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Cel mai important eveniment IT din Moldova

Cel mai important eveniment al anului 
din domeniul tehnologiei informației 
și comunicațiilor în țara noastră, Moldova 
ICT Summit 2014, are loc la Chișinău, 
în perioada 13-15 mai.
Conferinţa internaţională reunește reprezentanţi ai autorităţilor, sectorului public 
și privat, experţi din ţară, precum și de peste hotare. 

Evenimentul va debuta cu o reuniune ministerială în cadrul căreia va fi pusă în discuţie 
dezvoltarea de mai departe a sectorului TIC din Republica Moldova. Ministerul Teh-
nologiei Informaţiei și Comunicaţiilor va prezenta, în premieră, Pachetul de acţiuni 
pentru sporirea competitivităţii în domeniu. Acesta a fost elaborat de MTIC cu supor-
tul partenerilor de dezvoltare și al consultanţilor internaţionali. 

În cadrul sesiunilor tematice, participanţii vor împărtăși cele mai bune practici de dez-
voltare în Moldova a unei Societăţi Informaţionale moderne bazate pe cunoaștere și 
vor analiza evoluţia politicilor în domeniu. Pe agenda summitului figurează și utilizarea 
TIC în Educaţie, Guvernanţa Internetului, TIC în Antreprenoriat și în Afaceri. 

Peste 1000 de persoane sunt așteptate să participe la lucrările conferinţei, inclusiv 
conducerea Guvernului, miniștri și șefi ai agenţiilor guvernamentale, ambasadori, 
reprezentanţi ai donatorilor și ai organizaţiilor internaţionale, top managementul 
companiilor din domeniul TIC, exponenţi ai mediului academic și ai societăţii civile.

Summitul este organizat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, 
în colaborare cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC și cu 
participarea mai multor parteneri locali și internaţionali. 

Revoluţionează într-o lume digitală

Summit-ul Moldova ICT, Chişinău, aprilie 2013



Stimați colegi,

Suntem bucuroși să vă avem în calitate de participanți la Moldova 
ICT Summit 2014. Evenimentul este organizat tradițional, pentru a 
cincea oară consecutiv, de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei 

și Comunicaţiilor (MTIC) în cooperare cu Asociaţia Naţională a Compa-
niilor Private din domeniul TIC (ATIC) și mediul de afaceri. Ediția din 
acest an este una deosebită, în primul rând, prin tematica și subiectele puse 
în discuție, ce vizează crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării 
industriei IT. La reuniunea ministerială vom prezenta în premieră Pache-
tul de acțiuni pentru sporirea competitivității sectorului TIC. Din acest 
motiv ne-am dorit ca la deschiderea Summitului să participe Prim-minis-
trul Republicii Moldova, domnul Iurie Leancă, miniștrii și șefii agențiilor 
guvernamentale, ambasadori, reprezentanți ai donatorilor și ai organizațiilor 
internaționale interesați de dezvoltarea sectorului TIC din țara noastră și in-
tegrarea acestuia în economia globală, experți din domeniu - atât din ţară, 
cât și de peste hotare, top managementul companiilor din domeniul TIC, 
reprezentanți ai sectorului academic și ai societății civile.

Pachetul de acțiuni pentru sporirea competitivității sectorului TIC este 
unul complex și include proiectul Strategiei de sporire a competitivității 
industriei IT și al Planului său de acțiuni, proiectul Legii cu referire la par-
curile IT și măsurile privind crearea cadrului instituțional favorabil pentru 
dezvoltarea unei Societăți Informaționale moderne. Documentele au fost 
elaborate de echipa MTIC în strânsă colaborare cu partenerii de dezvolta-
re: USAID/CEED II, Banca Mondială, German Economic Team, compa-
niile de consultanță internațională, cu participarea activă a sectorului pri-
vat, inclusiv prin intermediul Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private 
din domeniul TIC.

Prin acest set de acțiuni, urmărim asigurarea unui mediu cât mai fa-
vorabil pentru creșterea industriei tehnologiei informației. Suntem încre-
zători că prin crearea parcurilor IT, unde va fi aplicat un impozit unic din 
venitul din vânzări, care va include toate obligațiile față de stat, va fi sim-
plificat la maximum modul de dezvoltare a unei afaceri în domeniul IT. În 
acesta ordine de idei, opinia Dumneavoastra vizavi de Pachetul de com-
petitivitate a industriei IT este extrem de importanta și valoaroasa pentru 
noi. Părerile expuse în cadrul Summit-ului vor fi luate în considerație la 
definitivarea documentului.

Setul de acțiuni propus spre dezbateri de către MTIC are scopul de 
mărire a cotei industriei tehnologiei informației în PIB și de a asigura o 
dezvoltare constantă a sectorului pe viitor.

Vă doresc o participare activă și constructivă la lucrările Summit-ului!

Dragi prieteni,

Anul acesta este pentru a cincea oară când desfășurăm „Moldova ICT Summit“ 
– un eveniment pentru întreaga societate informațională, organizat cu eforturi 
comune ale Guvernului, sectorului privat și donatorilor. Pentru a cincea oară 

acest eveniment își propune abordarea subiectelor de mare importanță pentru dezvol-
tarea sectorului TIC și anume:

– Crearea premizelor favorabile pentru dezvoltarea sectorului;
– Crearea premizelor pentru utilizarea serviciilor și produselor TIC în toate ramu-

rile economiei naționale;
– Crearea premizelor pentru export de servicii și produse cu valoare adaugată 

sporită;
– Favorizarea creșterii specialiștilor TIC prin excelență;
– Sporirea competitivității țării prin tehnologii informaționale.

Pavel Filip,
ministrul 
Tehnologiei 
Informației și 
Comunicațiilor

Ana Chirița, 
Director executiv 
Asociația Națională 
a Companiilor Private 
din Domeniul TIC

Partenerii Moldova ICT Summit 2014:
ORGANIZATORI:

Obiective:
• Exporturi majorate până la 300 mln USD/an
• Creșterea numărului de specialiști calificați până la 20 000
• Atragerea investițiilor și a fondurilor pentru dezvoltarea sectorului TIC

În 2014 Moldova ICT Summit este axat pe următoarele direcții:
ICT4Development: Această sesiune va aduce împreună reprezentanți ai Guver-

nului, experți de nivel înalt și exponenți ai mediul de afaceri pentru a discuta viziunea 
de dezvoltare a sectorului TIC din Republica Moldova. Participanții se vor pronunța 
asupra acțiunilor dedicate consolidării competitivității industriei și promovării uitili-
zării TIC în cadrul Guvernului. 

ICT4Entrepreneurship: Cum să obții succes în lansarea noilor proiecte TIC? 
Cum să găsești resursele adecvate și să identifici partenerii potriviți? Care sunt mode-
lele de succes? Care sunt programele ce pot facilita finanțarea și creșterea afacerii? 

ICT4Education: Care este viitorul utilizării TIC în Educație în Republica Mol-
dova? Cum poate TIC să contribuie la crearea unui mediu educațional favorabil și 
accelera dezvoltarea Moldovei pe plan regional? Care sunt cele mai bune practici de 
implementare a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor pentru îmbunătățirea 
învățământului general, vocațional și superior?

ICT4Business: Care sunt soluțiile TIC destinate creșterii eficienței și optimizării 
proceselor în alte sectoare? 

ICT4Professionals: Care sunt noile tendințe pentru profesioniștii TIC? Care 
sunt cele mai bune practici pe care ar trebui să le cunoască specialiștii TIC? Care sunt 
angajatorii în domeniul TIC? 

Împreună putem construi o industrie recunoscută pe plan internațional și putem 
REVOLUȚIONA într-o lume digitală.

Mult succes tuturor!

COORGANIZATORI:

SPONSORI:

PARTENERI MEDIA: 

PUBLIKA



Strategia „Moldova Digitală 2020“ si Planul de acţi-
uni pentru implementarea Strategiei vin să creeze un 
teren propice pentru dezvoltarea și utilizarea largă a 

potenţialului tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor elec-
tronice de către instituţiile publice, mediul de afaceri si soci-
etate, in general, prin intervenţia optimă a statului. 

Strategia se axează pe trei piloni: 
1. Infrastructură și acces; 
2. Conţinut digital și servicii electronice; 
3. Capacităţi și utilizare. 
Pe orizontală, valabil pentru toţi trei piloni este securita-

tea cibernetică prin crearea unui mediu digital sigur si pro-
tejat. 

Impactul implementării Strategiei se va manifesta prin 
dezvoltarea armonioasă a unei societăți informaționale mo-
derne, depășirea declajului digital din punct de vedere in-
tersectorial, social si geografic. Deasemenea, efectul scontat 
vizează transparentizarea actului guvernării, îmbunătăţirea 
și extinderea gamei de servicii electronice pentru cetățeni 
și mediul de afaceri, dezvoltarea contentului digital local, 
accesibilitatea si diversificarea reţelelor de comunicaţii elec-
tronice. 

Strategia are la bază principiile ,,Agendei Digitale pentru 
Europa 2020“, urmând a transpune la nivel naţional modelul 
european de dezvoltare a societăţii informaţionale. La ela-
borarea documentului, MTIC a beneficiat de suportul ex-
perţilor din Suedia si Coreea de Sud, precum și de susţinerea 
unor instituţii, asociaţii, parteneri de dezvoltare, între care 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, USAID, Co-
mitetul NATO pentru comunicaţiile civile, Banca Mondia-
lă, Asociația companiilor din domeniul TIC din Moldova. 

Strategia Naţională de dezvoltare a soci-
etăţii informaţionale „Moldova Digitală 
2020“, prezentată în premieră la ICT Sum-
mit 2013, a fost aprobată de Guvern la 
finele anului trecut. Documentul trasea-
ză obiectivele de dezvoltare a societăţii 
informaţionale în Republica Moldova, 
identifică constrângerile, propune 
soluţiile strategice, formulează acţiunile, 
etapele de implementare și evaluare a 
politicilor în domeniu. 

Strategia „Moldova 
Digitală 2020“, 
aprobată de Guvern

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor lansează, în cadrul 
Conferinței Internaționale „Moldova ICT Summit 2014“, un Pachet de 
acțiuni complex orientat spre creșterea competitivității sectorului IT. Aces-

ta conține abordări neordinare pentru asigurarea unei creșteri durabile a industriei 
Tehnologiei Informației. 

Ca măsură de intervenție eficientă, MTIC propune crearea în Republica Moldova a 
parcurilor din industria Tehnologiei Informației. Potrivit unui proiect de lege elaborat 
de minister, rezidenții parcurilor IT urmează să beneficieze de facilități fiscale, între 
care aplicarea unui impozit unic în mărime de 12% din venitul din vânzări, scutirea de 
plata taxelor vamale și de TVA la import.

Proiectul de lege prevede 5 genuri de activitate care pot fi desfășurate în cadrul par-
curilor IT, precum și garantarea înlesnirilor fiscale pentru o perioadă de cel puțin 7 ani. 

Parcurile IT vor activa în regim „virtual“, iar, după înregistrare, rezidenții vor con-
tinua să muncească din propriile oficii af late pe teritoriul Republicii Moldova.

Estimările prealabile arată că facilitățile oferite vor asigura previzibilitate mediului 
de afaceri IT, vor contribui la descurajarea fenomenului achitării salariilor „în plic“ și la 
legalizarea afacerilor IT care în prezent se realizează pe piața gri, vor genera creșterea 
volumului impozitelor și al taxelor colectate. Drept urmare, va avea de câștigat atât sta-
tul, cât și companiile din domeniu. 

Reieșind din practica și tendințele internaționale, MTIC a elaborat și proiectul 
Strategiei de creștere a competitivității industriei Tehnologiei Informației pe anii 2014-
2020. Strategia urmărește formarea unei industrii IT competitive, bazată pe cunoaștere 
și inovaţii, în care companiile creează valoare adăugată și oferă produse și servicii com-
plexe.

Proiectul determină locul industriei IT în cadrul sectorului TIC, descrie situaţia 
curentă și provocările care să fie luate în calcul la elaborarea și implementarea politici-
lor publice, stabilește indicatori de evaluare și de monitorizare a creșterii industriei IT, 
etapele și riscurile de implementare a Strategiei.

 Documentul evidențiază trei domenii prioritare de intervenție:
Excelența în educație în domeniul IT - popularizarea IT ca domeniu de carieră, spori-

rea finanțării specialităților IT de la universități și colegii, perfecționarea curriculumu-
lui IT, crearea parteneriatelor cu universitățile străine, stimularea și instituționalizarea 
participării companiilor private IT în învățământul superior, susținerea învățării pe 
parcursul întregii vieți;

Mediu de afaceri, facilități economice și inovație în domeniul IT - eficientizarea pro-
cedurilor de deschidere și administrare a afacerilor, identificarea facilităților pentru 
dezvoltarea industriei IT, stimularea dezvoltării pieței interne și a inovației în dome-
niul IT;

Piețe și parteneriate internaționale – crearea condițiilor atractive pentru companii 
IT transnaționale și creșterea companiilor locale IT, dezvoltarea Republicii Moldova 
ca centru regional IT favorabil și competitiv, orientat spre export.

Proiectul Strategiei de creștere a competitivității industriei Tehnologiei Informației 
a fost elaborat în strânsă colaborare cu partenerii de dezvoltare: USAID/CEED II, 
Banca Mondială, German Economic Team, companii de consultanță internațională, 
cu participarea activă a sectorului privat, inclusiv prin intermediul Asociaţiei Naţiona-
le a Companiilor Private din domeniul TIC.

Pentru a consolida capacitățile de implementare a politicilor și proiectelor în dome-
niul TIC, ministerul propune crearea unei instituții guvernamentale de profil. Aceasta 
se va numi „Centrul de Dezvoltare a Societății Informaționale“ și va avea în sarcină iden-
tificarea surselor de finanțare a proiectelor, inclusiv investiții, granturi, fonduri externe. 

 În ultimii ani, sectorul TIC a înregistrat o dezvoltare rapidă, devenind unul de 
importanţă economică pentru Republica Moldova, cu un volum de 7,7 mlrd. lei în 2012 
și o cotă de 8,7 % în Produsul Intern Brut.

Pachet revoluționar 
pentru competitivitatea IT

Revoluționează într-o lume digitală
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În legătură cu abolirea vizelor pentru ţările 
UE pentru cetăţenii Republicii Moldova 
este înregistrată o majorare a numărului de 
solicitări privind perfectarea pașaportului 
biometric. Cum face față Î.S. „CRIS „Regis-
tru“ numărului în creștere de solicitări?
Dacă în primele luni ale anului recepționam 
aproximativ 900 de solicitări pe zi pentru perfec-
tarea pașaportului biometric, în prezent, această 
cifră a atins 1700 de cereri zilnic. Este o creștere de 
aproape două ori în comparație cu aceiași perioadă 
a anului trecut. În același timp, capacitățile tehnice 
ale Î.S. „Registru“ permit perfectarea a 4000 de 
acte zilnic. Astfel că întreprinderea este pregătită să 
facă față f luxului în creștere de cereri.
Pașapoartele biometrice sunt sigure și întrunesc 
toate cerinţele europene. Pe viitor planificăm să 
schimbăm culoarea copertei. Începând cu luna 
iulie, acestea vor fi de culoarea bordo, precum sunt 
pașapoartele altor ţări ale UE. De asemenea, se vor 
adăuga elemente de protecţie suplimentare. Cipul 
va fi integrat în coperta pașaportului direct la între-
prinderea de producere. 

Ce date vor fi înscrise pe microcipul integrat 
în coperta pașaportului biometric?
Datele din pașaport, fotografia digitală și ampren-
tele digitale.

Este posibil de a falsifica pașaportul?
Orice poate fi falsificat, însă utilizarea unui pașa-
port biometric falsificat este imposibilă. Datele în-
scrise pe cip sunt confirmate prin certificatul cheii 
publice. Anul trecut, Moldova a devenit membru al 
Directoratului Cheilor Publice (PKD) al Organiza-
ţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO). PKD 
este unica sursă a cheilor publice a ţărilor care emit 
pașapoarte biometrice. Este un fel de registru. În 
cazul în care pașaportul este falsificat, serviciile de 
frontieră ale altor ţări, care sunt membre ICAO, nu 
vor putea „citi“ datele pașaportului, deoarece în re-
gistrul general al cheilor publice nu este înregistrată 
cheia respectivă.

Între ţările Baltice și SUA există un regim 
liberalizat de vize. Pașapoartele biometrice 
au constituit una dintre principalele condiţii 
impuse de Statele Unite pentru abolirea 

Ministrul Pavel Filip, 
distins cu medalia UIT 

Distincţia este o recunoaștere a 
contribuţiei ministrului Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip, 
la dezvoltarea societăţii informaţionale 
moderne și a sectorului TIC în regiu-
ne. Medalia Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (UIT) i-a fost înmânată 
ministrului în cadrul ședinţei președinţilor 
Reuniunilor Regionale Preparatorii a UIT, 
care a avut loc în Geneva, Elveţia.

Secretarul General UIT, Hamadoun To-
ure, a menţionat progresul înregistrat 
în țara noastră în domeniul TIC în ulti-

mii ani și contribuţia personală a ministrului 
Pavel Filip la edificarea societăţii informaţio-
nale moderne în regiune. Oficialul UIT a sa-
lutat aprobarea Strategiei Naţionale Moldova 
Digitală 2020, precizând că pentru a avansa 
în continuare e nevoie de un plan bine pus la 
punct și de actori care să participe la aplicarea 
acestuia. „Guvernul trebuie să se implice prin 
lansarea de noi servicii electronice, compani-
ile private să investească și să obţină profit, iar 
consumatorii să se bucure de beneficiile soci-
etăţii informaţionale. Republica Moldova are 
toate ingredientele pentru realizarea Strate-
giei, principalul dintre care este potenţialul 
uman“, a conchis Secretarul General UIT. 

Ministrul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor a apreciat înalt faptul că pe 
parcursul ultimilor ani, țara noastră a benefi-
ciat de asistență cu expertiză din partea UIT 
pentru perfecționarea politicilor și legislației 
în domeniu. „Progresele Republicii Moldo-
va sunt urmare a eforturilor globale promo-
vate de UIT și, important de menționat, a 
contribuției organizaţiei la formularea Stra-
tegiei Moldova Digitală 2020. Republica 
Moldova își ia angajamentul să sprijine în 
continuare agenda UIT și să contribuie la 
punerea în aplicare a prevederilor sale la nivel 
național, în beneficiul fiecărui cetățean din 
țara noastră și din întreaga lume“, a accentuat 
Pavel Filip.

Uniunea Internațională a Telecomuni ca-
ții lor activează sub egida ONU și reunește 
193 de țări, între care și Republica Moldova. 

Pavel Filip:  „Utilizarea unui pașaport 
biometric falsificat este imposibilă“

Din 28 aprilie cetăţenii Republicii Moldova pot călători liber în spaţiul 
Schengen pe o perioadă de până la 90 de zile. De regimul liberalizat de 
vize beneficiază doar cetăţenii care deţin un paşaport biometric. 
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, a vorbit 
despre cât de pregătită este Î.S. CRIS „Registru“ pentru a face faţă numă-
rului în creştere de solicitări pentru perfectarea paşaportului biometric şi 
în ce mod se va schimba principalul document al cetăţeanului Republicii 
Moldova în anul 2014.

Pavel Filip: „Pașapoartele biometrice 
întrunesc toate exigențele europene și au 
un nivel înalt de securitate. Din decembrie 

2013 Moldova este membru al Directoriului 
Cheilor Publice (ICAO). Datele înscrise în cip 
sunt confirmate prin semnătura electronică 
unică care poate fi verificată de orice servi-

ciu de frontieră. 
Ministerul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor este coordonatorul și 

integratorului sistemului unic de evidență 
a persoanelor și actelor de identitate 
și de stare civilă în cadrul sistemului 

informațional automatizat „Registrul de stat 
al populației“. Prin această acțiune MTIC a 
facilitat la maximum procedura de perfec-
tare a actelor de identitate. Pentru a obține 
pașaportul biometric cetățeanul trebuie să 

prezinte doar buletinul de identitate.“

Din 28 aprilie, cetățenii Republica Moldova care dețin pașaport 
biometric pot merge fără viză în țările Uniunii Europene. 

Țara noastră a devenit primul stat membru al Parteneriatului Estic 
care a obținut liberalizarea regimului de vize.

Cu pașaport biometric

continuare în pagina 5

vizelor. Poate Moldova să mizeze pe liberali-
zarea regimului de vize cu Statele Unite?
Dacă este vorba doar de pașapoarte, atunci este 
posibil.

Care este termenul de valabilitate al pașa-
portului?
7 ani. Microcipul are un termen limitat de exploa-
tare. Apropo, știţi cum poate fi testată durabilitatea 
unui pașaport? Daţi pașaportul unui șofer care 
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În Moldova va fi 
introdus Serviciul 
Unic de Urgenţă 112

Potrivit ministrului Tehnologiei In-
for  ma ției și Comunicațiilor, Pavel Filip, 
pro  iectul va asigura accesarea serviciilor 
spe cializate de urgenţă pe o platformă 
teh no logică modernă de prelucrare și sto-
care a informaţiei. 

„Numărul unic de urgență 112 va 
spori nivelul de siguranţă și de protecţie 
al populației și al bunurilor pe întreg teri-
toriul Republicii Moldova. Prin aplicarea 
Sistemului Informațional Automatizat 
se va efectua interconectarea dispecera-
telor Serviciilor Specializate de Urgență 
pe o platformă informațională unică. 
Serviciul 112 va procesa automatizat ape-
lurile de urgență, asigurând colectarea 
informațiilor necesare în aproximativ 30 
de secunde pentru fiecare apel, dato rită 
localizării apelantului și accesu lui instan-
taneu la datele din sistemele infor mațio-
nale existente – SI geografic, Registrul 
populației, Registrul transportului“, a 
precizat ministrul TIC.

Numărul 112 va putea fi apelat gratuit 
din toate rețelele de telefonie fixă și mobilă. 
Informația va fi transmisă operativ Servicii-
lor de Urgenţă competente din ra za respec-
tivă. Datele asociate fiecărui caz în parte 
vor fi păstrate în istoricul inte r vențiilor 
efectuate și astfel va fi redus considerabil 
numărul apelurilor de urgență false.

Pentru estimarea cheltuielilor lega te 
de procurarea și aplicarea soluției tehni ce 
112 va fi angajată o companie inter na țio-
nală de consultanță. În statele membre ale 
Uniunii Europene costurile pentru acest 
serviciu variază între 3-4,5 euro per persoa-
nă. Cheltuielile pentru crearea Serviciului 
112 vor fi acoperite din contul bugetului de 
stat, al granturilor și al asistenței externe. 

Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor a 
promovat în Guvern proiectul de 
lege cu privire la instituirea Servi-
ciului Unic de Urgenţă 112. Odată 
cu introducerea acestui sistem de 
raportare a cazurilor de urgenţă, 
printr-un singur apel la numărul 
scurt 112 vor fi accesibile patru 
servicii: de poliţie, pompieri, 
asistenţă medicală de urgenţă şi 
serviciul gaze.

Ideea modificării procedurii de susţinere a examenului auto a venit ca urmare a situaţiei de pe traseele 
auto. Una dintre cauzele accidentelor este pregătirea proastă a șoferilor. Acest lucru se întâmplă pe 
motiv că unii dintre conducătorii auto își cumpără permisul și nu cunosc cele mai simple reguli rutiere, 

astfel a argumentat scopul campaniei ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip. 
Pentru a dezrădăcina corupţia Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor a venit cu o nouă 

abordare. Prin modificarea procedurii de susţinere a examenului s-a urmărit lichidarea a însăși oportunită-
ţilor de luare de mită. Aici au fost distinse două situaţii: când cetăţenii au cunoștinţe, dar sunt intenţionat 
puși în condiţii complicate la examen ca să ofere mită pentru a obţine permisul și alta, când solicitanţii nu au 
o pregătire adecvată și singuri propun șpagă pentru a primi permis. 

În primul caz, sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor a fost să elimine toate 
oportunitățile ca șoferii să fie constrânși să plătească pentru permis. În acest scop, a fost revăzut principiul 
de deservire teritorială. Cetăţeanul poate acum depune personal dosarul pentru susţinerea examenului la 
orice birou din ţară, iar școlile auto nu mai au rolul de intermediar. 

În cel de-al doilea caz, când cetăţenii nu au cunoștinţe și oferă mită pentru permis, sarcina a fost exclude-
rea posibilităţii ca examinatorii prin șmecherii și fraude să ajute solicitanţii în timpul examenului. În acest 
scop, numărul birourilor teritoriale de examinare a fost redus de la 36 la 17. Toate secţiile, precum și automo-
bilele de examinare, au fost asigurate cu sisteme de monitorizare audio și video în timpul examenului. 

„Prin lansarea campaniei Permis pentru viaţă am oferit o nouă centură de siguranţă în trafic. Noi preţu-
im viaţa și depunem toate eforturile ca să reducem riscul accidentelor rutiere. Dacă permisul nu se va mai 
vinde, vom îmbunătăţi gradul de pregătire a șoferilor, iar având conducători auto bine pregătiţi vom avea 
mai multă siguranţă pe șoselele ţării“, a conchis ministrul Pavel Filip. 

Pentru excluderea corupţiei din procesul de obţinere a per-
misului de conducere, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor a lansat campania „Permis pentru viaţă“, care a 
fost organizată în contextul modificărilor operate în Regula-
mentul cu privire la susţinerea examenului auto. Noile reguli 
au intrat în vigoare din 1 august 2013.

Permis pentru viaţă, o nouă 
centură de siguranţă în trafic

circulă pe rute lungi. De obicei, șoferii păstrează 
documentul în buzunarul din spate al pantaloni-
lor. La ei pașapoartele nu rezistă mai mult de 7 ani. 

Este nevoie să-ţi schimbi pașaportul non-
biometric pe unul biometric?
Nu, dacă nu aveţi de gând să plecaţi în ţările UE. 
Pașapoartele non- biometrice rămân în vigoare 
până la expirarea termenului de valabilitate al 
acestora, dar pentru a pleca în țările UE cu un ase-
menea pașaport va trebui să aplicați viza statului 
în care doriți să călătoriți.

S-ar putea să ne facem două pașapoarte 
biometrice identice?
Da, la fel cum a fost și anterior.

Unde sunt instalate dispozitivele, care pot 
citi datele pașapoartelor biometrice? 
Aceste dispozitive pot fi găsite în toate reprezen-
tanţele Î.S. „Registru“.

Vor fi introduse pașapoarte biometrice 
interne?
Din acest an, vor fi introduse buletine de identitate 
cu semnătura digitală. Acestea se vor emite în set cu 
un dispozitiv de citire și un disc, pe care va fi înscris 
software-ul. Cu ajutorul unui USB dispozitivul de 
citire poate fi conectat la calculator, în dispozitiv se 
introduce pașaportul și documentele electronice 
pot fi semnate cu semnătura electronică personală. 
Costul buletinului de identitate electronic va fi de 
700 de lei și acest act se va elibera doar doritorilor.

(Interviu pentru portalul www.allmoldova.md)

urmare din pagina 4

Atenție!

Costul pașaportului 
biometric

Pașaportul biometric, inclusiv pentru persoanele 
stabilite cu domiciliul peste hotare, se perfectează în ori-
ce subdiviziune teritorială de evidenţă şi documentare a 
populaţiei, indiferent de viza de reședinţă sau locul trai. 
Astfel, dacă sunt rânduri la un birou, vă puteţi deplasa la 
oricare altul.

Birourile activează de marţi până sâmbătă, de la 8.00 
până la 17.00, fără pauză de masă. Secţiile de evidenţă 
și documentare a populaţiei din sectorul Centru, mun. 
Chișinău, Bălţi și Comrat activează zilnic, inclusiv în zilele 
de odihnă, conform unui orar special.

Pentru organizarea optimă a timpului, persoanele 
care doresc să-și perfecteze pașaport biometric se pot 
programa din timp sau pot urmări on-line situaţia pri-
vind fluxul de cetăţeni la birourile de evidenţă și docu-
mentare din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat, prin 
accesarea portalului „LIVE REGISTRU oficii teritoriale“ 
de pe site-ul Î.S. CRIS „Registru“, alegând birourile unde 
nu sunt rânduri. Pentru informaţii suplimentare accesaţi 
www.registru.md .

Perfectarea paşaportului biometric în decurs de o 
lună costă 700 de lei, pentru copiii în vârstă de până la 7 
ani – 430 de lei.

Preţurile pentru perfectarea paşapoartului biome-
tric în regim de urgenţă sunt următoarele: în 15 zile – 950 
de lei, în 10 zile – 1000 de lei, în 5 zile – 1100 de lei şi în 24 
de ore – 1200 de lei. 

putem merge fără viză în UE
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Necesitatea acestuia a fost 
dictată de lipsa instrumentelor 
de autorizare în spațiul virtual, 
fapt ce frânează dezvoltarea. 
Prin acest proiect se urmărește 
simplificarea utilizării sem-
năturii electronice, diversifi-
carea prețurilor și divizarea 
competențelor instituțiilor de 
stat în acest domeniu. Se pre-
vede instituirea a 3 tipuri de 
semnături electronice: simplă, 
avansată necalificată și avansa-
tă calificată. Proiectul stabilește 
principiile de utilizare a acesto-
ra, efectele juridice ale utilizării 
semnăturii electronice, precum 
și cerinţele care se vor impune 
faţă de prestatorii de servicii de 
certificare a semnăturilor elec-
tronice. 

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

Proiectul de lege instituie 
procedura de acreditare obliga-
torie a prestatorilor de servicii 
de certificare a cheilor publice 
pentru semnături electronice 
avansate calificate, iar presta-
torii de servicii de certificare a 
cheilor publice pentru semnă-
turi electronice simple și avan-
sate necalificate nu vor fi supu-
se acreditării obligatorii, dar 
vor putea trece procedura de 
acreditare voluntară, la propria 
iniţiativă.

Aplicarea semnăturii elec-
tronice și a documentului elec-
tronic este o prevedere a Acor-
dului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană. 

Șeful delegaţiei, directorul Departamentului pentru instruire internaţională a Agenţiei Naţionale a Societăţii Informaţi-
onale (NIA) din Coreea a felicitat echipa ministerială pentru elaborarea documentului de politici Strategia „Moldova 
Digitală 2020“ care, a spus Young Ko Min, va asigura o dezvoltare ascendentă și previzibilă a sectorului TIC în beneficiul 

cetățenilor. Tehnologia informației și comunicațiilor este principala sursă a schimbărilor esențiale în evoluția globală și repre-
zintă o direcție comună pentru multe dintre țările diferite ca și cultură sau mediu de viață, a mai declarat expertul coreean. 

În cadrul discuției, au mai fost abordate și aspecte ale colaborării de lungă durată, asistenţa și suportul părţii coreene. Toto-
dată, în vederea necesităţii elaborării instrumentelor de prognozare și evaluare, identificării zonelor de risc, precum și elabora-
rea programelor și strategiilor, partea coreeană s-a oferit să asigure expertizarea sectorului tehnologiei informaţiei și comunica-
ţiilor pentru a interveni cu soluţii ce ar avea un impact real asupra dezvoltării societăţii informaţionale moderne. 

Coreea acordă asistență Republicii Moldova 
în dezvoltarea sectorului TIC

O delegaţie din Republica Coreea condusă de directorul 
Departamentului pentru instruire internaţională a 
Agenţiei Naţionale a Societăţii Informaţionale (NIA) a 
vizitat ţara noastră pentru a evalua sectorul TIC și a de-
cide asupra acordării de asistenţă pentru dezvoltarea aces-
tuia în beneficiul cetăţenilor. „Prin toate proiectele iniţiate 
și derulate de MTIC, tindem să cream condiţii favorabile de 
dezvoltare a Societăţii Informaţionale, a industriei TIC, să 
transparentizăm actul guvernării, precum și să dezvoltăm 
serviciile electronice“, susţine viceministrul Vitalie Tarlev. 

Semnătura electro-
nică facilitează ac-
cesul cetățenilor la 
servciile electronice

Proiectul de lege 
privind semnătura 
electronică a fost 
elaborat de Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei 
și Comunicaţiilor pentru 
armonizarea cadrului 
legislativ naţional cu 
prevederile Directivei 
Parlamentului European 
în domeniu şi asigurarea 
utilizării eficiente, sigure 
şi fără costuri nejustifica-
te a diverselor tipuri de 
semnături electronice. Luna august a fost una fierbinte pentru Centrul moldo-coreean, la propriu și la figurat. După o perioadă agitată, în care 

am dat telefoane, e-mailuri, am completat formulare și am întocmit liste,a venit momentul să mergem la aeroport, ca să 
le spunem voluntarilor „Bun venit în Moldova!“. Mânați de curiozitate, dar oarecum prudenți, cei patru tineri au pășit pe 

pământul moldav, după un drum lung de la Seul. Două zile de adaptare și iată-ne la deschiderea Școlii de Vară. 
 Participanţii la tabăra da vară au fost salutaţi de ministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip, care a 

menţionat că experienţa Republicii Coreea în domeniul IT este foarte valoroasă pentru ţara noastră și a stat la baza elaborării 
Strategiei Moldova Digitală 2020. 

„Centrul moldo-coreean de Informare și Acces este un proiect comun al Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comu-
nicaţiilor și al Agenției Naționale pentru Societatea Informațională din Republica Coreea. Acesta reprezintă o punte de le-
gătură dintre Moldova și Coreea, iar cooperarea noastră se materializează, inclusiv, prin acest proiect. Important e că vâr-
sta participanților este variată. Pentru că atunci când ne af lăm în epoca informațională, nu putem să ne imaginăm viața fără 
cunoștințe elementare în domeniul tehnologiei informației“, a declarat Pavel Filip. 

Timp de o lună, cei peste 100 de participanți au urmat cursuri de programare Java, photoshop, Microsoft Office și cultură 
coreeană. Potrivit tinerilor specialiști coreeni, voluntariatul este o modalitate bună de a ajuta oamenii, iar condițiile de instruire 
în Centrul de Informare și Acces și dorința studenților de a cunoaște cât mai mult au facilitat desfășurarea programului.

„A doua zi de cum am ajuns în Moldova vroiam să mă întorc înapoi la Seul, nu cunoșteam pe nimeni și nimic aici. După o 
lună, nu mai vreau să plec. Îmi place mult Moldova și aș vrea să locuiesc aici“, a spus Joon Lee, membru al echipei de voluntari, 
la încheierea programului.

Directorul Centrului de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong“, Han Ho Jin, a felicitat Centrul de Informare și Acces pentru 
reușita proiectului. „Pentru prima dată, statul coreean a trimis patru echipe de voluntari în Republica Moldova. Considerăm că prin 
acest program se consolidează relațiile dintre țările noastre, atât pe dimensiunea IT, cât și culturală“, a menționat Han Ho Jin.

Prezenţa voluntarilor coreeni în Republica Moldova a devenit posibilă datorită programului de voluntariat KIV (Korean IT 
Volunteers) al Agenţiei Naţionale pentru Societatea Informaţională din Republica Coreea (NIA). În fiecare an, statul coreean 
trimite sute de voluntari în întreaga lume ca să împărtășească din experiența Coreei. 

Tinerii specialiști coreeni spun că au trait o experiență frumoasă în țara noastră. Ei au vizitat cele mai frumoase locuri 
din Moldova și au legat prietenii. O bună recomandare pentru colegii care îi vor urma. Centrul de Informare și Acces este în 
așteptarea unui alt grup de voluntari din Coreea. 

Echipa Centrului moldo-coreean de Informare și Acces

Voluntari IT, la Centrul de Informare și Acces

La un an de activitate, Centrul moldo-coreean de Informare și Acces a adus beneficiarilor săi 
un proiect de amploare – Școala de Vară IT și Cultură Coreeană. Peste 100 de persoane, de la 
adolescenţi până la pensionari, au avut parte de instruire în cadrul acestui program. Cursuri-
le au fost susţinute, în bază de voluntariat, de traineri din Republica Coreea. 



T
I

C
m

ed
ia

7

proiecte

„Prin aplicarea Strategiei Moldova Digitală 2020 ne propunem să asigurăm accesul populației 
la beneficiile domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor. Un compartiment aparte 
al documentului se referă la dezvoltarea capacităților de utilizare a tehnologiei informației. 

Programul „Novateca“ vine să ne ajute în atingerea acestui scop“, a accentuat ministrul TIC. Pavel Filip 
a concretizat că potrivit strategiei, fiecare localitate din țară va avea acces la cel puțin un punct de fibră 
optică care să asigure conexiunea la Internet în bandă largă. 

Deborah Jacobs a mulțumit pentru suportul acordat de MTIC în aplicarea programului „Novateca“ 
și a menționat că Strategia Moldova Digitală 2020 poate servi drept exemplu de dezvoltare și pentru alte 
țări. „Comunitatea bibliotecarilor din Moldova este bine pregătită și poate contribui la realizarea preve-
derilor strategiei“, a opinat directorul Inițiativei Biblioteci. 

Proiectul pilot „Novateca“ a fost lansat în Republica Moldova în anul 2012 și are drept scop trans-
formarea bibliotecilor publice în centre comunitare, unde cetățenii să aibă acces gratuit la tehnologii 
moderne și servicii de bibliotecă. Până acum, 68 de biblioteci publice din 12 centre raionale au fost dotate 
cu calculatoare. În același timp, peste 400 de bibliotecari au fost instruiți pentru a facilita accesul utili-
zatorilor la computere, informații și servicii on-line. Recent, programul a fost extins la nivel național. 
Proiectul este prevăzut pentru 5 ani și are o valoare de 12 milioane de dolari.

Potrivit viziunii Strategiei „Moldova 
Digitală 2020“, în următorii 6 ani circa 80% 
din serviciile publice urmează să fie oferi-
te pe cale electronică, iar 60 la sută dintre 
cetăţeni să folosească semnătura digitală.

În acest context, Ministerul Tehnolo-
giei Informaţiei şi Comunicaţiilor a lansat 
buletinul de identitate electronic, un act de 
identitate racordat la standardele europene. 
Această cartelă multifuncțională asigură 
cetățenilor Republicii Moldova posibilita-
tea de perfectare a actelor juriditice în for-
mat electronic, de identificare și autentifica-
re a dețintătorului în sistemele și resursele 
informaționale automatizate, de accesare și 
procesare a serviciilor electronice publice și 
private, inclusiv în regim online. 

Utilizarea buletinului de identitate elec-
tronic încurajează extinderea listei servici-
ilor electronice accesibile. Noul document 
arătă la fel ca și actul de identitate obișnuit și 
este eliberat la dorința solicitantului. Pentru 
deţinător, buletinul electronic permite iden-
tificarea vizuală (informaţia de pe suprafaţa 
e-ID) și identificarea electronică (informa-
ţia conţinută pe cip) în sistemele informaţi-
onale automatizate.

În cazul persoanelor grav bolnave și imobilizate, schimbarea pașapoartelor de tip sovietic are 
loc cu ajutorul oficiilor mobile, care se deplasează la domiciliul solicitantului, conform listelor 
alcătuite de asistenții sociali, medicii de familie și autoritățile publice locale. În prezent acti-

vează 22 de echipe ale oficiilor mobile ale Î.S. „CRIS „Registru“. Acestea se deplasează la solicitanți 
după ce autoritățile locale confirmă că persoanele grav bolnave au documentul ce atestă grupa san-
guină și celelalte acte necesare pentru perfectarea buletinului de identitate. 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Î.S. CRIS „Registru“ îndeamnă auto ri-
tățile publice locale să fie mai cooperante și să se implice activ în asigurarea schimbării pașapoartelor 
sovietice cu buletine de identitate pentru persoanele în etate, care nu se pot deplasa de sine stătător 
la birourile de evidență și documentare a populației.

Deplasarea oficiilor mobile în localitățile din țară se efectuează în mod gratuit, conform unui gra-
fic întocmit de secțiile evidență și documentare a populației. Persoanele imobilizate și rudele acesto-
ra pot af la mai multe detalii la telefonul de contact al Call -centrului: 14-909 sau (+373) 022-25-70-
70 și la telefoanele secțiilor de evidență și documentare a populației, în raza de deservire a cărora se 
af lă. Telefoanele birourilor pot fi găsite în compartimentul Harta oficiilor de pe site-ul registru.md.

Conform datelor Registrului de Stat al Populației, în Republica Moldova sunt peste 146 mii 
de cetățeni - titulari ai pașaportului de tip sovietic. Conform hotărârii Guvernului, valabilitatea 
pașaportului de tip sovietic expiră la 1 septembrie 2014.

Echipele mobile ale Î.S. „Registru“ 
schimbă pașapoartele sovietice la domiciliu

Deţinătorii de pașapoarte sovietice vor putea obţine până la 1 septembrie 
2014 buletine de identitate fără să achite taxa de stat obligatorie, în regim 
simplificat şi chiar la domiciliu. Persoanele născute până în anul 1945 vor 
putea schimba pașaportul de tip sovietic fără prezentarea obligatorie a cer-
tificatelor de stare civilă, dacă nu au intervenit schimbări în datele titularului. 
Certificatul pentru constatarea grupei sangvine se obţine gratuit.

Buletinul de identi-
tate electronic

MTIC susține transformarea 
bibliotecilor publice în centre 
informaționale pentru cetățeni

Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor(MTIC) susţine extinderea 
programului „Novateca“ la nivel naţional, astfel ca un număr cât mai mare de 
oameni, mai ales de la sate, să beneficieze de avantajele oferite de societatea 
informaţională. Declaraţia a fost făcută de ministrul Tehnologiei Informaţiei și 
Comunicaţiilor, Pavel Filip, în cadrul întrevederii cu directorul Iniţiativei Biblio-
teci Globale a Fundaţiei Bill și Melinda Gates, Deborah Jacobs. 



evenimente

Șeful Delegaţiei UE în RM, Pirkka Tapiola a apreciat înalt politicile elaborate 
de Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor în vederea edificării 
Societăţii Informaţionale. Oficialul european s-a referit în mod special la acţi-

unile întreprinse pentru realizarea prevederilor incluse în Planul de acţiuni RM-UE 
în domeniul liberalizării regimului de vize și anume, sporirea nivelului de securitate 
a documentelor.

Pe dimensiunea MTIC se regăsesc acțiuni ce țin de implementarea Sistemului 
de Recunoaștere Facială (Face Recognition System) și dezvoltarea Directoriului 
Național al Cheilor Publice cu integrarea acestuia cu Directoriul respectiv al ICAO, 
la care Moldova a aderat în iunie 2013, la recomandarea partenerilor europeni.
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Serviciul „curier rapid“ a fost extins pe întreg 
teritoriul țării 

CNFR aniversează 
20 de ani de activitate

Politicile TIC se bazează pe expe-
riența europeană în domeniu

În cadrul întrevederii cu şeful Delegaţiei UE în 
RM, Pirkka Tapiola, ministrul Tehnologiei Infor-
maţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip a menţionat 
că „practica europeană în domeniu a stat la 
baza elaborării Strategiei Moldova Digitală 
2020, un document complex de politici, apro-
bat anul trecut de Guvern, care creează condiţii 
propice pentru edificarea în Republica Moldo-
va a unei societăţi informaţionale moderne“.
Pentru asigurarea previzibilităţii pe piaţă şi uti-
lizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio 
a fost elaborat programul de management al 
frecvenţelor. 

Pe parcursul celor două decenii de activitate, 
Întreprinderea de Stat „Centrul Național pentru 
Frecvențe Radio“ a avut drept sarcină de bază 
gestionarea eficientă a spectrului de frecvențe radio, 
resursă limitată de stat, care necesită o administrare 
rațională, cu satisfacerea interesului public și asigura-
rea de beneficii pentru operatori. 

În urma unei analize detaliate a atribuirilor ben-
zilor de frecvență internaționale și europene, 
CNFR a elaborat și a propus modificări în Tabelul 
Național de Atribuire a Benzilor de Frecvență. 
Prin aprobarea acestora legislația națională a fost 
adusă în concordanță cu Regulamentul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor. 

O altă sarcină prioritară a întreprinderii este 
asigurarea protecției internaționale a asignărilor 
naționale de frecvențe. În acest scop, întreprinderea 
participă activ la planificarea frecvențelor la nivel 
internațional, efectuează notificarea asignărilor 
de frecvență care se realizează, de regulă, după 
finalizarea cu succes a procedurii de coordonare. 
Anul trecut, CNFR a pregătit și expediat Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor 1596 de notifi-
cări a asignărilor de frecvențe naționale. În prezent, 
în Registrul Principal al Frecvențelor Radio UIT, 
pentru Republica Moldova sunt înscrise 15 026 
asignări de frecvențe. 

Serviciul constă în transportarea și distribuirea rapidă 
a oricăror tipuri de trimiteri, indiferent de greutate și 
volum. Clientul face comanda și primește on-line în-

știinţarea despre livrarea trimiterii. În plus, folosind soluţiile 
IT, el poate urmări în timp real traseul expediţiei sale: când 
a plecat către destinatar, când a ajuns curierul la destinaţie 
sau dacă expediţia nu a putut fi livrată din cauza absenţei 
destinatarului de la adresa indicată. Pentru serviciul de curi-
erat Î.S. ”Poșta Moldovei” a achiziționat 6 automobile noi.

Serviciul „curier rapid” a fost lansat în raza municipiului Chișinău 
la finele anului trecut, iar din 18 aprilie 2014 a fost extins pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova.

Specialiștii recomandă să rezervați o adresă virtuală, chiar dacă nu aveți încă 
o pagină web, pentru că, în mediul on-line, denumirea poate face diferența. 
Dacă înainte de a intra într-un magazin, oamenii văd firma sau vitrina, în in-

ternet, numele de domeniu vă caracterizează individualitatea. 
Pe www.molddata.md oricine poate verifica disponibilitatea unui nume de do-

meniu. Procedura durează secunde numărate. Nu trebuie decât să introduceți denu-
mirea dorită și să alegeți extensia: .md; .com; .info; .eu; .com.md; .eu.md, etc.

Echipa „MoldData“ are soluții inteligente pentru a vă asigura o prezență unică 
pe internet. Întreprinderea propune clienților săi – persoane fizice sau juridice- o 
gamă complexă de servicii: de la înregistrarea numelui de domeniu până la realiza-
rea concepției, elaborarea, găzduirea și menținerea site-ului. Cu „MoldData“ ești la 
înălțime – mereu, oriunde și oricând!

MoldData: site-uri la pachet

Compatibilitatea electromagnetică a stațiilor de 
radiocomunicații a fost asigurată prin intermediul 
Sistemului Național de radio monitoring al CNFR. 
Astfel, au fost depistate și înlăturate peste 490 de 
surse de perturbații, a fost sistată activitatea a 45 de 
stații de radiocomunicații neautorizate, au fost înlă-
turate 69 de abateri de la parametrii de emisie SRC. 
În procesul de dare în folosință a stațiilor și rețelelor 
de radiocomunicații, CNFR a avizat peste 50 de pro-
iecte de construire a rețelelor de radiocomunicații și 
a efectuat 800 de măsurători ai parametrilor tehnici 
de emisie. 

Ultimele tendinţe din domeniul TIC impun noi 
cerințe față de organizațiile specializate în manage-
mentul frecvențelor radio și anume:

Dezvoltarea și modernizarea în continuare a sisteme-
lor și echipamentelor tehnice, pentru a mări eficienţa 
procesului de management tehnic al spectrului de 
frecvenţe radio (SFR);

Perfecţionarea calităţii serviciilor prestate, pentru a 
satisface pe deplin necesităţile clientului;

Eficientizarea sistemului de formare a personalului 
de înaltă calificare, îmbunătăţirea în continuare a 
condiţiilor de muncă și protecţie socială a angajaţilor. 

Echipa CNFR

Crearea unui site este primul lucru la care vă 
gândiţi atunci când decideţi să vă faceţi cu-
noscută afacerea. În ritmul ameţitor al evoluţiei 
noilor tehnologii, pagina web reprezintă cartea 
de vizită a oricărei companii sau instituţii. 
Odată ce aţi decis să vă creaţi propria identitate 
pe internet, soluţia vine de la Întreprinderea de 
Stat „MoldData“, registrator national al numelor 
de domenii web. 



proiecte

Acordul de aderare a Repu-
blicii Moldova la Institutul 
European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI) a fost 
semnat pe 18 martie 2014, la 
Mandelieu, Franța.

Ințiativa de aderare a Republicii 
Moldova la ETSI aparține Minis-
terului Tehnologiei Informației 
și Comunicațiilor (MTIC) și este 
urmare a consultării mediului 
de afaceri din sectorul TIC, 
instituțiilor subordinate MTIC 
și altor întreprinderi, care au 
constatat necesitatea adoptării 
standardelor ETSI în domeniul 
comunicațiilor. În particular, 
MTIC va aplica standarde-
le și reglementările tehnice 
internaționale pentru progra-
mul Serviciului național pentru 
apeluri de urgență 112 și Ghidul 
privind modulele de recepție 
digitală a televizoarelor recoman-
date pentru utilizare pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

Aplicarea standardelor ETSI ofe-
ră țării noaste mai multe avantaje, 
cum ar fi, scăderea prețurilor prin 
eliminarea unor bariere tehnice 
în calea comerțului liber, reduce-
rea birocrației, creșterea volumu-
lui schimburilor comerciale, fapt 
care contribuie la îmbunătățirea 
balanței de plăți. 

În conformitate cu regulamentul 
ETSI, o țară poate fi reprezenta-
tă prin mai mulți membri, însă 
dreptul de preluare a standarde-
lor ETSI îl poate avea o singură 
instituție. În cazul Republicii 
Moldova acest drept i-a revenit 
Organismului Național de Stan-
dardizare. 

ETSI este o organizație indepen-
dentă, non-profit, care se ocupă 
de standardizare în domeniul 
telecomunicațiilor. În prezent, 
organizația numără peste 700 de 
membri din 60 de țări. 
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Republica Moldova 
a devenit membru-
observator al Insti-
tutului European 
de Standardizare în 
Telecomunicații

„În prezent, pe piaţa Republicii Moldova, activează două mari companii chineze specializate în 
domeniul TIC: Huawei și ZTE, ambele se ocupă de vânzări. Ne-am dori mult ca investitorii 
chinezi să deschidă produceri și să presteze servicii în Moldova“, a menţionat Pavel Filip. Po-

tenţialii investitori vor beneficia de un șir de avantaje, cum ar fi, amplasarea geografică între două mari 
zone economice – UE și CSI, posibilitatea exportului de mărfuri pe aceste pieţe cu facilităţi fiscale, forţa 
de muncă calificată și relativ ieftină. 

Reuniunea a fost organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova în parteneriat cu Minis-
terul Economiei, al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, al Transporturilor și al Ambasadei Repu-
blicii Populare Chineze în ţara noastră. 

Despre oportunităţile de colabora-
re pe segmentul TIC s-a discutat în 
cadrul Forumului investiţional moldo-
chinez, care a avut loc la Chișinău. 
Reuniunea a întrunit oameni de 
afaceri şi reprezentaţi guverna-
mentali din Moldova şi China.
Ministrul Pavel Filip a informat 
că în urma vizitei pe care a între-
prins-o în China în august 2013 s-a 
ajuns la înţelegerea semnării unui 
Memorandum între Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor şi Ministerul Industriei şi 
Tehnologiei Informaţiei al Republi-
cii Populare Chineze. Acest acord 
va stimula colaborarea bilaterală 
pe segmentul TIC. 

Moldova, partener de încredere pentru 
companiile care doresc să investească 
în domeniul TIC

Ministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Pa-
vel Filip, dă asigurări că, pe lângă faptul că sunt mai ief-
tine, plăcuțele de înmatriculare au un grad mai mare de 

protecție. 
„Decizia de a produce plăcuţele cu numere de înmatriculare la 

întreprinderea Î.S. „Registru“ a fost luată, în primul rând, pentru a 
nu admite falsificarea lor. Sunt semne suplimentare de protecţie, 
avem o bază de date exhaustivă. Deci, racordarea la standardele eu-
ropene în domeniu exclude posibilitatea de contrafacere a plăcilor 
de înmatriculare, sporește securitatea și asigură o evidenţă strictă a 
vehiculelor din Registrul de stat al transportului“, a declarat Pavel 
Filip. 

În urma transferării procesului de producere la Întreprinderea 
de Stat „Registru“, prețul unei placuțe de înmatriculare pentru au-
tomobile a scăzut la 340 de lei, cu 50 de lei mai puțin decât anterior. 
În plus, vechile plăci rămân în vigoare până la uzare. 

Și transportul public are placuțe noi, de culoare galbenă. Nu-
merele distincte au fost introduse în scopul prevenirii transportu-
lui ilegal de persoane. 

„Numărul sporit al accidentelor rutiere cu implicarea vehicule-
lor care transportă călători impune adoptarea unor măsuri menite 
să schimbe radical starea de lucruri. Securizarea transportului de 
călători, evidențierea prin culoare a plăcilor cu numărul de înma-
triculare, va permite o evidență strictă a transportatorilor, inclusiv 
identificarea celor neautorizați“, a accentuat ministrul Pavel Filip.

Plăcuțele galbene au fost puse în circulație din 1 martie, iar 
transportatorii au la dispoziție o jumătate de an ca să le schimbe.

Noi plăcuţe de înmatri-
culare pentru transportul 

auto. De la începutul 
acestui an, numerele de 
înmatriculare sunt pro-

duse la Întreprinderea de 
Stat Î.S. „CRIS „Registru“. În 

acest scop, a fost pus în 
aplicare un complex auto-

matizat de confecţionare 
şi evidenţă, astfel încât 

procesul să fie controlat 
de la materia primă până 

la produsul finit.

Noi tehnologii de produce-
re și evidență a plăcuțelor 
de înmatriculare
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evenimente

Dle ministru, cum a apărut ideea reformării 
Poștei, care, în condiţiile dezvoltării tehno-
logiilor informaţionale, părea a fi o instituție 
uitată și într-un fel chiar demodată?
Trebuie să recunosc că Poșta a fost o scăpare și din 
partea mea. Am ținut foarte mult să facem mai întâi 
regulă în comunicațiile electronice și cred că am pus 
temelia în acest sens, prin aprobarea programului de 
management eficient al spectrului de frecvențe în RM. 
Am depus mult efort și pentru a aduce ordine în do-
meniul perfectării actelor de identitate și a permiselor 
de conducere, deși aici mai avem mult de lucru, căci 
unii angajați continuă să încurce propriul buzunar 
cu cel al statului... Suntem pe ultima sută de metri și 
în privința aprobării unui document de politici, care 
ar asigura sporirea competitivității în industria TI. 
Și așa am ajuns la „Poșta Moldovei“. Am pornit de la 
ideea că este o întreprindere cu cinci mii de lucrători 
și oficii poștale în fiecare localitate din RM. Un ase-
menea potențial trebuie dezvoltat, chiar dacă oame-
nii nu-și mai scriu scrisori, nici felicitări de sărbători, 
așa ca altădată, nici nu mai abonează atâtea ziare...
Salariul poștașilor depinde de ei 

Această situație conduce și la diminuarea nu-
mărului de poștași din RM care, fiți de acord, 
este o meserie foarte rău plătită?
Cel puțin, în anii 2010–2013, acest indicator se men-
ţine la același nivel. Cât ar părea de straniu, și volu-
mul poștei de scrisori este în creștere. Pe lângă cores-
pondenţa expediată de către populaţie, tot mai mulţi 
agenţi economici solicită distribuirea, prin intermediul 
poștei, a facturilor, materialelor informaţional-publi-
citare ș.a. Totodată, poștașii prestează și alte servicii, 
de regulă solicitate de către pensionarii de la sate. De 
fapt, să știți că oamenii încă mai caută mărci poștale 
sau felicitări. Salariul mediu al unui poștaș în prima 
jumătate a anului 2013 a constituit 2125 lei, fiind ma-
jorat cu 7,4%, începând cu septembrie. Remunerarea 
depinde și de serviciile prestate la domiciliu, plata 
pentru care se adaugă la salariul fixat. Cu toate astea, 
„Poșta Moldovei“ a ajuns într-o situație vulnerabilă 
din punct de vedere financiar, în timp ce poștele din 
alte ţări au reușit să supraviețuiască și să se dezvolte. 
Căutând să scoatem la iveală potențialul poștei, care 
poate fi valorificat în epoca informațională, am apro-
bat un program de dezvoltare a întreprinderii, axat 
pe trei priorități. Prima este serviciul curierat. Toate 
oficiile poștale din țară au legătură cu Chișinăul și ar 
fi păcat să nu utilizăm această structură în condițiile 
dezvoltării continue a comerțului electronic. E simplu 
și plăcut să stai în fotoliu și să comanzi un produs dintr-
un magazin. Totuși, apare o problemă: cine îți va aduce 
cumpărătura până acasă? 

POȘTAȘII NE VOR ADUCE ACASĂ 
PRODUSELE CUMPĂRATE

Ca și până acum, o poate aduce reprezentan-
tul firmei vânzătoare. 
Exact, dar dacă dvs. nu locuiţi în Chișinău, ci la depăr-
tare de o sută de kilometri de capitală sau în altă țară, 
transportarea acestui produs nu va fi rentabilă nici pen-
tru dvs., nici pentru respectiva firmă. Guvernul nu tre-
buie să intervină în activitatea operațională a agenţilor 
economici, dar e obligat să facă regulile de joc în stat. 
Paradoxul e similar cu cel din comunicațiile electro-
nice, unde avem trei operatori mobili și fiecare își are 
pilonul său. Pe de o parte, este investiția operatorului, 
iar pe de altă parte, fiece investiție trebuie recuperată, 
căci pentru ea plătesc consumatorii. Astăzi deja fiecare 
operator este pus în situația să se împartă cu locul de 
pe pilon pentru antenă și, dacă statul ar fi intervenit 
mai de mult, atunci în loc de trei piloni, am fi avut doar 
unul. Am fi utilizat mai rațional pământul, operatorii 
ar fi făcut economii și, totodată, serviciile ar fi fost mai 
ieftine. La Poștă e aceeași situație. Foarte mulți agenți 
economici fac comerț electronic și, dacă serviciile de 
curierat ar fi oferite de „Poșta Moldovei“, ar fi mai ief-
tin pentru toţi. Mașinile poștei pleacă zi de zi prin toate 
localitățile RM pentru a duce pachete, scrisori și ziare. 
Dacă alături de astea, s-ar af la și niște colete dintr-un 
magazin sau altul, ar câștiga mai întâi agentul econo-
mic. Decât să transporte coletul până la Ocnița, ceea 
ce l-ar costa vreo mie de lei, el achită doar o sută de lei 
la poștă. Și poștei îi este convenabil, deoarece mașina 
oricum merge în localitatea ceea, iar în cazul acesta 
mai câștigă o sută de lei. La fel, și cumpărătorul plăteș-
te mai puţin. Tot mai mult vom depinde de comerțul 
electronic și curieratul va lua amploare.

LA POȘTĂ, CA LA BANCĂ...

Adică reforma vine să suplinească activitatea 
poștașilor obișnuiți, meserie pe care unii deja 
puneau cruce?
Peste puțin timp poșta va deveni un actor foarte impor-
tant în spațiul economic și cel social. A doua prioritate 
ține de serviciile financiare. Recent a fost aprobat un 
proiect de lege, care dezleagă un mare paradox. Până 
acum, pensionarii noștri își ridicau pensia de la poștă 
și ajutoarele sociale – de la Banca de Economii. Chiar 
dacă poștașul îți aducea pensia acasă, pentru ajutorul 
social trebuia să te deplasezi în centrul raional, la o fili-
ală a băncii. Uneori, ajutorul pe care-l primeai îţi ajun-
gea numai pentru drum. Problema a apărut, pentru că 
legea stipula că ajutoarele sociale sunt repartizate de 
către „instituțiile financiare“, poșta fiind un „prestator 
de servicii financiare“. Și s-a rezolvat prin modificarea 
unei singure sintagme în lege, că acest drept li se ofe-
ră și prestatorilor... Dar acesta este un lucru minuscul. 
Vorbind despre serviciile financiare, mă refer în primul 

rând la transferurile valutare de peste hotare, pe care 
concetățenii noștri vor putea să le facă prin interme-
diul poștei. Nu va mai fi nevoie să apeleze la serviciile 
unor companii de transferuri, care costă foarte mult, 
nici să-și trimită banii prin diferiţi șoferi, cu riscul că 
se vor pierde pe drum. Va fi suficient să se adreseze la 
poșta din ţara în care se af lă, care le va transfera banii 
nu la vreo bancă, ci la poșta din RM. În al doilea rând, 
poșta urmează să joace rolul de interfață în relație cu 
băncile comerciale. Pentru bănci nu este rentabil să-
și deschidă filiale prin sate și acestea se extind până la 
nivel de centru raional. Însă oficii poștale avem peste 
tot. De aceea, în schimbul unui comision, poșta va oferi 
servicii băncilor, cu care va conveni în această privinţă. 
Venind la poștă, omul va putea fără grijă să facă transfe-
ruri de bani sau să-și ridice economiile. 

STATUL NE OBLIGĂ SĂ CUMPĂRĂM 
CEEA CE IA DE LA NOI

Aceasta și este a treia prioritate în dezvoltarea 
Poștei?
Nu, a treia prioritate ţine de serviciile electronice oferi-
te de către guvern cetățenilor. Oficiile poștale pot juca 
rolul de Ghișeu unic în raportul cetățean-stat. Spre 
exemplu, dacă are nevoie de cazier juridic, omul nu are 
decât să meargă la poștă și să-l anunțe despre aceasta pe 
poștaș. Acesta va face comanda și cazierul va fi primit, 
prin scrisoare recomandată, la oficiul poștal. În acest 
sens, Poșta urmează să semneze contracte de colabora-
re cu instituțiile statului, la care cetățenii se adresează 
mai des. Avem prevăzut un obiectiv foarte ambițios 
și în strategia „Moldova digitală 2020“, care scutește 
cetățenii de obligațiunea de a prezenta instituțiilor sta-
tului alte certificate, în afară de buletinul de identitate. 
Într-adevăr, aceste documente sunt inutile, fiindcă sta-
tul deține toată informația despre cetățeni. Atunci va 
dispărea și paradoxul certificatelor, pe care eu nu-l pot 
suporta…

La ce fel de certificate vă referiți?
La orice tip de certificat. Pentru a primi extrasul de la 
Cadastru, să zicem, care e necesar pentru orice tran-
zacţie imobiliară, trebuie să stai la coadă, să plătești 
bani și să aștepți 30 de zile. Dar de unde are Cadastru 
informația despre imobilul meu? Tot eu i-am dat-o, 
când mi-am înregistrat casa pe numele meu. Și atunci 
de ce să fiu obligat să cumpăr de la stat informaţia pe 
care tot eu am livrat-o statului? Întrebarea este valabilă 
și în cazul altor certificate. Odată căsătorit, de pildă, 
omul și-a înregistrat căsătoria și statul deţine această 
informație. Astfel, cetățeanul nu trebuie să prezinte su-
plimentar statului nici un fel de informație pe care sta-
tul deja o deține. Obiectivul nostru este să asigurăm in-
teroperabilitatea sistemelor, pentru ca fiecare instituție 
care operează cu aceste date să aibă acces la ele.

(extras din interviul pentru ziarul „Timpul“)

Reforme cardinale la „Poșta Moldovei“

Deși recunoaște că schimbările au întârziat, ministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip, 
ne prezintă cu încredere cele trei priorităţi ale reformei, care urmează să modernizeze esenţial această 
instituţie. Astfel, moldovenii vor putea să-și trimită colete, nemișcându-se din casă; să primească bani din 
străinătate și să-și perfecteze orice document la poștă; pensionarii își vor ridica pensia și ajutoarele sociale 
din același loc, iar oficiile poștale vor deveni interfeţe ale băncilor. Schimbările de la poștă par a fi bineveni-
te și în contextul altor reforme ale ministerului, cum ar fi, de exemplu, excluderea din circuit a tuturor for-
melor de certificate și folosirea în orice situaţie a unui singur document – buletinul de identitate. 

„Vom scăpa de certifi cate și poșta 
va deveni un actor foarte important“

Pavel Filip:
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La lucrările forumului a participat și viceministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor din Republica Moldova, Dumitru Parfentiev.Viceminis-
trul a venit cu propuneri pentru stimularea inovării, a creșterii economice și a competitivității în regiune. Dumitru Parfentiev a prezentat acțiunile 
ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor orientate spre promovarea industriei TIC din Republica Moldova și atragerea investiţiilor 
externe în dezvoltarea domeniului.  Reuniunea a fost organizată de Camera Economică Federală a Austriei.

Potrivit viceministrului, în cadrul discuțiilor cu partea italiană s-a 
convenit ca memorandumul, precum și alte două acorduri să fie sem-
nate în timpul cel mai apropiat. 

 „Cel mai mare avantaj oferit de aceste documente de colaborare este faci-
litarea transferurilor de mijloace bănești, securizarea și legalizarea acestora. 
Noi suntem interesați ca oamenii să transfere bani prin poștă, și nu prin mi-
crobuze sau alte căi neoficiale. Potrivit înțelegerilor prealabile, comisionul 

Moldovenii vor plăti mai puțin 
pentru transferuri de bani din 
sau către Italia

Vești bune pentru cetăţenii moldoveni care trimit sau primesc bani 
din Italia. Comisionul pentru transferuri va fi micșorat de cel puţin 
două ori, odată cu semnarea unui memorandum de colaborare 
între Î.S. „Poșta Moldovei“ și „Poșta Italiei“. Anunţul a fost făcut de 
viceministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Vitalie Ciolac, 
în urma unei vizite de lucru la Roma, Italia, la sfârșitul lunii ianuarie. 

Noile evoluții în domeniul TIC, discutate 
la Forumul economic de la Viena

Noile evoluţii în domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor au constituit subiec-
tul central al dezbaterilor la Forumul economic „Danube Region Business Forum 
2013“. Reuniunea a avut loc în perioada 14-15 noiembrie, la Viena, Austria. 
Evenimentul a oferit o platformă unică de colaborare între sectorul privat, cel pu-
blic și mediul academic din regiunea Dunării. Potrivit participanţilor, interacţiunea 
și schimbul de experienţă sunt elementele care pot asigura un parteneriat de 
succes.

va fi micșorat simțitor. Spre exemplu, actualmente, unele companii percep 
un comision de 36 de euro la 1000 de euro transferați. Acordul la care m-am 
referit stipulează micșorarea comisionului de cel puţin două ori, poate chiar 
și mai mult. Negocierile continuă și ar putea fi unele modificări“, a explicat 
oficialul.

 Vitalie Ciolac a mai spus că este examinată și posibilitatea de distribuție a 
presei moldovenești în Italia. 

„Setul de politici pentru creșterea competitivității industriei IT 
este elaborat de MTIC împreună cu partenerii de dezvoltare și 
are drept scop crearea unor reguli de activitate clare și aplicarea 

unui impozit unic. Strategia se axează pe 2 direcții prioritare. Prima, se referă 
la rolul IT în educație și instruirea profesioniștilor în domeniu prin crearea 
unor Centre de Excelență în cadrul Universităților. Cea de-a doua, ține de 
asigurarea unui mediu de afaceri atractiv. În acest scop, intenționăm să cre-
ăm Parcuri IT“, a accentuat ministrul Pavel Filip. 

SUA susține politicile MTIC de dezvoltare a sectorului IT
Relaţiile moldo -americane pe segmentul TIC înregistrează o evoluţie 
pozitivă. Partea americană acordă susţinere ţării noastre în dezvolta-
rea domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prin diverse 
programe si proiecte, în special prin intermediul USAID CEED II. În 
mod deosebit pate fi remarcată susţinerea și asistenţa la elaborarea 
setului de documente privind sporirea competitivităţii domeniului 
TIC, care include: Strategia de creştere a competitivităţii industriei IT, 
proiectul de lege privind parcurile IT și crearea Agenţiei de dezvolta-
re a Societăţii Informaţionale. 

Ambasadorul William Henry Moser a confirmat disponibilitatea SUA 
de a sprijini în continuare țara noastră în ce privește dezvoltarea sectorului 
TIC. „În prezent, efectuăm o evaluare a asistenței tehnice pentru Republi-
ca Moldova și vom lua în considerație proiectele Ministerului Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor“, a precizat Ambasadorul. 
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Cursul pentru pensionari durează 5 săptă-
mâni, timp în care prticianții învață lucruri ele-
mentare – să creeze un document sau o mapă, 
să caute informații pe interent, să-și facă adrese 
de e-mail sau pe rețelele de socializare. În ca-
drul primelor două runde, 80 de persoane au 
beneficiat de cursuri grartis. 

Cei care îi ajută să facă primii pași în 
însușirea calcultatorului, sunt tineri voluntari, 
precum și operatorii Centrului de Informare și 
Acces. Impresiile participanților la proiect, în 
cele ce urmează:

Vera Mereuță, participantă, actriță 
și crainică radio

Unul dintre nepoții mei a descoperit că 
există niște cursuri, la care poate să meargă și 
bunica lui. Mi-a spus: – Bunico, du-te, să putem 
comunica și la calculator. Și mi-am zis: – De ce 
nu? Mai ales dacă Centrul moldo-coreean a de-
cis să facă un gest atât de nobil, atât de frumos, 
pentru oamenii în etate. Deci, societatea încă 
nu renunță la oamenii în etate, își dă seama că 
ei mai sunt capabili să învețe ceva, încă mai pot 
prinde bine, chiar și societății, și învață com-
puterul nu doar pentru comunicare în cadrul 
familiei“. 

Natalia Mihailova, 85 ani, cel mai în vâr-
stă participant

„Nu am avut niciodată ocazia să lucrez la 
calculator, nu știam măcar cum să-l includ, ne-
maivorbind de navigare pe internet. Am venit la 
aceste cursuri deoarece, în zilele noastre, este o 
necesitate să cunoaștem calculatorul, căci trăim 
în era tehnologiilor“.

Schimbările tehnologice rapide care caracte-
rizează societatea, astăzi, când schimbul de 
informații nu cunoaște limite, determină 

autoritățile să sporească măsurile de protecție a 
vieții private a oamenilor. Potrivit viceministrului 
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vita-
lie Tarlev, protecția datelor cu caracter personal 
constituie un drept fundamental consfințit prin 
Declarația Universală a Drepturilor Omului și este 
respectat întru totul și în Republica Moldova.

„Convenția Europeană, legislația internă, pre-
cum și instituțiile create, vin să apere cetățenii 
noștri și dreptul lor la viață privată. În același timp, 
impun cerințe tuturor instituțiilor care colectează 
și prelucrează date cu caracter personal. De la im-
plementarea documentului și până în prezent, am 
evoluat destul de mult și putem spune cu mândrie 
că, în acest sens, Republica Moldova este un stat 
european“, susține Vitalie Tarlev. 

Viceministrul e de părere că și cetățenii trebuie 
să conștientizeze dreptul lor la viața privată și să 
ceară respectarea lui. 

„Fiecare cetățean trebuie să conștientizeze fap-
tul că datele personale au un caracter confidențial 
și în cazul solicitării acestora de către o anumită 
instituție, el este în drept să af le în ce mod sunt uti-
lizate. Oamenii oferă copiile buletinului de identi-
tate, afișează date personale pe site-urile de socia-
lizare, iar consecințele acestor acțiuni sunt grave și 
comportă prejudicii considerabile, atât morale, cât 
și materiale“, spune Vitalie Tarlev. 

Republica Moldova a ratificat Convenția de la 
Strasbourg în 1992. 

Participanţii la reuniune au constatat că la această etapă guvernele se confruntă cu necesita-
tea perfecționării cadrului legal și de politici publice, astfel încât să fie eliminate obstaco-
lele și să fie asigurată dezvoltarea continuă a Internetului, devenit vital pentru societate și 

economie. Urmează o incluziune reală a cetățenilor în comunitatea utilizatorilor și beneficiarilor 
Internetului și va fi creată o valoare economică adăugată. 

Un spațiu generos în agenda forului a fost acordat evoluției celui mai important, la etapa de fața, 
program ICANN – implementarea noilor nume generice de nivel superior gTLD. Astfel au fost de-
legate Sistemului numelor de domeniu – DNS – 24 de noi nume de nivel superior, mai multe decât 
au fost delegate până acum de la lansarea Internetului. 

Diverse aspecte ale funcţionării Internetului la 
nivel global au fost discutate în cadrul reuni-
unii Corporaţiei pentru Atribuirea Numelor şi 
Numerelor Internet (ICANN). La reuniune au 
participat peste 1.700 de reprezentanţi din 
diferite ţări-membre ale organizaţiei. Repu-
blica Moldova a fost reprezentată la forul de 
la Buenos Aires de viceministrul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, Vitalie Tarlev. 

Guvernanţa Internetului, discutată 
la Adunarea generală ICANN

Vitalie Tarlev: 
„Cetățeanul are dreptul 
să afle ce instituție, în 

ce condiții și cu ce scop 
îi accesează datele cu 

caracter personal“
În fiecare an, pe 28 ianuarie, Republi-
ca Moldova, alături de celelalte state 
membre ale Consiliului Europei, mar-
chează Ziua Europeană a Protecţiei Da-
telor. Sărbătoarea a fost instituită după 
semnarea, la Strasbourg, în 1981, a 
Convenţiei pentru protecţia persoane-
lor referitor la prelucrarea automatizată 
a datelor cu caracter personal. Acesta 
este primul instrument internaţional cu 
forţă juridică obligatorie în domeniul 
protecţiei datelor. 

Vârsta nu e o piedică 
în calea noilor tehnologii

Centrul moldo-coreean de Informare și Acces a iniţiat un curs de 
utilizare a computerului pentru pensionari. Programul a trezit un 
interes neașteptat în rândul oamenilor în etate care spun că vârsta 
nu este o piedică în calea noilor tehnologii. 

Gheorghe Grâu, participant, actor

„Este foarte important faptul că prestați ser-
vicii care aduc folos oamenilor în etate, îi ajută 
să socializeze. Este, în primul rând, o susținere 
în plan moral, dar și material, pentru că oferiți 
aceste cursuri gratis. Cu atât mai mult cu cât 
doritorii pot veni la Centrul moldo-coreean și 
în afara cursului, pentru a beneficia de Inter-
net gratis. Vă doresc succes și sprijin din partea 
autorităților pentru a putea continua!“. 

Paulina Toacă, participantă

„Cunosc puțin computerul, dar aș fi vrut să-
mi aprofundez cunoștințele, să-mi demonstrez 
mie însămi că mai sunt capabilă să însușesc 
ceva“.

Alexandru Manic, voluntar, student UTM

„Cred că aceasta este o experiență foarte 
bună pentru noi, studenții, de a interacționa cu 
oamenii mai în vârstă, de a-i învăța să comunice 
cu cei dragi prin intermediul calculatorului“. 

Daniel Macrinici, voluntar, student UTM

„Probabil trebuie să dai dovadă de mult tact 
atunci când ai de-a face cu vârstnicii. Orice tâ-
năr cunoaște că este destul de greu să predai 
unui bunel și, de asta, e nevoie de multă răbdare, 
însă merită, pentru că rezultatele bucură.“
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Proiectul a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor în scopul organiză-
rii și asigurării reutilizării documentelor din sectorul public. Astfel, este facilitat accesul cetăţeni-
lor și persoanelor juridice la datele guvernamentale cu caracter public, date cu valoare economică și 

socială înaltă. „Cei interesaţi pot ușor găsi, accesa, înțelege, utiliza și reutiliza datele generate de instituţiile 
guvernamentale. În consecinţă, sporește eficacitatea reutilizării informaţiilor, documentelor din instituţiile 
publice, fiind create servicii funcţionale cu un conţinut mai bogat“, a accentuat ministrul Pavel Filip. 

Odată cu intrarea în vigoare a normelor metodologice, autorităţile administrative centrale sunt obli-
gate să publice documentele destinate reutilizării pe paginile web oficiale ale instituţiilor și pe platforma 
unică – www.date.gov.md. Pe portalul guvernamental, fișierele sunt puse la dispoziția publicului în for-
mat deschis, fără nicio restricție de natură să împiedice folosirea sau redistribuirea informațiilor. 

Normele metodologice prevăd modalitatea de publicare a datelor deschise și desemnarea persoanelor 
responsabile de aceasta. Documentul a fost elaborat în conformitate cu Directiva Europeană privind reu-
tilizarea informaţiilor din sectorul public și datele deschise. 

Tema conferinţei a fost „Opţiuni de politică pentru investiţii durabi-
le în reţele“ și a ref lectat presiunea resimțită de sectorul de telefonie 
mobilă care se confruntă cu un declin al investițiilor în reţea, în unele 

regiuni, precum și importanţa politicilor de reglementare ce încurajează în-
crederea investitorilor. În același timp, oportunitățile de inovare în sectorul 

Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, susține 
că în urma lansării noului serviciu au de câștigat toți, dar în primul rând uti-
lizatorul. 

„Portabilitatea numerelor, atât pentru telefonia mobilă, cât și pentru 
cea fixă, asigură abonaţilor o mai mare libertate în alegerea furnizorului de 
servicii. Cetăţenii pot face alegerea în funcţie de atractivitatea ofertelor și 
ţinând cont de raportul dintre calitate și preţ. Totodată, sporește competi-
tivitatea între furnizorii de telefonie, având drept consecință îmbunătățirea 
calității serviciilor și extinderea gamei de oferte“, a declarat ministrul. 

Abonații s-au grăbit să profite de oportunitatea oferită. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), în jur de 40 000 de utilizatori de telefonie mobilă și 
fixă și-au portat numerele de telefon. Responsabilii de la agenție susțin că obiectivele propuse au fost atinse: sporirea 
competitivității, reducerea diferențelor dintre tarifele pentru apelurile în rețea și în afara acesteia, încurajarea investițiilor 
în infrastructură și, cel mai important, creșterea libertății de alegere a utilizatorului. 

Potrivit unui raport emis de ANRCETI, în primele 8 luni de funcționare a portabilității au avut loc 37,6 mii de por-
tări, dintre care 34,2 mii în rețeaua de telefonie mobilă și de zece ori mai puțin – în cea fixă. 

Cei trei furnizori de telefonie mobilă au înregistrat următorul număr de portări: Moldcell a primit în rețeaua sa 21,9 
mii de numere, Orange – peste 6,5 mii și Moldtelecom (Unite) – circa 5,7 mii. În cazul telefoniei fixe, cele mai multe 
treceri au fost efectuate la Starnet – peste 1,8 mii de numere și 1,1 mii de numere – la Orange Moldova.

Serviciul de portabilitate a fost implementat în mai bine de 50 de ţări ale lumii, de el beneficiind deja peste 154 mi-
lioane de abonaţi. Prima ţară care a aplicat portabilitatea numerelor a fost Singapore, în 1997. În Europa acest serviciu 
a fost lansat, pentru prima dată, în anul 1999, în Marea Britanie și Olanda, după care, începând cu anul 2003, păstrarea 
numărului de telefon de către abonat a devenit obligatorie pentru toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE). În 
prezent, acest serviciu poate fi accesat în toate cele 27 ţări ale UE.

Moldova, în topul 
mondial după viteza 
de acces la Internet

Republica Moldova este 
una dintre ţările cu cea mai 
înaltă viteză de acces la 
Internet.  Potrivit studiilor 
NetIndex (octombrie2013), 
ţara noastră ocupă locul 7 
din 186 de state ale lumii 
după viteza de upload 
(28.38 Mbps) şi locul 16 
după viteza de download 
(29.93 Mbps).

Aproape 40 000 de abonați au beneficiat 
de portabilitatea numerelor de telefon

O nouă etapă în 
dezvoltarea pieţei de 
telefonie din Repu-
blica Moldova – in-
troducerea serviciului 
de portabilitate a 
numerelor. Din iulie 
2013, utilizatorii de 
telefonie fixă sau 
mobilă pot trece de 
la un operator la altul 
păstrându-și numărul 
de telefon. Portabilita-
tea numerelor telefo-
nice este prevăzută de 
Legea Comunicaţiilor 
electronice şi cores-
punde standardelor 
europene. 

Informaţiile din sectorul public devin 
mai accesibile

„Accesul și reutilizarea informaţiilor de interes public sunt drepturi fundamen-
tale ale fiecărui cetăţean şi contribuie la consolidarea democraţiei“. Declaraţia 
a fost făcută de ministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip, 
cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii cu privire la reutilizarea 
informaţiilor din sectorul public, aprobate de Guvern. 

Congresul Mondial al Telefoniei Mobile
Reprezentanţi ai sectorului de telefonie mobilă, ai Guvernelor, experţi în domeniu din 
129 de ţări, și-au dat întâlnire, la Barcelona, la Congresul Mondial al Telefoniei Mobile. 
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24-27 februarie sub egida Asociaţiei sistemului 
global de comunicaţii mobile(GSMA). Republica Moldova a fost reprezentată la summit 
de ministrul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, Pavel Filip.

de telefonie mobilă sunt mai puternice ca oricând, cu o serie de soluții și ser-
vicii mobile ce apar. Peste 100 de vorbitori au abordat în fața a mai bine de 
1250 de participanți teme care acoperă educația mobilă, acordarea licențelor 
de spectru, securitatea cibernetică și furnizarea de bandă largă mobilă pentru 
cei care rămân neconectați.
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„Aceasta ar fi o contribuție semnificativă 
pentru reducerea decalajului digital și de stan-
dardizare între țările în curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate, precum și pentru a menține 
un mecanism de coordonare strânsă între cele 
trei sectoare ale UIT, pentru reducerea bariere-
lor tehnologice“, a conclus viceministrul Vitalie 
Tarlev.

Inițiativa a fost pe larg susținută și com-
pletată cu propunerile altor state. Aceasta va fi 
inclusă în Planul strategic de dezvoltare a UIT 
pentru următorii 4 ani, care urmează să fie apro-
bat la Conferința plenipotențiară a organizației 
din octombrie.

Rezultatele controalelor efectuate de ANRCETI pe parcursul anului 2013 au scos la iveală faptul 
că majoritatea absolută a abaterilor comise de furnizori vizează interesele directe ale consuma-
torilor. În același timp, analiza petiţiilor, a apelurilor telefonice adresate ANRCETI și întâlnirile 

cu oamenii au arătat că aceștia nu-și cunosc îndeajuns drepturile.
Prin desfășurarea campaniei de informare, ANRCETI urmărește să completeze acest gol, astfel încât 

consumatorii să știe ce au de făcut atunci când se confruntă cu probleme legate de furnizarea serviciilor 
de telefonie, internet sau televiziune.

Agenția și-a propus să elaboreze și să publice pe site-ul său www.anrceti.md un ghid al utilizatorului 
final, să efectueze sondaje de opinie în rândul consumatorilor, să desfășoare două seminare zonale de 
informare a furnizorilor despre obligaţiile lor față de clienți. 

Directorul ANRCETI, Grigore Varanița, e de părere că acțiunile întreprinse vor constribui la forma-
rea unui consumator avizat, proactiv, capabil să-și apere interesele legitime, să cunoască instrumentele 
corecte și eficiente de protecţie a drepturilor sale. În acest context, Agenția încurajeză consumatorii și 
furnizorii de servicii să rezolve litigiile apărute pe cale amiabilă. Grigore Varanița se arată convins că în 
urma acestei campanii vor avea de câștigat atât consumatorii, cât și furnizorii, care vor îmbunătăți cali-
tatea serviciilor prestate. 

Totalurile campaniei de informare vor fi anunțate la începutul anului 2015.

Pentru realizarea acestui obiectiv, mininsterul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Re-
publica Moldova și ministerul Administrației și Digitalizării din Polonia au decis să intensifice 
dialogul bilateral, precum și cooperarea în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. 

Potrivit documentului, operatorii de telefonie mobilă din cele două țări vor purta negocieri directe 
bazate pe confidenţialitate, iar tratativele urmează să fie încheiate în decurs de un an de la semnarea Me-
morandumului, adică până în luna septembrie 2014. 

Părţile încurajează operatorii să ajungă la acorduri pentru reducerea de durată a tarifelor de roaming 
în beneficiul cetăţenilor. Specialiștii consideră că drept punct de referinţă în negocierea noilor tarife ar 
putea servi preţurile angro pentru roaming stabilite de Uniunea Europeană.

Memorandumul privind reducerea costurilor pentru roamning nu este primul document de coopera-
re bilaterală în sectorul comunicaţiilor. Anterior, Moldova și Polonia au încheiat un Acord de colaborare 
în domeniul Poștei și al Telecomunicaţiilor.

„Cunoaște-ţi drepturile 
de consumator al serviciilor 
de comunicaţii electronice“

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și 
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a lansat o amplă acţiune de infor-
mare a cetăţenilor. Campania „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator 
al serviciilor de comunicaţii electronice“ este inspirată din noul Regu-
lament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii elec-
tronice. Documentul aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRCETI 
a intrat în vigoare pe 15 februarie și conţine prevederi noi referitoare la 
apărarea drepturilor şi intereselor economice legitime ale utilizatorilor 
finali ai serviciilor date.

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, Pavel Filip, și omo-
logul său polonez, Michał Boni, au 
semnat, la Varșovia, un Memoran-
dum de înţelegere privind reducerea 
tarifelor pentru serviciile de roaming. 
Astfel, cetăţenii moldoveni care vor 
merge în Polonia sau polonezii care 
vor vizita Moldova vor plăti mai puţin 
pentru efectuarea de apeluri de pe 
telefonul mobil, expedierea de SMS-
uri și descărcarea de date.

Convorbirile în roaming între 
Moldova și Polonia se vor ieftini

Republica Moldova 
propune ajustarea 
metodelor de lucru ale 
UIT privind accesibilitatea 
și aplicarea standardelor 
internaționale TIC în țările 
în curs de dezvoltare

În cadrul lucrărilor Conferinţei Mondiale 
pentru Dezvoltare a Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor (WTDC-14), care 
s-a desfășurat la Dubai, Emiratele Ara-
be Unite, delegaţia Republicii Moldova 
a propus ca Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT) să asigure acce-
sibilitatea celor mai avansate standarde 
TIC pentru toate ţările membre și în mod 
special pentru cele în curs de dezvoltare. 
Acest lucru urmează a fi realizat în cadrul 
misiunii de asigurare a interoperabilităţii 
sistemului de telecomunicaţii și de servicii 
electronice la nivel internaţional. Uniunea 
ar trebui sa fie preocupată nu doar de 
elaborarea recomandărilor și standardelor 
internaţionale, dar și de aplicarea nedis-
criminatorie a acestora în toate statele 
membre.
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„Este o acțiune benefică pentru 
toți editorii de presă și un argument 
în plus pentru a convinge cititorii 
să se aboneze la ediția preferată“, 
a declarat, cu acest prilej, vicemi-
nistrul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor, Vitalie Ciolac. 

„Numărul abonaților la presa 
scrisă rămâne stabil, fapt ce denotă 
fidelitatea cititorilor, nevoia lor de 
a fi informați în permanență despre 
ce se întâmplă în țară și în întreaga 
lume“, a mai spus Vitalie Ciolac. 

De reduceri semnificative au 
profitat nu doar cititorii, ci și pu-
bli cațiile. „Redacțiile și-au mic-
șorat taxele pentru abonamente cu 
5 – 25%, iar Î.S. „Poșta Moldovei“ a 
scăzut cu 10% prețul de difuzare“, a 
menționat directorul general al în-
treprinderii, Serghei Nastas. 

În cadrul Zilei Abonatului, a 
fost lansat și „Catalogul ziarelor și 
revistelor – 2014“. Lunar, Î.S. „Poș-
ta Moldovei“ difuzează peste 250 
000 de ziare și reviste naţionale. 

„Este un program care vă pune Constituția în buzunar, prin intermediul telefonului dumneavoastră. Puteți 
căuta articolele instantaneu, iar principalul avantaj – nu e nevoie de internet pentru a le citi“, ne-a spus Dan 
Ursu. Partenerul său de proiect, Vlad Ioniță, recunoaște că nu s-a așteptat la un așa mare succes. În scurt 

timp de la lansare, Constituția digitalizată a ajuns pe locul 5 în topul celor mai descărcate aplicații gratuite. „Nu ne-am 
axat asupra unui grup-țintă, dar ne-ar plăcea să știm că parlamentarii noștri o utilizează, deoarece am văzut că majorita-
tea din ei se folosesc de tablete“, ne-a mărturisit Vlad Ioniță. Totodată, aplicația ar servi și ca un suport pentru studenții 
de la Drept.

Vlad Ioniță și Dan Ursu au câte 23 de ani. Ambii sunt la început de cale, Dan fiind angajat la o companie IT de suc-
ces, iar Vlad este preocupat de propriile idei de afaceri. Domeniul tehnologiilor informaționale în Republica Moldova 
este promițător, fapt ce îi încurajează pe tinerii specialiști să rămână acasă. „Dacă mă duc peste hotare, voi avea salariu 
ca toată lumea, în Moldova însă am un salariu de 3 ori mai mare“, a explicat Dan zâmbind. Consideră că, deși serviciile 
din străinătate sunt, pe alocuri, mai bune, și cele din Moldova se îmbunătățesc. 

Înainte de a lansa Constituția digitală, Vlad Ioniță a mai dezvoltat alte 7 aplicații mobile de chat, muzică și video. 
El este adeptul independenței și, tocmai din acest motiv, zice că nu se va angaja în vreo companie. „Am foarte multe 
idei și deja le pun în aplicare. Cred că viitorul Moldovei înseamnă progres IT și asta nu e departe, maximum 10-15 ani“, 
se arată optimist Vlad Ioniță. 

Constituția Republicii Moldova în format electronic este disponibilă în limbile română și engleză. Aplicația a fost 
lansată în vara anului trecut pentru dispozitivele iOS, în premieră pentru țara noastră. 

Pentru Republica Moldova, rolul proiectelor implementate de Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicaţiilor este, întâi de toate, extrem de greu de estimat, datorită imen-
sităţii domeniului. Totuși, proiectele lansate de minister pe parcursul ultimilor ani nu pot 
trece neobservate. Acestea sparg barierele birocratice, facilitează inovaţia, sporesc accesul 
la informaţie și, astfel, fac viaţa oamenilor mai ușoară. 

De la culoarea bordo și nivelul sporit de securitate pentru noile pașapoarte biometrice până la profitul de 7 ori mai 
mare pe care îl aduce companiilor un angajat din domeniul TIC în comparație cu unul din sectorul agricol. De la date-
le deschise sau plăcuțele de înmatriculare galbene până la anunțul MTIC de a sta „la dispoziție reprezentanților mass 
media cu detalii suplimentare“, care se regăsește în comunicatele oficiale privind subiectele sensibile, etc. 

Toate aceste informații și multe altele, generate de activitățile în domeniul tehnologiei informației ale Ministeru-
lui responsabil de politicile țării în acest domeniu, produc la rândul lor subiecte media de interes public care îi pot ajuta 
pe unii oameni să înțeleagă pe ce lume trăiesc, pe alții – cum să procedeze, iar pe majoritatea – cum să se adapteze la o 
lume în care, odată cu dezvoltarea electronică, se conturează atâtea oportunități. 

Parcă s-a mărit viteza și s-au lărgit orizonturile odată cu înmulțirea proiectelor și programelor în domeniul Tehno-
logiei Informației și Comunicațiilor în Moldova. Pentru media asta înseamnă inovație, interacțiune, diversitate.

Dacă ai un tic ciudat, poți scăpa de el, uneori, prin exerciții sau tratament. De celălalt TIC – de Tehnologia Infor-
mației și Comunicațiilor – nu este cazul pentru cetățeni și pentru media să se îngrijoreze: acesta aduce beneficii. 

Reduceri de până 
la 25% pentru 
abonamente 
la ziare și reviste

Întreprinderea de Stat 
„Poșta Moldovei“ și edituri-
le de presă au organizat o 
acţiune comună prin care 
să atragă mai mulţi cititori. 
De Ziua Abonatului, 
marcată pe 20 noiembrie, 
doritorii au putut să-și 
perfecteze, la un preţ mai 
mic, abonamentele pentru 
anul curent. 

Constituția Republicii Moldova, disponibilă 
și pe telefonul mobil

Proaspeţi absolvenţi ai Universităţii Tehnice din Mol-
dova, Vlad Ioniţă și Dan Ursu au dezvoltat o aplicaţie 
specială pentru utilizatorii de telefoane mobile: 
Constituţia Republicii Moldova. Pentru a implementa 
ideea, creatorii spun că au avut nevoie de un calculator 
capabil de virtualizare, 100 de dolari, 7 nopţi nedor-
mite și multă cafea. Vorbim despre voluntariat clasic, 
determinat de un spirit civic nobil.

„Sunt ferm convins că Tehnologia Informaţiei 
este catalizatorul economiei întregii ţări“

Igor Guzun, Director portal www.stiripozitive.eu:

Eugen Frimu, prezentator Publika TV: 

„Tic nu este doar o deprindere repetată și neplă - 
cută. TIC – Tehnologia Informației și Comuni  -
cațiilor – este astăzi prezentul și mai ales viitorul“

Să ai tic nu este întotdeauna de rău. Mai ales pentru o țară.
Dacă pentru un om ticul este o deprindere neplăcută, pentru o țară să dispună și să 

folosească ceea ce numim TIC – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – este un semn 
de progres, de statut de a fi în rând cu lumea bună.

 Sunt ferm convins că Tehnologia Informaţiei este catalizatorul economiei întregii ţări, în măsură să transforme 
radical atractivitatea, competitivitatea și, în ultimă instanţă, prosperitatea Moldovei. Iar MTIC este promotorul aces-
tor provocări. Succese întregii echipe în realizarea iniţiativelor ambiţioase! 



evenimente

Marca personalizată este mai mult decât un simplu timbru. Aceasta poate deve-
ni obiect de colecţie, un cadou irepetabil sau un suvenir filatelic neobişnuit. 

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei“ a lansat, recent, o nouă serie de mărci 
personalizate pe care poate fi amplasată fotografia sau imaginea dorită. 

În plus, marca poate fi utilizată și potrivit destinației inițiale – cea de francare 
a trimiterilor poștale. Astfel, o scrisoare cu poza proprie pe timbru va transmite 
emoții puternice celui care o primește. 

În anul 2013, „Poşta Moldovei“ a prelucrat circa 
53 de milioane de scrisori, dintre care peste 49 
de milioane au avut drept destinaţie o adresă 
din Republica Moldova. Peste hotarele ţării au 
fost expediate circa 20% din scrisorile moldo-
venilor. În topul celor mai solicitate destinaţii 
figurează Federaţia Rusă, Canada, Portugalia, 
Italia şi Spania. 

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

Web: www.mtic.gov.md

sursă foto: www.diez.md

Fondată într-o perioadă grea, în 1940, a început să funcționeze de facto abia patru ani mai târziu, în 
plin război mondial. Puțini știu că, la începuturi, Detașamentul din Moldova avea în componența sa o 

subdiviziune responsabilă de obiectivele din domeniul comunicațiilor din orașele Izmail, Reni și Belgorod-
Dnestrovsk. Anume în baza acelei subdiviziuni, în 1956, a fost creat Detașamentul de Pază al ministerului 
Comunicaţiilor din Ucraina.

De la înființarea sa și pînă în prezent, Detașamentul de Pază Paramilitară (DPP) și-a menținut profi-
lul de activitate – cel de asigurare a pazei obiectivelor strategice din domeniul Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor. Fiind una dintre primele instituții care prestează servicii de pază pe teritoriul Republicii 
Moldova, DPP se poate mândri cu o bogată experiență în domeniu. 

Al optulea deceniu de existență găsește întreprinderea într-un amplu proces de modernizare. În virtu-
tea ritmului amețitor de dezvoltare a tehnologiilor, DPP și-a extins gama de servicii pentru clienți. Astfel, 
pe lângă paza fizică, asigurată de gardieni, Detașamentul a instituit și paza tehnică a instituțiilor pe care le 
deservește. Au fost făcute dotările de rigoare, inclusiv cu mașini de intervenție rapidă. Aceasta ridică servi-
ciile prestate la un nivel calitativ nou, în corespundere cu cerințele pieței. 

Detașamentul de Pază Paramilitară are în portofoliul său cei mai mari jucători din domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor: Î.S. „Registru“, „Moldtelecom“, „Radiocomunicații“, „Centrul Național pen-
tru Frecvențe Radio“. 

Investiția în modernizare, prețurile adecvate și nivelul serviciilor, au făcut ca numărul clienților să creas-
că și să depășecă cadrul TIC. Astfel, printre clenții săi, se numără agenți economici din alte domenii, atât din 
sectorul public, cât și privat. 

Responsabilii de la întreprindere se arată convinși că experiența, profesionalismul și determinarea sunt 
factorii care vor asigura menținerea și dezvoltarea Detașamentului de Pază Paramilitară. 

Detașamentul de Pază Paramilitară: 70 de ani de activitate

Poza proprie, pe un timbru poștal

În anul 2013, moldovenii au trimis și primit peste 
50 milioane de scrisori

Anul 2014 este unul jubiliar pentru Detașamentul de Pază Paramilitară. Între-
prinderea de Stat sărbătorește 70 de ani de activitate.

Poza dumneavoastră, a unui om drag, logotipul compa-
niei sau orice altă imagine, poate constitui faţa unei mărci 
poștale. Graţie serviciului oferit de Întreprinderea de Stat 
„Poșta Moldovei“, oricine are posibilitatea să-şi transforme 
fotografia preferată într-o marcă unică. 

„Poșta Moldovei“ a creat acest serviciu exclusiv pentru clienții săi, fie că este vorba despre instituții și 
companii, fie de simpli cetățeni care pun preț pe individualitate. 

În sediul oficiului poștal central funcționează un birou specializat unde sunt executate comenzile. Pen-
tru a realiza un timbru personalizat, trebuie doar să veniți cu imaginea pe care doriți să o imprimați pe 
un stick de memorie sau să vă fotografiați pe loc. Comanda o puteți face și la oricare alt oficiu postal, iar 
prețurile pentru acest serviciu variază între 95 și 165 de lei, în funcție de numărul de imagini. 

Prima emisiune de mărci poștale personalizate în țara noastră a avut loc în anul 2009. Prin aceasta, În-
treprinderea „Poșta Moldovei“ a mai făcut un pas înainte în preluarea celor mai bune practici internationale 
în domeniu. Acum, Republica Moldova figurează, altături de țări precum Franţa, Austria, Belgia, Finlanda, 
Suedia, Canada, SUA, în rândul statelor emitente de mărci poștale personalizate.

Din 7 martie 2013 – cetățenii Republicii 
Moldova își pot perfecta buletine de iden-
titate de tip nou în format ID-1

19 februarie 2013 – Reuniunea Regională 
Preparatorie pentru Conferința mondială 
privind telecomunicațiile din 2014

5 februarie – 10 februarie 2013 – Săptă-
mâna Siguranței pe Internet

16 – 17 aprilie 2013 – Summit Moldova 
ICT: implică, inspiră și conectează la 
progres

17 iunie 2013 – Republica Moldova devi-
ne membru al Directoriului Cheilor Publi-
ce al Organizației Internaționale a Aviației 
Civile (PKD ICAO) pentru documentele 
de călătorie electronice mecanic lizibile 
(pașapoarte biometrice)

1 iulie – este lansată portabilitatea nume-
relor telefonice

18 iulie 2013 – MTIC aderă la Aranjamen-
tul regional cu privire la radicomunicațiile 
pe căile de navigație interioară

1 august 2013 – este lansată campania de 
informare „Permis pentru viață“, care este 
axată pe reformarea sistemului de exami-
nare auto în scopul excluderii corupției 

7 august 2013 – Guvernul aprobă decizia 
privind asigurarea condițiilor pentru înlo-
cuirea pașapoartelor sovietice cu buletine 
de identitate

19 septembrie 2013 – Guvernul aprobă 
Strategia Națională „Moldova Digitală 
2020“

11 decembrie 2013 – Pavel Filip este 
decorat cu medalia Uniunii Internaționale 
a Telecomunicațiilor

17 decembrie 2013 – MTIC promovează 
în Guvern proiectul de lege cu privire 
la semnătura electronică și documentul 
electronic

Din 3 ianuarie 2014 MTIC aplică un sis-
tem automatizat de producere, distribuire 
și evidență a numerelor de înmatriculare

Din 1 martie 2014 intră în vigoare plăcile 
de înmatriculare de culoarea fondului 
galben pentru transportul de călători

12 martie 2014 – Guvernul aprobă 
proiectul de lege cu privire la instituirea 
Serviciului Unic de Urgenţă 112.

18 martie 2014 – Republica Moldova 
devine membru-observator al Insti-
tutului European de Standardizare în 
Telecomunicații(ETISI)

RETROSPECTIVA 
CRONOLOGICĂ 
2013-2014
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