MĂSURILE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
„INTEGRAREA EUROPEANĂ: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE” 2009-2013,
pentru noiembrie–decembrie 2009 şi 2010
Nr.

Acţiune

Subacţiuni

Termeni
de realizare

Indicatori de
monitorizare

1

2

3

4

5

e. Infrastructură şi transport
Crearea infrastructurii de comunicaţii integrate şi eficiente, orientate spre creşterea competitivităţii economiei naţionale
şi asigurarea accesului tuturor categoriilor de utilizatori la serviciile societăţii informaţionale
trimestrul II
Gradul de dezvoltare şi
1. Integrarea politicilor din domeniul TIC 1.1. Elaborarea Strategiei Naţionale de
2010
implementare a Strategiei
în strategiile de dezvoltare naţionale, edificare a societăţii informaţionale
inclusiv revederea Strategiei naţionale "Moldova electronică" v.2.0
„Moldova Electronică” în baza celor 1.2. Elaborarea proiectului de Lege
noiembrie 2009
Lege aprobată
mai bune practici internaţionale şi privind serviciile poştale
susţinerea implementării serviciilor
1.3. Elaborarea Regulamentului privind
noiembrie 2009
Regulament aprobat
electronice în diverse sectoare şi
modul
de
înregistrare
a
obiectelor
domenii, în special în administraţia
publică centrală şi locală în sistemul Registrului resurselor şi sistemelor
educaţional şi în sistemul public de informaţionale de stat
sănătate orientate spre satisfacerea 1.4. Crearea punctelor de acces la pe parcursul anului  Nr. de localităţi în care
2010
au fost create PAPI
necesităţilor şi îmbunătăţirea calităţii Internet în bandă largă în localităţile
 Nivelul de acces al
vieţii cetăţeanului
rurale prin intermediul oficiilor poştale
1.5. Dezvoltarea serviciilor electronice
publice în cadrul MTIC
1.6.Implementarea prevederilor
Concepţiei Guvernării electronice

trimestrul II
2010

pe parcursul anului
2010

populaţiei la Internet în
bandă largă
 Nr. serviciilor noi
realizate
 Nivelul de prestare a
e-serviciilor
 Procentul autorităţilor
publice ce oferă servicii
online
 Procentul serviciilor

1

2.

Crearea unui cadru instituţional şi legal
coerent şi predictibil pentru dezvoltarea
Societăţii Informaţionale, a
mecanismelor de autentificare şi
autorizare, crearea condiţiilor pentru
creşterea atractivităţii investiţionale în
domeniu

3.

Dezvoltarea şi/sau asimilarea de
standarde, norme şi metodologii, care să
asigure în mod unitar proiectarea,
realizarea, implementarea şi operarea
serviciilor publice informatizate, prin
care se vor asigura interoperabilitatea
acestora

4.

Susţinerea dezvoltării infrastructurii de
telecomunicaţii şi, în special, a
infrastructurii de comunicaţii electronice
de bandă largă (atingerea nivelului de
20% al accesului în bandă largă), ce ar
permite fiecărui cetăţean să aibă acces la
beneficiile societăţii informaţionale prin
asigurarea accesului necondiţionat la
infrastructură (45% din gospodării vor
avea computer / 55% din populaţie va
avea acces la Internet), inclusiv la bucla

publice online pentru
cetăţeni şi mediul de
afaceri
Strategia aprobată

2.1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a decembrie 2009
sectorului TIC pe anii 2010-2013
Strategia aprobată
2.2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a
comunicaţiilor poştale pentru anii 20102013
Concepţia aprobată
2.3. Elaborarea Concepţiei televiziunii
digitale terestre de noua generaţie
Concepţia aprobată
2.4. Elaborarea Concepţiei de dezvoltare
a accesului la Internet în bandă largă
Acte legislative
2.5. Elaborarea proiectului de Lege cu
modificate
privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
trimestrul II
Accesul larg la
3.1. Iniţierea procesului de aderare la
2010
standardele europene în
Institutul European de Standardizare în
domeniul TIC
Telecomunicaţii
3.2.
Adoptarea
şi
promovarea pe parcursul anului Nr. de standarde adoptate
2010
şi promovate
standardelor internaţionale în domeniul
TIC, în calitate de standarde naţionale
3.3. Elaborarea reglementărilor tehnice pe parcursul anului Nr. reglementărilor
2010
tehnice elaborate
în domeniul TIC
4.1.
Promovarea
implementării pe parcursul anului  Acces la Internet în
2010
bandă largă: în gospodării
tehnologiilor de comunicaţii electronice
şi mediu de afaceri
de generaţie avansată
 Asigurarea populaţiei
4.2. Promovarea accesului la Internet în
cu CP
bandă
largă
prin
extinderea
 Penetrarea tel. fixe
 Penetrarea tel. mobile
infrastructurii asociate a comunicaţiilor
electronice

2

5.

locală şi încurajarea operatorilor
alternativi;
asigurarea
acoperirii
naţionale, în special în zonele rurale
(90%-rata penetrării telefoniei mobile)
Implementarea
şi
asigurarea 5.1. Elaborarea Programului Naţional de
mecanismelor
de
funcţionare
al implementare a Serviciului universal în
Serviciului universal
comunicaţiile electronice

5.2.
Elaborarea
implementare a
universal

Programului
de
Serviciului poştal

trimestrul III
2010

Programul aprobat

trimestrul II
2010

Programul aprobat

Administraţie responsabilă şi eficientă
a. Reforma administraţiei publice centrale
6.

Dezvoltarea şi implementarea sistemelor
de circulaţie a documentelor şi actelor
normative, inclusiv prin introducerea
sistemelor de înregistrare, distribuire şi
monitorizare electronică a
documentelor, precum şi prin
îmbunătăţirea procesului de gestionare
a petiţiilor

6.1. Implementarea Sistemului integrat
de circulaţie a documentelor electronice
6.2. Crearea Centrului de e-guvernare
6.3. Dezvoltarea portalului
guvernamental
6.4. Coordonarea procesului de
implementare a semnăturii digitale în
sistemele şi resursele informaţionale de
stat
6.5. Implementarea Sistemului
informaţional de management al
petiţiilor în autorităţile publice centrale

pe parcursul anului
2010

Nr. SI elaborate
 Nr. autorităţilor
publice unde este
implementat SI
 Gradul de
implementare a
semnăturii digitale


trimestrul II
2010

Notă: Măsurile prevăzute în acest Program sunt incluse în Planul de activitate al MTIC pentru anul 2010.
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