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Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor are misiunea de a exercita elaborarea, 

conducerea, coordonarea, controlul şi asigurarea realizării politicii de stat în domeniile 

societăţii informaţionale, informatizării, tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor, evidenţei 

de stat şi resurselor informaţionale de stat. 
 

În anul 2015, Ministerul a desfăşurat o activitate laborioasă în toate domeniile care îi 

circumscriu aria de competenţă: 
 

a) elaborarea, monitorizarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în domeniile ce 

ţin de misiunea Ministerului;  

b) avizarea proiectelor de acte normative elaborate de celelalte ministere şi organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale ce se supun spre adoptare Guvernului;  

c) consolidarea şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor prin 

implementarea tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor electronice şi poştale;  

d) coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare a tehnologiilor informaţionale 

şi de comunicaţii în diferite domenii ale economiei naţionale, precum şi informatizării 

activităţii autorităţilor publice;  

e) elaborarea politicii în domeniul evidenţei de stat, precum şi în domeniul creării şi 

exploatării resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, care vor servi drept bază pentru 

asigurarea accesului societăţii la informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice;  

f) crearea, implementarea şi întreţinerea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, de 

bază, departamentale şi teritoriale, precum şi asigurarea legăturii cu organismele 

guvernamentale, responsabile de introducerea şi actualizarea informaţiilor în registrele 

nominalizate. 
 

Prezentul Raport oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii Ministerului desfăşurată în 

conformitate cu Planul de activitate MTIC pentru anul 2015, axată pe realizarea obiectivelor şi 

acţiunilor trasate, precum şi valoarea indicatorilor de monitorizare, stabiliţi pentru fiecare 

acţiune în parte.  
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La elaborarea Raportului s-a respectat structura Planului de activitate pentru anul de referinţă, 

fiind evaluat gradul de realizare a obiectivelor pe principalele componente ale Planului: 
 

Prioritatea I: Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; Tranziţia la 

televiziunea digitală terestră; Implementarea standardelor şi reglementărilor tehnice în 

domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor; Administrarea şi gestionarea spectrul 

de frecvenţe radio în sector; Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi IT pentru 

asigurarea platformei Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. 
 

Prioritatea II: 

Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova; Monitorizarea 

şi analiza statistică în domeniul edificării societăţii informaţionale şi sectorul TIC; Re-ingineria 

serviciilor publice bazate pe TIC; Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat de bază 

şi interacţiunea lor cu alte resurse departamentale şi teritoriale; Dezvoltarea continuă a 

sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, conducătorilor auto. 
 

Prioritatea III: 

Formarea competenţelor digitale pentru angajaţii instituţiilor publice; Sporirea gradului de 

securitate şi încredere în spaţiul digital; Promovarea multidimensională a sectorului TIC. 
 

Prioritatea IV: 

Crearea condiţiilor pentru creşterea competitivităţii industriei TI; Dezvoltarea sectorului de 

comunicaţii poştale şi a serviciilor noi; Colaborarea internaţională şi reprezentarea în 

organismele internaţionale de profil. 
 

Prioritatea V: 

Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor instituţionale a MTIC; Planificarea strategică 

şi bugetară în cadrul ministerului; Control intern şi audit; Asigurarea activităţii juridice a 

ministerului; Executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative 

şi normative şi a documentelor de politici; Transparenţa în procesul decizional; Implementarea 

sistemului de Management Financiar şi Control; Managementul calităţii serviciului public şi 

instruirea funcţionarilor publici; Informarea continuă a societăţii privind domeniile de activitate 

ale MTIC, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate. 
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I. Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea 
 

Prioritatea I, stabileşte 5 obiective cu 20 acţiuni/sub-acţiuni, dintre care:14 au fost realizate, 

4 sunt realizate parţial, 1 acţiune transferată pentru anul 2016 şi 1 acţiune nu a fost supusă 

evaluării.  
 

Obiectivul „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice” 

■ În vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri din domeniul 

comunicaţiilor electronice a fost elaborat şi aprobat proiectul de Lege privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 

electronice (Hotărârea Guvernului nr. 692 din 08.10.2015). Documentul prevede crearea unui 

cadru legal necesar asigurării dreptului de acces pe proprietăţile publice sau private, dezvoltării 

continue a reţelelor publice de comunicaţii electronice în bandă largă şi realizării concomitente 

a proiectelor de desfăşurare a acestor reţele şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, pe de o parte, şi a lucrărilor de construcţie a drumurilor şi reţelelor de utilităţi publice, 

pe de altă parte.  

■ În vederea transpunerii în legislaţia naţională a noilor prevederi a acquis-ului comunitar în 

domeniul comunicaţiilor electronice, Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

15.11.2007 a fost esenţial modificată şi completată. Proiectul de lege în redacţie nouă a fost 

precedat de două misiuni de evaluare ale Comisiei Europene, desfăşurate în cursul anului 2015. 

În cadrul misiunilor experții europeni au examinat compatibilitatea noului proiect de lege cu 

acquis-ul comunitar, evaluînd pozitiv prevederile elaborate şi evoluţia în reglementarea 

sectorului de comunicaţii electronice.  
 

Obiectivul „Tranziţia la televiziunea digitală terestră” 

În contextul trecerii la sistemul de emisie digitală terestră a programelor de televiziune, MTIC a 

demarat un şir de activităţi.  

■ A elaborat şi aprobat Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la 

cea digitală terestră (Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015). Implementarea 

Programului va favoriza diminuarea decalajului digital dintre zona rurală şi cea urbană privind 

accesul la serviciile de programe de televiziune şi alte servicii TIC urmare a implementării 

televiziunii digitale terestre, precum şi asigurarea continuităţii serviciilor de programe existente 

după sistarea emisiei tuturor staţiilor de televiziune terestră în format analogic.  

■ A elaborat şi aprobat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 

audiovizualului al RM nr. 260-XVI din 27.07.2006 (Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 

27.05.2015). După aprobare de către Parlament, Legea nr. 167 din 31.07.2015 a fost 

promulgată prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1745-VII din 07.09.2015 şi publicată în 

Monitorul Oficial nr. 254-257/485 din 11.09.2015. Modificările respective definesc noţiuni 
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specifice televiziunii digitale terestre, precum: multiplex, furnizor de multiplex, şi stabilesc 

cadrul normativ necesar implementării procesului de tranziţie şi funcţionare a televiziunii 

digitale terestre pe teritoriul Republicii Moldova. 

■ Au fost desfăşurate campanii de promovare a televiziunii digitale terestre cu informarea 

populaţiei, importatorilor de echipamente, TV difuzorilor naţionali şi locali. În perioada dată pe 

pagina web a MTIC au fost plasate 6 comunicate de presă privind tranziţia la televiziunea 

digitală terestră. Subiectul a fost vizat în peste: 50 de ştiri publicate de instituţiile mass-media; 

în cadrul a 6 emisiuni televizate; în cadrul emisiunilor la posturi radio; în cadrul a 4 interviuri: 2 

pentru portalul Tribuna, Moldpres şi ziarul Capital Market.  

Totodată, cetăţenii RM şi reprezentanţii APL au fost informaţi despre procesul de tranziţie la 

televiziunea digitală terestră în timpul a 13 vizite în teritoriu a viceminiştrilor TIC. 

■ A elaborat „Ghidul privind parametrii STB şi ale modulelor de recepţie digitală a 

televizoarelor recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul are un 

caracter informativ şi este prezentat sub formă de recomandare privind parametrii tehnici a 

dispozitivelor electronice necesare pentru recepţionarea semnalului digital, fiind destinat atât 

companiilor importatoare de tehnică, cât şi consumatorilor. 
 

Obiectivul „Implementarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul TIC” 

În anul de referinţă, MTIC a continuat activitatea de îmbunătăţire a cadrului de reglementare, 

prin transpunerea directivelor europene în reglementările tehnice naţionale: 

■ A fost elaborată şi aprobată Reglementarea tehnică RT 38370656-001:2014 „Cartele de 

identificare”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.57 din 29.06.2015; 

■ A fost elaborat şi aprobat proiectul hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei 

nr.8 la Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi 

recunoaşterea conformităţii acestora” (Hotărîrea Guvernului nr.421 din 03.07.2015). 

■ A fost actualizată Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, 

echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” din care au 

fost exclus 8 standarde depăşite GOST. Lista a fost aprobată prin Ordinul MTIC nr. 7 din 

29.10.2015. Prin scrisoarea adresată INS nr.01/1602 din 08.12.2015 s-a propus anularea a 3 

standarde GOST neutilizate în ramură. 
 

Obiectivul „Administrarea şi gestionarea spectrul de frecvenţe radio în sector”  

În scopul dezvoltării reţelelor prin radio acces în bandă largă a fost iniţiat procesul de ajustare a 

cadrului normativ de reglementare: 

■ a elaborat și aprobat în Guvern Programul de management al spectrului de frecvențe radio 

pentru anii 2013-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 316 din 02.06.2015 şi publicat în MO nr. 139-

143 din 05.06.2015), menit să asigure disponibilitatea unui spectru de frecvenţe suficient pentru 

dezvoltarea continuă a reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre 
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în bandă largă și implementarea pe lângă serviciile voce 2G a tehnologiilor şi serviciilor de 

generaţie nouă 3G, 4G/LTE. Utilizarea frecventelor noi va îmbunătăți semnalul și calitatea 

serviciilor de comunicații electronice, în special, a Internetului mobil, va asigura o acoperire 

geografică mai bună a reţelelor mobile de comunicaţii electronice, va spori penetrarea, calitatea 

şi nivelului de utilizare a serviciilor de acces la Internet în bandă largă, inclusiv a serviciilor 

publice, atât din partea autorităţilor statului, cât şi a mediului de afaceri şi a populaţiei. 

■ A elaborat şi aprobat modificări şi completări ce se operează în Tabelul naţional de atribuire 

a benzilor de frecvenţe (Hotărârea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio nr.3 din 

01.07.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.185-189 din 17.07.2015), în scopul punerii în 

aplicare a Deciziei ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 din 01.12.2006 „Privind utilizarea 

armonizată a sistemelor GSM la bordul aeronavelor în benzile de frecvenţe 1710-1785 şi 1805-

1880 MHz”. 
 

Obiectivul „Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi IT pentru asigurarea 

platformei Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112” 

■ În vederea implementării prevederilor Legii nr.174 din 25.07.2014 cu privire la organizarea 

și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Ministerul a 

considerat oportun efectuarea unui Studiu de fezabilitate privind crearea şi implementarea 

Serviciului 112. În acest scop, a fost semnat Memorandumul între Nordic Investment Bank 

(Suedia) şi MTIC, fiind selectată compania de consultanţă internaţională ”Solving Efeso”, care 

nemijlocit a efectuat Studiul de fezabilitate  către 8 mai 2015. 

Concomitent, s-a organizat vizita experților MTIC în Suedia privind preluarea celor mai bune 

practici și metode în implementarea Legii 174 din 25.07.2014 privind organizarea și crearea 

SNUAU 112 în RM. 

■ În perioada de referinţă, au fost elaborate, avizate și înaintate spre aprobare în ședință de 

Guvern trei proiecte de acte normative necesare pentru funcţionarea Serviciului naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 112 privind:  

a) crearea Instituţiei publice ,,Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”; 

b) crearea şi aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea 

interacţiunii dintre SNPAU 112 şi serviciile specializate de urgenţă şi proiectul HG cu privire 

la aprobarea Conceptului tehnic al SIA al Serviciului 112; 

c) aprobarea Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112. 
 

Toate proiectele au fost supuse consultărilor publice cu societatea civilă, instituţiile de resort şi 

cu partenerii de dezvoltare.  
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II. Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului  

şi serviciilor digitale 
 

Prioritatea II conţine 5 obiective cu 19 acţiuni/sub-acţiuni, dintre care: 18 sunt realizate şi 1 

acţiune – realizată parţial. 
 

Obiectivul „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din RM” 

■ În contextul implementării Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020”, precum şi a Planului de acţiuni privind realizarea acestei Strategii, a 

fost elaborat proiectul Programului privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului 

digital din Republica Moldova. Proiectul stabileşte instrumentele şi acţiunile concrete ce 

urmează a fi implementate pentru asigurarea disponibilităţii conţinutului digital în Republica 

Moldova atât pentru generaţiile curente, cât şi pentru cele viitoare.  

■ A fost efectuată analiza privind oportunitatea şi relevanţa reglementării proceselor ce 

constituie conţinut digital, şi anume:  

a) privind oportunitatea şi relevanţa Reglementării proceselor de plasare, accesare, utilizare şi 

de actualizare a informaţiilor ce constituie conţinut digital; 

b) privind mecanismele, tehnologiile existente care facilitează accesul la conţinutul digital şi 

servicii electronice a persoanelor cu nevoi speciale, precum şi determinarea modalităţilor de 

preluare şi implementare a acestora în Republica Moldova; 

c) privind necesitatea ajustării cadrului legal şi instituţional pentru digitizarea conţinutului, 

precum şi pentru prestarea şi accesarea serviciilor publice electronice. 

Recomandările propuse în urma analizelor efectuate au fost incluse în Planul de acţiuni pentru 

realizarea Programului „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica 

Moldova pentru anii 2016-2020”.  
 

Obiectivul „Monitorizarea şi analiza statistică în domeniul edificării societăţii 

informaţionale şi sectorul TIC” 

■ Procesul de monitorizare şi analiză statistică a dezvoltării informaţionale poartă un caracter 

permanent şi se efectuează pe trei nivele: nivel sectorial, care caracterizează situaţia şi 

dezvoltarea domeniului TIC, nivel naţional, care caracterizează nivelul de dezvoltare a 

societăţii informaţionale şi nivel global, care cuprinde indicii compoziţi în domeniul dezvoltării 

societăţii informaţionale ai organismelor internaţionale. Estimarea evoluţiilor R.Moldova în 

plan global în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale se efectuează în baza unei serii de 

rapoarte internaţionale din domeniu şi a indicilor compoziţi ai ONU, UIT, BM, FME, EuroStat. 

■ Aprecierea în dinamică a nivelului de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor în Republica Moldova denotă tendinţe generale pozitive la toate capitolele: 

Sectorul TIC din Moldova are un potenţial sporit în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii 



Raport anual cu privire la activitatea MTIC         

  

 

8 
 

de comunicaţii electronice, toate localităţile din ţară sunt asigurate cu telefonie fixă, inclusiv cu 

acces CDMA şi cu telefonie mobilă. În ritm accelerat se dezvoltă piaţa serviciilor de acces la 

Internet de mare viteză, creşte numărul consumatorilor serviciului TV în format digital. 

Valorile indicatorilor de dezvoltare TIC în evoluţie sunt reprezentate mai jos.  
 

Tabelul 1. Principalii indicatori de dezvoltare TIC 

Denumirea indicatorilor 
Unitate 

d/m 
2012 2013 2014 

2015 

9 luni 

Volumul total al vânzărilor din sectorul TIC mil. lei 6416,1 7166,5 8 111,4 6523,2*
 

Volumul exportului produse/servicii TIC mil. 

dolari SUA 
195,9 200,1 200,3 123,8** 

Rata de penetrare a serviciilor Internet fix % 11,72 13,12 14,3 14,7 

Numărul de abonaţi Internet la puncte fixe mii 417,2 467,1 509,2 524,0 

Rata de penetrare a telefoniei mobile  % 114,6 124,5 122,9 121,8 

Numărul de abonaţi la telefonia mobilă mii abonaţi 4080,0 4431,0 4 373,3 4 331,8 

Rata de penetrare a telefoniei fixe  % 33,9 34,32 34,2 33,92 

Numărul utilizatorilor de telefonie fixă mii abonaţi 1205,8 1221,5 1 218,3 1 206,1 

* inclusiv și exportul serviciilor de informatică și informaționale (1017,0 mil.lei) 

** date estimative 
 

■ Eforturile depuse de Minister în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii 

sectorului TIC au contribuit la creşterea poziţionării ţării în ratingurile internaţionale. Moldova 

este în continuare una dintre ţările cu cea mai înaltă viteză de acces la Internet, poziţionându-se 

pe locul 8 după viteza de upload (36,5 Mbps) şi pe locul 14 din 180 ţări după viteza download ( 

42,5 Mbps). 

■ În anul 2015, Republica Moldova a urcat 9 poziţii în clasamentul internaţional al Indicelui 

Pregătirii de Reţea, lansat anual de Forumul Mondial Economic, plasându-se pe locul 68 din 

143 de state. Iar, în clasamentului internaţional al Indicelui de Dezvoltare a sectorului TIC, 

efectuat de Uniunea Internaţională de telecomunicaţii, ţara noastră a urcat 8 poziţii plasându-se 

pe poziţia 66 din 167 state incluse în clasament.  
 

Obiectivul „Re-ingineria serviciilor publice bazate pe TIC” 

Reingineria serviciilor publice este una dintre priorităţile Guvernului, şi respectiv ale 

ministerului şi are ca scop eficientizarea serviciilor publice şi asigurarea accesibilităţii acestora. 

În acest proces s-au înregistrat progrese semnificative. 

■ Cu scopul de a facilita accesul cetățenilor și a mediului de afaceri la serviciile oferite de 

autoritățile publice, MTIC a extins serviciul de livrare a actelor emise de Î.S. „CRIS „Registru” 

la locul de destinaţie al solicitantului. În prezent, 13 documente emise de ÎS „CRIS „Registru” 

pot fi livrate direct la domiciliul, reşedinţa sau la locul aflării titularului, prin intermediul 

oficiilor poștale.  
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■ A fost realizată posibilitatea de autentificare a utilizatorului în baza buletinului de identitate 

electronic al cetăţeanului RM prin sistemele informaţionale de acces la registrele 

informaţionale de stat; a fost elaborat şi transmis în exploatare serviciul electronic 

„Vizualizarea informaţiei privind accesarea datelor cu caracter personal” în cadrul proiectului 

„Elaborarea şi dezvoltarea serviciilor electronice de acces la date personale”. Activităţile în 

cadrul realizării acţiunii respective continuă. 

■ A fost elaborat Planul de reformare a serviciului de eliberare a buletinului de identitate al 

cetăţeanului Republicii Moldova şi a serviciului de eliberare a buletinului de identitate 

electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, prin excluderea fişei de însoţire la documentele 

indicate. În prezent, ÎS „CRIS „Registru” conlucrează cu experţi din cadrul Programului pentru 

Democraţie/Alegeri al UNDP, precum şi cu specialiştii în cercetare din cadrul Laboratorului de 

Inovaţii Sociale – MiLab în vederea identificării unor soluţii de modernizare a serviciului de 

înregistrare la domiciliu/reşedinţă, radierea din evidenţă. 
 

Obiectivul „Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat de bază şi interacţiunea 

lor cu alte resurse departamentale şi teritoriale” 

Principalele aspecte ce reiese din obiectivul dat se referă la serviciile publice oferite cetăţenilor.  

■ În contextul informării populaţiei, se asigură actualizarea informaţiei curente publicate pe 

portalul www.servicii.gov.md, inclusiv la lansarea de servicii noi, sistarea sau sistarea 

temporară a unor servicii, la actualizarea denumirii serviciilor, a tarifelor şi a referinţelor utile. 

La data raportării în portalul guvernamental sunt prezentate 24 servicii. 

■ În anul curent au fost încheiate contracte de prestare a serviciilor informaţionale prin 

intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect) cu Agenţia Naţională Transport Auto 

(ANTA) (nr.381-WS din 05.08.2015), Comisia Naţională de Integritate (CNI) (nr.385-WS din 

28.10.2015), Serviciul vamal (nr.390-WS din 19.11.2015), Agenţia Naţională Transport Auto” 

(nr. 391-WS din 25.11.2015).  

■ A fost semnat Contractul nr.387-MPay din 29.10.2015 privind prestarea serviciilor de plată 

în contextul prestării serviciilor, au fost iniţiate lucrările în cadrul proiectului „Integrarea 

serviciilor publice prestate de către ÎS „CRIS „Registru” cu Serviciul Guvernamental de Plăţi 

Electronice (MPay), etapa 3 (se integrează 13 servicii prestate în domeniul de calificare şi 

documentare a conducătorilor auto). În cadrul proiectului „Elaborarea şi implementarea 

subsistemului „Paşaport diplomatic şi paşaport de serviciu” al SIA „Oficiu Web”, este 

preconizată implementarea metodei de achitare a serviciilor prin MPay. Proiectul este la etapa 

de elaborare. Activităţile de la obiectivul respectiv continuă pentru a fi implementate. 
 

 

 

http://www.servicii.gov.md/
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Obiectivul „Dezvoltarea continuă a sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de 

drept, transporturilor, conducătorilor auto” 
 

■ Prin Hotărîrea Guvernului nr.398 din 16.06.2015 au fost aprobate modificările şi 

completările operate în unele hotărîri ale Guvernului prin care se aprobă modelele noi ale 

buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, buletinului electronic al 

cetăţeanului Republicii Moldova, permisului de conducere şi certificatului de înmatriculare 

pentru vehicul confecţionate pe suport de policarbonat. MTIC a iniţiat acest proiect cu scopul 

sporirii gradului de securitate a documentelor de tip cartele şi modernizării tehnologiei de 

confecţionare a acestora. Tehnologiile de producere a documentelor pe suport de policarbonat 

sunt utilizate în majoritatea statelor europene. Începînd de la 01.09.2015 s-a lansat în producere 

buletinul de identitate al cetăţeanului RM, buletinul de identitate electronic al cetăţeanului RM 

confecţionate pe suport de policarbonat. 
 

■ Începînd cu data de 15.06.2015 au fost implementate paşaportul diplomatic al cetăţeanului 

Republicii Moldova şi paşaportul de serviciu al cetăţeanului Republicii Moldova de model nou. 
 

■ Potrivit HG nr.125 din 18.02.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor RM” şi HG nr.1187 din 22.12.2010 „Cu privire la 

implementarea Ghişeului unic de documentare a străinilor, în perioada de 01.01.2015 – 

22.09.2015 au fost examinate: 6620 de cereri pentru confecţionarea permisului de şedere 

provizorie pentru cetăţenii străini şi eliberate 6533 de documente; 9 cereri pentru 

confecţionarea permisului de şedere provizorie pentru apatrizi şi eliberate 7 documente; 1770 

de cereri pentru confecţionarea permisului de şedere permanentă pentru cetăţenii 

străini şi eliberate 1662 documente; 69 de cereri pentru confecţionarea buletinului de identitate 

pentru apatrizi şi eliberate 64 de documente; 15 cereri pentru confecţionarea documentului de 

călătorie pentru apatrizi şi eliberate 13 documente. 
 

■ În conformitate cu Regulamentul cu privire la eliberarea actelor de identitate şi stabilirea cu 

domiciliu în străinătate a cetăţenilor RM, aprobat prin Ordinul comun al MTIC şi MAEIE 

nr.4/01-b-01 din 06.01.2012, în perioada 01.01.2015–22.09.2015, de la misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale RM, acreditate peste hotare, au parvenit: 12525 de cereri pentru eliberarea 

actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova, dintre care: 9389 cereri pentru eliberarea 

paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova şi 3136 cereri pentru eliberarea buletinului de 

identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, au fost eliberate: 2972 buletine de identitate şi 

8314 paşapoarte, au fost examinate 347 cereri privind autorizarea emigrării cetăţenilor 

Republicii Moldova. 
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III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a 

permite inovarea şi de a stimula utilizarea TIC 
 

La Prioritatea III au fost stabilite 3 obiective, cu 8 acţiuni/sub-acţiuni, care au fost realizate 

în totalitate. 
 

Obiectivul „Formarea competenţelor digitale pentru angajaţii instituţiilor publice” 

■ În vederea implementării Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii 

Moldova, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), compania 

Microsoft şi compania International Business Machines Corporation (IBM) pentru crearea 

Centrului de excelenţă în domeniul TI şi atragerea altor companii multinaționale MTIC a 

colaborat cu reprezentanţii USAID, Ambasadei Suediei, Corporaţiei IBM, Corporaţiei 

Microsoft, ATIC, companii de consultanţă internaţională, pe perioada dată.  

Drept urmare, la 19 octombrie 2015 a fost lansat proiectul de creare a Centrului de Excelenţă în 

domeniul TIC ”Tekwill”. La momentul lansării, proiectul are o valoare totală a de 7 mil. dolari 

SUA şi este realizat cu susţinerea financiară a partenerilor de dezvoltare. 

■ În perioada de referinţă, MTIC a participat activ în procesul de implementare a Programului 

IREX/Novateca la nivel naţional. Pe parcursul proiectului, “Novateca” a dotat 396 biblioteci 

publice din ţară cu circa 1256 de calculatoare şi echipament periferic şi a instruit 902 de 

bibliotecari în domeniul utilizării calculatoarelor şi creării noilor servicii de bibliotecă. Pentru 

perioada rămasă se lucrează cu autorităţile locale pentru includerea în proiect. 
 

Obiectivul „Sporirea gradului de securitate şi încredere în spaţiul digital” 

În anul curent, a fost elaborat şi aprobat Programul naţional de securitate cibernetică a 

Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.811 din 29.10.2015).  

Programul constituie o abordare sistemică şi complexă privind asigurarea securităţii cibernetice 

a Republicii Moldova, prin realizarea unui set de măsuri definit şi agreat cu instituţiile vizate, 

concentrate pe 7 direcţii de bază, conform celor mai bune practici europene şi internaţionale.   

Documentul a fost elaborat, luând ca bază Strategia UE privind securitatea cibernetică şi în 

strânsă colaborare cu experţi internaţionali. Implementarea prevederilor Programului va avea 

drept rezultat asigurarea în Republica Moldova a unui spaţiu cibernetic deschis, securizat şi de 

încredere. 
 

Obiectivul „Promovarea multidimensională a sectorului TIC” 

■ Promovarea sectorului TIC este realizată prin se În primăvara anului curent, în Republica 

Moldova a fost organizarea unui şir de evenimente importante pentru domeniul TIC, 

desfăşurate în special în cadrul Zilelor Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care cuprind 

un şir de acţiuni pe diverse domenii şi formate, chemate să ridice gradul de informare privind 

beneficiile Societăţii Informaţionale moderne, dezvoltarea industriei IT şi a educaţiei 
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profesionale în domeniu. Cel mai important eveniment din cele programate a fost “Moldova 

ICT Summit 2015”. Reuniunea a debutat cu sesiunea ministerială, la care MTIC a propus 

pentru discuţii publice proiectul Programului privind securitatea cibernetică a Republicii 

Moldova. Evenimentul a întrunit peste 1500 de participanţi, printre aceştia reprezentanţi ai 

Guvernului, manageri de companii TIC, profesionişti şi antreprenori IT, investitori, 

ambasadori, parteneri de dezvoltare, exponenţi ai mediului academic şi ai societăţii civile. La 

cele 6 sesiuni au vorbit peste 80 de speakeri, experţi din Republica Moldova, Statele Unite ale 

Americii, Estonia, Israel, Italia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Germania, România, Nigeria şi 

Ucraina.  

■ În perioada 31 martie - 01 aprilie 2015, la Chişinău a fost organizat Forumul Regional al 

UIT pentru Europa şi CSI cu genericul ”TIC pentru dezvoltare durabilă”. La lucrările 

forumului au participat reprezentaţi ai structurilor internaţionale sectorului privat din 13 țări 

membre UIT din regiune şi experţi din domeniul IT. UIT a fost reprezentată la nivel de 

Director al Biroului pentru comunicaţii electronice, dl Brahima Sanou. 
 

■ Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a lansat la 25 martie curent, Concursul 

tinerelor talente în IT şi comunicaţii „Generaţia Z”, dedicat elevilor, studenţilor şi tinerilor 

specialişti cu idei ţi proiecte inedite în domeniul TIC ce pot schimba viaţa familiei, şcolii sau 

localităţii. Concursul s-a desfăşurat pe întreg teritoriul Republicii Moldova în 3 etape – 

preselecţia, etapa regională şi etapa naţional. La 17 mai, de Ziua mondială a Comunicaţiilor şi a 

Societăţii Informaţionale, au fost desemnaţi câştigătorii Concursului tinerelor talente in IT şi 

Comunicaţii „Generaţia Z”. În competiţie s-au înscris circa 50 de elevi şi studenţi din toate 

localităţile ţării. În marea finală au intrat 17 concurenţi, care au prezentat 14 proiecte. 
 

■ Evoluţiile şi progresele în domeniul TIC, atragerea femeilor în acest sector şi oportunitatea 

de a urma o carieră IT au fost discutate în cadrul: 

a) Zilei Internaţionale a Doamnelor şi Domnişoarelor în domeniul TIC, prin intermediul 

sistemului de videoconferinţe (23 aprilie 2015).  

b) Forumului „Femeile în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, ce s-a 

desfăşurat la Centrul moldo-coreean de Informare şi Acces al MTIC. Reuniunea a fost 

organizată cu suportul UN Women, Novateca, IREX şi TEKEDU, în cadrul iniţiativei 

GirlsGoIT, cu participarea Ambasadelor Suediei, Germaniei şi SUA, a Oficiului Băncii 

Mondiale, reprezentanţilor Parlamentului, ai altor autorităţi publice centrale şi ai comunităţii de 

afaceri. 
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IV. Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor 

electronice şi comunicaţiilor poştale 

Prioritatea IV este constituită din 3 obiective cu 24 acţiuni/sub-acţiuni, dintre care 19- 

realizate, 4 sunt în proces de realizare şi 1 acţiune este transferată pentru anul viitor. 
 

Obiectivul „Crearea condiţiilor pentru creşterea competitivităţii industriei TI” 

În anul curent, MTIC a elaborat şi promovat un set de proiecte de decizii, menite să contribuie 

esenţial la dezvoltarea economiei naţionale, creând astfel un sistem transparent, prietenos cu 

mediul de afaceri, fiind eliminate constrângerile şi posibilităţile de interpretare a normelor 

legale.  

Pe marginea acestor proiecte au fost organizate mai multe dezbateri, la care au participat 

reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, dar şi experţi ai 

GET (German Economic Team). 

■ Strategia de creştere a competitivităţii industriei TI pe anii 2015-2021, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.254 din 14.05.2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 

22.05.15. Strategia constituie o abordare strategică care, în premieră, urmăreşte stimularea 

dezvoltării industriei tehnologiei informaţiei în ţară. Realizarea obiectivelor Strategiei va 

permite consolidarea unei industrii IT competitive în plan regional şi internaţional, bazate pe 

investiţii, cunoaştere şi inovaţii, în care companiile creează valoare adăugată şi oferă produse şi 

servicii complexe, integrând rezultatele cercetării şi dezvoltării. 

■ Pentru un efect maxim Strategia este completată de proiectul de Lege privind parcurile IT, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.253 din 14.05.2015 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 

124-130 din 22.05.15. Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură la data de 31.07.2015. 

Parcurile din industria tehnologiei informaţiei vor oferi un mediu propice pentru dezvoltarea 

businessului în domeniul TI, avînd facilităţi fiscale şi de altă natură. Proiectul de lege, 

încorporând abordări inovative, urmăreşte crearea premiselor necesare pentru impulsionarea 

dezvoltării industriei tehnologiei informaţiei şi creării unui mediu de afaceri competitiv pe plan 

regional în Republica Moldova. 

Elementul cheie al proiectului constituie implementarea modelului de impozitare prin 

posibilitatea de aplicare pentru rezidenţii parcurilor IT a unui impozit unic în mărime de 7%, cu 

mecanisme simple şi clare de administrare, precum şi scutirea de TVA şi taxe vamale la 

importul de tehnică de calcul şi echipamente pentru dezvoltarea capacităţilor de producere. 

■ Pe marginea proiectelor au fost elaborate, publicate şi difuzate 5 comunicate de presă; 

subiectul a fost reflectat în peste 40 de articole şi ştiri; 5 emisiuni TV, 4 emisiune radio şi 4 

interviuri acordate de conducerea MTIC. 

■ În luna septembrie a fost avizat Acordul între compania de consultanţă şi donatorul extern 

privind proiectul de consultanţă în vederea elaborării proiectelor actelor normative necesare 
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pentru implementarea Legii cu privire la parcurile din industria TI. Lansarea proiectului de 

consultanţă este condiţionată de adoptarea în lectura finală a proiectului de lege cu privire la 

parcurile din industria TI. Concomitent, au avut loc şedinţe consultative cu reprezentanţii 

CNAS, CNAM şi MF la subiectul dat. 
 

Obiectivul „Dezvoltarea sectorului de comunicaţii poştale şi a serviciilor noi” 

■ MTIC a elaborat proiectul Legii poştei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 

08.10.2015, care asigură armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul serviciilor poştale cu 

acquis-ul comunitar. Legea Poştei vine să stabilească expres drepturile şi obligaţiile furnizorilor 

şi utilizatorilor de servicii poştale, promovând concurenţa loială şi contribuind la îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor prestate. 

Pe lângă reglementările de ordin tehnic şi definirea noţiunilor ce caracterizează serviciile 

poştale moderne, proiectul prevede lansarea serviciului poştal universal, care creează condiţiile 

necesare pentru furnizarea continuă a serviciilor poştale de calitate şi la un preţ accesibil în 

toate localităţile Republicii Moldova. În acelaşi timp, documentul stabileşte liberalizarea 

treptată a pieţii serviciilor poştale, oferind agenţilor economici posibilitatea să presteze servicii 

de transmitere a corespondenţei. 

■ Trei proiecte de Legi pentru ratificarea Actelor Finale de la Doha 2012, (pentru ratificarea 

Regulamentului General al Uniunii Poştale Universale, Convenţiei Poştale Universale şi 

Protocolului final, precum şi pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de 

plată) au fost pregătite şi remise către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

pentru a fi promovate în conformitate Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii 

Moldova. 

■ Anul 2015 a fost un an cu o intensă şi complexă activitate în domeniul serviciilor poştale, 

concretizată prin: 

a) lansarea oficială serviciul de transferuri băneşti electronice între Republica Moldova şi 

România. Noul serviciu este rapid, accesibil şi la un comision de numai 5 euro pentru 1000 de 

euro transferaţi. Suma maximă a transferului este de 1000 de euro sau echivalentul în moneda 

ţării care emite mandatul. 

b) lansarea serviciul de schimb de mandate băneşti internaţionale între Republica Moldova şi 

Spania şi între ţara noastră şi Portugalia. Preţurile la aceste servicii sunt de 3-4 ori mai mici 

decât cele existente pe piaţă. 

c) lansarea unui nou serviciu pentru eliberarea coletelor poştale, reţeaua de post – terminale. 

Acest serviciu asigură posibilitatea de recepţionare rapidă şi comodă a pachetelor poştale la 

orice oră, cu posibilitatea de a achita taxa on-line sau direct la terminal. 

■ ÎS ”Poşta Moldovei” modernizează procesul de deservire a clientelei sale prin 

implementarea tehnologiilor moderne de gestionare a rândurilor in oficiile poştale. Un moment 
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important îl constituie şi lansarea aplicaţiei mobile ”Factura”, elaborată pentru a oferi un timp 

record de deservire. Aplicaţia ”Factura” este compatibilă cu dispozitivele android şi iOS şi 

conţine informaţii privind plăţile ce trebuie să fi efectuate, indicând suma şi termenul limită de 

achitare pentru fiecare în parte. Utilizatorul poate alege serviciile care doreşte să le achite, iar 

aplicaţia va genera un QR cod, care va fi prezentat operatorului de la oficiul poştal pentru 

procesarea şi primirea plăţii. La fel, se pregăteşte lansarea ulterioară a opţiunii de achitare 

electronică a facturilor, utilizând cardul bancar. 

■ Vorbind despre gradul de pregătire a Î.S. „Poşta începând cu 1 septembrie 2015, toate 

prestaţiile sociale achitate anterior prin intermediul Băncii de Economii şi Băncii Sociale, sunt 

ridicate la oficiile ÎS ”Poşta Moldovei”. 

Concomitent, pentru fluidizarea rândurilor şi reducerea la minim a cozilor în oficiile poştale, a 

fost pus în aplicare sistemul "rândul electronic", testat în oficiul poştal central din mun. 

Chişinău, iar ulterior aplicat în toate oficiile poştale cu un flux mare de persoane. 
 

Obiectivul „Colaborarea internaţională şi reprezentarea  în organismele internaţionale de 

profil” 

■ Principalele activităţi la acest obiectiv au inclus realizarea acţiunilor din Acordul de 

finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în 

implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize şi a prevederilor 

Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Acţiunile 

întreprinse au inclus: 

a) implementarea documentelor de călătorie de tip nou eliberate pentru apatrizi, refugiaţi şi 

beneficiarii de protecţie umanitară; 

b) actualizarea trimestrială a Foii de parcurs pentru implementarea criteriilor de performanţă 

în anul 2015 din Matricea de politici privind liberalizarea regimului de vize; 

c) participarea la mese rotunde, şedinţe a grupurilor de lucru organizate pe tematica 

liberalizării regimului de vize. 

■ Concomitent, reprezentanţii ministerului au participat la diverse activităţi a organizaţiilor 

internaţionale din domeniul TIC, precum: UIT, UPU, CEPT, CRC, CSI CRC. În perioada de 

referinţă: au fost organizate 50 delegări peste hotare, cu participarea a 66 de reprezentanţi ai 

MTIC şi întreprinderilor monitorizate. Totodată, din totalul celor 50 delegări, 24 au avut caracter 

de conferinţă/reuniune de nivel înalt, 14 caracter de seminar de instruire şi perfecţionare, şi 12 

grupuri de lucru. 

■ Reprezentanţii MTIC au participat la activitatea Comisiilor interguvernamentale bilaterale 

de cooperare comercial-economică prin monitorizarea progreselor privind în implementarea 

protocoalelor acestor Comisii interguvernamentale cu raportare către Ministerul Economiei.  
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În contextul dat au fost înaintate propuneri pentru cea dea 7-a şedinţă a Comisiei 

interguvernamentale moldo-bulgare de colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică şi 

participarea la lucrările şedinţei Comisiei. De asemenea, s-au elaborat propuneri de colaborare 

pe domeniul de competenţe MTIC, pentru reuniunile ordinare ale Comisiilor 

interguvernamentale moldo-turkmene şi moldo-cehe de cooperare economică, industrială şi 

tehnico-ştiinţifică. 

■ Elaborarea Acordurilor de conversiune a permiselor de conducere cu mai multe ţări este 

dictată de multiplele solicitări ale cetăţenilor ţării noastre aflaţi în străinătate. Prin semnarea 

acestor Acorduri cetăţenii moldoveni aflaţi în străinătate vor fi scutiţi de necesitatea şcolarizării 

şi instruirii suplimentare în procesul de convertire a permiselor de conducere, vor putea circula 

liber în traficul internaţional şi vor putea încheia mai uşor contracte de muncă. În anul curent au 

fost iniţiate negocieri între: 

a) Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind recunoaşterea reciprocă şi 

conversiunea permiselor de conducere au fost iniţiate prin Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 

18.05.2015. Proiectul acordului a fost remis părţii israeliene, prin canale diplomatice. 

b) Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind recunoaşterea 

reciprocă şi conversiunea permiselor de conducere. A fost elaborat proiectul HG şi remis spre 

avizare autorităţilor publice vizate. 

c) Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Spaniei privind recunoaşterea reciprocă 

şi conversiunea permiselor de conducere. MTIC a remis în mod repetat MAEIE proiectul 

Acordului pentru a fi remis părţii spaniole.  

d) Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind recunoaşterea reciprocă 

şi conversiunea permiselor de conducere. Textului proiectului de alternativă a Acordului a fost 

expediat prin canale diplomatice părţii turce. 

■ Concomitent, MTIC a analizat oportunităţi de semnare şi a altor Acorduri internaţionale şi 

au fost iniţiate negocierile asupra proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul schimbului de informații. La solicitarea Î.S. 

„CRIS Registru”, urmare a examinării oportunităţii au fost iniţiate negocierile asupra proiectul 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în 

domeniul schimbului de informaţii. 

În baza demersului Aparatului Preşedintelui RM a fost examinată oportunitatea şi iniţiate 

procedurile de denunţare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Federaţiei Ruse privind procedura şi condiţiile difuzării pe teritoriul Republicii Moldova a 

Programelor organizaţiilor de teleradiodifuziune din Rusia, semnat la Moscova, la 08.10.1996. 
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V. Consolidarea capacităţilor manageriale 

şi alte domenii de responsabilitate ale MTIC 
 

Prioritatea V stabileşte 10 obiective cu 50 acţiuni/sub-acţiuni, dintre care 47- realizate, 2 sunt 

realizate parţial şi 1 acţiune nu a fost expusă evaluării. 
 

Obiectivul „Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor instituţionale a MTIC” 

contribuie la ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor de lucru a subdiviziunilor MTIC, 

şi asigură o planificare realistă a activităţilor pe parcursul anului de gestiune. În acest scop, s-a 

reuşit revizuirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor aparatului 

central al MTIC, concomitent fiind elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

organizarea şi funcţionarea MTIC”, care prevede actualizarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea MTIC şi optimizarea structurii aparatului central al ministerului.  

În scopul eficientizării procesului de promovare a evenimentelor şi publicarea acestora pe 

pagina oficială web, a fost elaborat Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a 

materialelor informative pe pagina web oficială a MTIC, aprobat prin ordinul ministrului nr. 99 

din 01.12.2015.  
 

Obiectivul „Implementarea sistemului de Management Financiar şi Control (MFC)” 

Sistemul de Management financiar şi control al MTIC cuprinde mecanisme de autocontrol, iar 

măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia au la bază evaluarea riscurilor. Pe parcursul 

anului de raportare, toate subdiviziunile aparatului central al ministerului au identificat 

procesele interne de bază şi au elaborat descrieri narative sau grafice ale proceselor de care sunt 

responsabili. În instituţie funcţionează un sistem de management al riscurilor, care este 

monitorizat permanent şi actualizat la necesitate. Registrul Riscurilor MTIC (actualizat 

19.01.2015 şi 15.11.2015) este publicat pe pagina web oficială în baza proceselor-verbale a 

Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului MFC.  

În conformitate cu cerinţele Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului MFC şi 

emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.49 

din 26.04.2012, a fost efectuată evaluarea nivelului de organizare şi funcţionare a sistemului de 

MFC, care a stabilit, că sistemul de management financiar şi control al MTIC este conform cu 

Standardele naţionale de control intern în sectorul public. Declaraţia privind buna guvernare 

emisă la data de 17.02.15 şi plasată pe pagina web.  
 

Una din componentele principale ale sistemului MFC este „Control intern şi audit” organizat 

la nivelul instituţiei. În anul 2015 un ansamblu măsuri au fost întreprinse de conducere şi 

implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, 

instrumentele şi tehnicile aplicate în scopul atingerii obiectivele stabilite. Au fost examinate 
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aspectele expuse în avertizările de integritate şi în adresările privind influenţele 

necorespunzătoare, cu raportare semestrială către Centrul Naţional Anticorupţie.  

Pe parcursul anului au fost efectuate 3 misiuni de audit fiind evaluate 3 procese de bază: 

a) procesul de comunicare internaţional 

b) procesul de comunicare internă 

c) procesul de comunicare externa. 

Misiunile de audit s-au fost focusat în special pe conlucrarea intre subdiviziunile MTIC şi 

entităţile subordonate, inclusiv prin intermediul paginii web oficiale, reţelelor sociale şi 

serviciilor mass-media, fiind însoţite de rapoarte finale cu constatări şi recomandări. Drept 

urmare, conducerea ministerului monitorizează respectarea implementării recomandărilor de 

către subdiviziuni, ulterior luându-se în consideraţie la evaluarea performanţelor colective. 
 

Obiectivul „Planificarea strategică şi bugetul pe programe” reprezintă instrumente foarte 

importante în asigurarea unui management performant în cadrul ministerului. Aceste 

instrumente sunt esenţiale în articularea coerentă a principalelor politici strategice pe care 

ministerul urmează să le implementeze, cu obiective clare şi măsurabile, de-o manieră 

prioritizată şi în deplină corelare cu alocarea resurselor financiare.  

În acest sens, MTIC elaborează şi actualizează anual Strategia sectorială de cheltuieli în 

sectorul TIC (SSC), prin care se asigură corelarea priorităţilor de politici cu alocările de resurse 

la nivel de sector. Acestea se focusează asupra identificării priorităţilor sectoriale de cheltuieli 

şi implicaţiilor acestora pentru alocările de resurse pe termen mediu.  

În vederea gestionării mijloacelor financiare, MTIC a prezentat Ministerului Finanţelor 

repartizarea alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2015 în sumă de 

7347.1 mii lei, inclusiv 1800.0 mii lei mijloace alocate din contul bugetului de stat privind 

perfectarea actelor de identitate a cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în stânga 

Nistrului conform pct.4 al HG nr.959 din 09.09.2005 0 mii lei din contul mijloacelor speciale. 

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost achiziţionate mărfuri şi servicii în sumă de 803.9 mii. 

lei. În rezultatul analizei necesităţilor privind efectuarea de cheltuieli prioritare şi în scopul 

acoperirii diverselor priorităţi din cadrul MTIC, pe parcursul anului au fost efectuate circa 14 

modificări la Planurile de finanţare din contul cheltuielilor de bază fără careva modificări la 

mijloacele speciale.  
 

Obiectivul „Monitorizarea şi evaluarea gradului de executare a deciziilor organelor ierarhic 

superioare, prevederilor actelor legislative şi normative şi a documentelor de politici” de 

nivel naţional şi sectorial este, la fel, una din elementele de bază a planificării strategice şi  unul 

din obiectivele Planului de activitate al MTIC. Drept urmare, în anul de raport MTIC pe 

dimensiunea sa a continuat activitatea de monitorizare şi raportare pe următoarele documente: 
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a) Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 

2015-2018; 

b) Strategia Naţională anticorupţie pe anii 2011–2015;  

c) Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 

2013/2017  

d) Strategia naţională de dezvoltarea societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” 

e) Strategia Naţională de Descentralizare pentru anii 2012-2015; 

f) Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014-2016; 

g) Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;  

h) Programul Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; 

i)  Programul Naţional strategic în domeniul securităţii demografice a RM; 

j)  Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017;  

k) Planul de acţiuni pentru implementarea Observaţiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile 

Economice, Sociale şi Culturale; 

l)  Strategia de creştere a competitivităţii industriei TI pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni 

p/u implementarea acestuia 

m) Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015; 

n) Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015; 

o) Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi 

a Planului de acţiuni p/u implementarea acestuia  

p) Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi.  
 

Rapoartele de monitorizare, Rapoartele de progres privind realizarea şi implementarea 

politicilor publice, au fost pregătite şi prezentate către Guvern, Cancelaria de Stat, Ministerul 

Economiei, alte ministere de resort şi la solicitare: 

Programe Naţionale               - 11 rapoarte 

Strategii/Programe sectoriale – 13 rapoarte 

Planuri de acţiuni sectoriale   - 23 rapoarte. 
 

Conducerea ministerului atrage o atenţie sporită organizării activităţilor de prevenire a 

factorilor de corupţie şi protecţionism în contextul implementării Strategiei naţionale 

anticorupţie. În cadrul ministerului este asigurată funcţionarea sistemului liniilor telefonice 

anticorupţie. 
 

Unul din principiile de care se ghidează Ministerul în desfăşurarea activităţii sale ţine de 

asigurarea transparenţei procesului decizional. În perioada de raport, MTIC şi-a consolidat 

eforturile în asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în 

conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional şi Hotărârii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare 

a legii menţionate. 
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În scopul facilitării accesului tuturor părţilor interesate la informaţia privind procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială a ministerului funcţionează un 

compartiment dedicat transparenţei decizionale. Proiectele supuse consultărilor publice sunt 

plasate pe pagina web a ministerului şi redirecţionate direct pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md prin intermediul instrumentului „Modulul de participare”.  

Pe parcursul anului 2015, de către MTIC, au fost elaborate 14 proiecte de acte legislative şi 

normative, dintre care au fost consultate 14. Din numărul total al proiectelor elaborate, 7 au fost 

aprobate. Acest fapt se datorează colaborării eficiente a MTIC cu instituţiile de resort şi 

intensificării conlucrării cu Guvernul R.Moldova. Recomandările considerate întemeiate au dus 

la modificarea şi completarea proiectelor de decizii. 
 

Obiectivul „Managementul calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici”  

În scopul formării unei echipe de funcţionari publici profesioniste şi integre în cadrul aparatului 

central, ministerul asigură perfecţionări continue a personalului, conform Planurilor anuale de 

dezvoltare profesională a specialiştilor, elaborate în baza unei evaluări detaliate a cerinţelor de 

instruire. Dezvoltarea personalului este organizată prin instruire internă, instruire externă, 

schimb de experienţă peste hotare, conferinţe, seminare, etc. În perioada de raportare au fost 

evaluaţi 33 funcţionari publici şi avizate 33 obiective individuale.  

Pe parcursul anului, 12 funcţionari au urmat cursuri de instruire în cadrul a 16 seminare/ 

cursuri de specializare şi formare continuă. Personalul a deprins abilităţi de utilizare a 

instrumentelor de planificare strategică, de elaborare a proiectelor şi programelor, de 

îmbunătăţire a capacităţilor de audit şi planificare bugetară etc.  
 

În vederea facilitării accesului la informaţia publică şi cooperării eficiente între sectorul public, 

cel privat şi societatea civilă, permanent a fost asigurată informarea continuă a societăţii 

privind domeniile de activitate ale MTIC, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate 

şi realizate cu difuzarea instituţiilor mass-media. 

În perioada 1 ianuarie – 20 decembrie 2015, pe pagina web oficială a ministerului 

www.mtic.gov.md au fost publicate 108 comunicate de presă şi 382 articole la categoria Digest, 

pagina web a fost accesată de 81.340 ori, dintre care 42.214 accesări unice. Conţinutul textual 

al site-ul MTIC este monitorizat permanent şi actualizat, în dependenţă de necesitate. 

Ministerul este prezent şi în reţelele de socializare. Pagina oficială a ministerului în reţeaua 

facebook.com este actualizată periodic, nr. de like-uri a paginii pe 20 decembrie 2015 a 

constituit 5.522. Impactul săptămânal al postărilor pe pagina de pe facebook variază între 5000 

– 11000 vizualizări. Din februarie 2015, site-ul mtic.gov.md a trecut pe platforma de gestionare 

– drupal. Drupal este o platformă de administrare a paginilor web recunoscută prin 

flexibilitatea, adaptabilitatea, uşurinţa în administrare şi exploatare.  

 

http://www.mtic.gov.md/
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Concluzii 

Pe baza rezultatelor prezentate în acest Raport, pot fi relevate concluzii ce ţin de performanţele 

atinse, precum şi identificate domeniile ce necesită îmbunătăţire continuă. 

În cursul anului 2015, MTIC a asigurat elaborarea şi promovarea proiectelor de decizii înscrise 

pe agenda sa de lucru. De asemenea, MTIC a participat, în condiţiile legii, la elaborarea şi 

definitivarea unor proiecte de acte normative din programul legislativ al altor ministere şi 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 

Planul de activitate MTIC în anul 2015 a fost realizat la 90%. Nivelul de executare a Panului de 

activitate al MTIC pe subdiviziuni este prezentat în tabelul 2.  

Din totalul de 121 acţiuni/sub-acţiuni planificate, au fost realizate – 106 sub-acţiuni, 11 sub-

acţiuni planificate au fost iniţiate, dar nu s-au finalizat. Aceste acţiuni ţin în mare măsură de 

promovarea proiectelor de acte normative  în cadrul şedinţelor de Guvern şi tergiversarea  a 

fost condiţionată de schimbările guvernamentale frecvente pe parcursul anului. Sub-acţiunile 

respective sunt transferate în Planul de activitate MTIC pentru anul viitor. Două acţiuni (a.2 

elaborarea proiectului Programului de dezvoltare a reţelelor în bandă largă pe anii 2015-2020 şi a.46 

Elaborarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale) au fost transferate pentru anul 2016, urmând 

să fie iniţiate după adoptarea de către Parlament a actelor legislative pe aceste segmente. Alte 2 

acţiuni (7.3 şi 55) nu au fost supuse evaluării, deoarece a decăzut necesitatea elaborării 

proiectelor planificate. 

Prin aceste activităţi, ministerul a continuat procesul de armonizare a legislaţiei interne la noile 

tendinţe internaţionale, inclusiv şi pe marginea implementării Agendei de asociere europeană 

pe dimensiunea TIC. Proiectele de decizii au fost elaborate în conformitate cu prevederile 

directivelor Uniunii Europene, incluse în Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016. 
 

La Prioritatea I s-a reuşit elaborarea cadrului legal în vederea eliminării constrîngerilor critice 

în calea mediului de afaceri din domeniul comunicaţiilor electronice, prin aprobarea proiectul 

Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice. 

Conform obligaţiilor asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului regional privind 

planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră „Geneva 2006” a fost aprobat 

Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră. Pentru 

asigurarea tranziţiei la televiziunea digitală din punct de vedere tehnic au fost întreprinse 

măsuri de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii necesare pentru transmiterea semnalului 

TV în format digital. 

Crearea Serviciului 112 şi utilizarea numărului unic european pentru apelurile de urgenţă în 

Republica Moldova este o necesitate indispensabilă pentru asigurarea securității cetăţenilor 
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utilizînd la maxim capacităţile infrastructurii moderne de comunicaţii electronice. În vederea 

realizării acestui obiectiv, MTIC a elaborat mai multe proiecte de hotărîri de Guvern, avizate 

pozitiv de către instituţiile responsabile. Actele normative elaborate au fost prezentate 

Cancelariei de Stat pentru a fi incluse pe ordinea de zi a şedinţelor de Guvern. 
 

Prioritatea II prevede integrarea cetăţenilor în mediul informaţional global prin prisma 

dezvoltării serviciilor inclusive alineate necesităţilor cetăţenilor, implementării serviciului 

universal, precum şi dezvoltarea şi monitorizarea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat. 

Conţinutul digital şi serviciile sunt factorii esenţiali care oferă beneficii pentru societate şi 

economia ţării şi reprezintă o sursă potenţială majoră de noi locuri de muncă şi creştere 

economică. În acest sens, a fost elaborat Programul privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea 

conţinutului digital din R.Moldova, care urmează a fi promovat în anul viitor.  

În cadrul Priorităţii III „Consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale prin utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii”, toate acţiunile au fost realizate. Accentul s-a 

pus pe promovarea multidimensională a sectorului TIC, prin organizarea diverselor evenimente 

la care au participat reprezentanţi ai Guvernului, manageri ai companiilor TIC, profesionişti şi 

antreprenori IT, investitori, ambasadori, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare, mediului 

academic şi ai societăţii civile experţi din ţară şi de peste hotare.  

Accesul sigur la resursele Internet este o prioritate pentru MTIC. Elaborarea şi promovarea 

Programului naţional de securitate cibernetică a R.Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin 

HG nr.811 din 29.10.2015 reprezintă un pas important în vederea promovării cerinţelor 

obligatorii de asigurare a securităţii cibernetice, atît de către sectorul public, cît şi cel privat. 
 

Prioritatea IV este cea mai voluminoasă după numărul de acţiuni şi cu cele mai multe 

realizări. Un efort deosebit în anul de referinţă s-a pus pe crearea condiţiilor pentru creşterea 

competitivităţii industriei TI. Pachetul de competitivitate a industriei IT, elaborat de MTIC 

pentru a asigura un mediu atractiv pentru investitorii străini, conţine două mari proiecte de 

decizii care au fost aprobate: Strategia de creştere a competitivităţii industriei TI şi proiectul de 

lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei. Ambele proiecte au beneficiat 

de asistenţă externă şi au fost mediatizate, şi promovate în cadrul diverselor evenimente. 

Promovarea serviciului poştal universal, liberalizarea şi dezvoltarea pieţii, îmbunătăţirea 

calităţii, diversificarea şi asigurarea accesului la serviciile poştale sunt direcţii principale 

prevăzute în proiectul Legii poştei, aprobat de Guvern. În anul curent au fost create condiţii 

necesare pentru eliberarea prestaţiilor sociale, eliberarea coletelor poştale, precum şi lansarea 

oficială a serviciilor de transferuri băneşti electronice cu alte state. 

Prioritatea V contribuie la consolidarea capacităţilor aparatului central al ministerului şi 

conţine obiective de bază ce ţin de: optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor 

instituţionale a MTIC, planificarea strategică şi bugetară în cadrul ministerului, managementul 
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financiar şi control, realizarea auditului, asigurarea transparenţei în procesul decizional, precum 

şi executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi 

normative şi a documentelor de politici. 

Ţinem să menţionăm, că un impact negativ asupra definitivării în termenul stabilit a proiectelor 

de decizii elaborate de MTIC au avut schimbările la nivel de structuri guvernamentale. Astfel, 

nu s-a reuşit aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor în bandă largă pe anii 2015-2020, 

deoarece realizarea mai multor acţiuni în proiectul Programului este condiţionată de adoptarea 

de către Parlament a Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. În întârziere sunt şi proiectele actelor 

normative necesare pentru funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112. Proiectele în cauză au trecut procedura de avizare şi consultare publică în conformitate cu 

legislaţia şi au fost prezentate pentru aprobare în şedinţă de Guvern. 
 

Spre deosebire de alte domenii ale economiei naţionale, sectorul TIC este unul care se bucură 

de succes, un domeniu în care cooperarea strânsă între autorităţi, mediul privat şi mediul 

asociativ îşi dovedeşte eficacitatea. Atragerea investiţiilor, atât străine cât şi locale, în special 

din partea sectorului privat, precum şi susţinerea investitorilor le considerăm prioritare în 

obiectivele de bază a ministerului. 

OBIECTIVELE MTIC pentru anul 2016 

MTIC este autorizat să elaboreze cadrul de trecere a Republicii Moldova la o societate 

informaţională, prin crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a 

potenţialului TIC în toate domeniile: public, privat, mediul de afaceri şi viaţa cotidiană a 

cetăţenilor. Ținând cont de cele menţionate, MTIC a trasat pentru anul 2016 principalele 

angajamente: 
 

 Dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale „Moldova Digitală-2020” şi a altor 

politici în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.  

 Focusarea pe implementarea şi transpunerea în practică agendei europene; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin elaborarea şi implementarea strategiilor şi 

planurilor de acţiune în domeniul TIC; 

 Realizarea măsurilor de informare a  populaţiei despre documentele aprobate şi efectele 

acestora asupra cetăţeanului;  

 Amplificarea dialogului între reprezentanţii MTIC cu experţii UE şi alţi parteneri. 

 Consolidarea capacităţii manageriale şi dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul 

aparatului ministerului. 


