
 

 
RAPORT 

de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale în anul 2011 

 
 

      În vederea facilitării accesului la informaţia publică şi perfecţionării calităţii 

serviciilor publice se efectuează evaluarea paginilor WEB oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale prin evidenţierea punctelor slabe şi forte 

pentru fiecare grupă de instituţii, ceea ce va servi drept punct de reper în aprecierea 

performanţelor şi promovării utilizării Tehnologiei  Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(TIC) în activitatea acestora.  

În conformitate cu informaţia şi referinţele plasate pe Pagina oficială a 

Guvernului RM www.gov.md au fost evaluate paginile WEB la 16 ministere şi 8 

autorităţi APC, precum şi 35 APL, colectînd date cantitative şi calitative referitoare la 

dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor Web în cadrul acestora. 

Drept criterii de evaluare a paginilor-web ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale (APC) şi locale (APL) au servit ca cerinţe aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr.668 din 19.06.2006 şi Ordinul comun al MTIC şi SIS, nr.46/33 din 17.04.2007.  

Conform punctului 9 al Regulamentului  cu privire la modul de publicare a 

informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 

Internet, sînt definite următoarele compartimente obligatorii unei pagini-web oficiale 

în reţeaua Internet:  

 Structura autorităţii publice şi datele privind conducerea acesteia; 

 Orarul de primire în audienţă a cetăţenilor; 

 Versiunile lingvistice accesibile; 

 Baza legislativ-normativă ce ţine de activitatea APC şi APL; 

 Prezenţa informaţiei actualizate cu indicarea datei; 

 Colaborarea internaţională, programele, proiectele de asistenţă externă; 

 Statistica oficială şi indicatorii de bază; 

 Furnizarea serviciilor electronice publice de nivelul I, II sau III de 

complexitate; 

 Transparenţa în procesul decizional. 

În contextul analizat constatăm că toate APC evaluate posedă pagini WEB 

operabile şi corespund cerinţelor Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în 



domeniul de nivel superior ,,.md", acestea fiind înregistrate în subdomeniul 

„.gov.md”.  

În perioada de raport, au fost lansate noi versiuni a paginilor WEB oficiale a 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Transportului şi 

Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Apărării, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

fapt ce favorizează accesarea rapidă a informaţiei solicitate de către cetăţeni. Recent, 

au fost modernizate paginile WEB a Ministerului Justiţiei cu susţinerea financiară a 

Programului Comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Susţinerea 

Democraţiei în R.M.” şi al Ministerul Economiei cu suportul PNUD. 

Figura 1. Prezenţa paginilor WEB la APL    

                          în anul 2011                        Comparativ cu prezenţa web a 

instituţiilor menţionate anterior, 

situaţia APL este mai dificilă. 

Astfel, din totalul de 35 APL circa 

82% (sau în număr de 29) posedă 

pagină WEB, dintre care paginile 

WEB ale raioanelor Cimişlia, 

Soroca, Orhei, Rezina, 

Basarabeasca şi Rîşcani nu respectă 

cerinţele regulamentului cu privire 

la gestionarea numelor în domeniul 

de nivel superior ,,.md“. 

Informaţia privind structura autorităţii publice şi datele privind conducerea 

acesteia este accesibilă pe toate paginile WEB oficiale ale autorităţilor APC şi APL 

excepţie fiind paginile Web a raioanelor Hînceşti şi Briceni.  

Orarul de primire în audienţă a cetăţenilor. 

Analizînd  paginile WEB  oficiale a APC observăm un grad înalt de interacţiune 

dintre acestea şi public. Astfel, informaţia privind orarul de primire în audienţă a 

cetăţenilor şi datele necesare privind depunerea  petiţiilor sunt plasate pe majoritatea 

paginilor-web excepţie în acest caz fiind 4 autorităţi şi anume: Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Turismului şi Agenţia Rezerve 

Materiale.  

Circa 54% din  APL nu oferă informaţii cu privire la orarul de primire în 

audienţă a cetăţenilor pe paginile-web. 

Versiunile lingvistice accesibile şi abrevierile utilizate pentru acestea. 
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Unul din indicatorii după care poate fi apreciată calitatea paginii WEB este 

limba de prezentare a conţinutului, important fiind rapiditatea cu care vizitatorii vor 

putea înţelege informaţia prezentată. Deşi, la ora actuală, numărul paginilor WEB 

trilingve este încă mic, poate fi remarcată tendinţa web-ului local în direcţia creşterii 

acestuia. 

Astfel, analizînd  paginile WEB a APC-urilor şi APL-urilor constatăm că 100% 

din acestea prezintă informaţia în limba de stat. Circa 70% din APC şi 24% din APL 

difuzează informaţia în limba rusă. Totodată, 17 APC şi doar 6 APL plasează 

informaţia şi în limba engleză. 

      Versiunea lingvistică a paginilor WEB a  APC-urilor în proporţie de 100% din 

total (sau în număr 24) este oferită în limba de stat, dintre care doar 4 autorităţi 

pretind să ofere informaţia simultan în 3 limbi şi anume: Ministerul  Finanţelor, 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Biroul Naţional de Statistică şi 

CCCEC.  

      În acest context, trebuie de remarcat faptul că unele site-uri, deşi au selectorul de 

limbi prezent pe site, nu au plasat conţinutul corespunzător.  

                                                                         Figura 2. Versiunile lingvistice a paginilor WEB  

                                                                                                           a APC 

Observăm că 17 din paginile-web 

ale APC pot fi accesate în limba rusă, 

dintre care 8 autorităţi, publică 

informaţia parţial în varianta rusă.  

Publicarea informaţiei în limba 

engleză se efectuează în proporţie de 

58% (sau în număr de 14) din APC, iar 

conţinutul în limba engleză a paginilor 

WEB a 8 autorităţi nu corespund 

versiunii române. 

Figura 3. Versiunile lingvistice a paginilor WEB  

                                   a APL 

        Toate APL-urile care dispun de 

pagină WEB, publică informaţia în limba 

de stat. Cerinţa privind publicarea 

informaţiei în limba rusă este respectată 

de 7 autorităţi, pe cînd raioanele Drochia 

şi Sîngerei plasează parţial informaţia în 

limba rusă. 
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Din numărul total de site-uri doar 6 APL-uri oferă informaţii în limba engleză, 

aceasta fiind parţial tradusă pe paginile WEB a raioanelor Criuleni şi Drochia, fapt 

calificat nesatisfăcător, deoarece nu se ţine cont de interesele tuturor grupurilor etnice 

ce locuiesc în Moldova. 

Informaţia este publicată integral în toate cele trei limbi (română, rusă şi engleză) 

pe siturile raioanelor Ştefan Vodă, Teleneşti şi UTA  Găgăuzia. Site-urile care 

plasează conţinutul corespunzător versiunilor lingvistice întâmpină dificultăţi în 

sincronizarea informaţiei din centrul de presă – deseori noutăţile în limba engleză 

survin cu întârzieri sau sunt omise. 

La compartimentul legislativ situaţia este mult mai bună decît la 

compartimentul anterior, informaţiile privind baza legislativ-normativă, precum şi 

proiectele de acte legislative şi normative sunt publicate în mare parte pe toate 

paginile WEB ale APC.  

La APL  se atestă o situaţie nesatisfăcătoare privind acest criteriu. Doar 45% din 

autorităţi dispun de informaţii privind cadrul legislativ ce ţine de activitatea acestora. 

Prezenţa mijlocului de căutare automatizată a informaţiei.  

Constatăm că majoritatea paginilor-web oficiale evaluate ale APC dispun de 

mijlocul de căutare automatizat a informaţiei. 

Criteriul dat lipseşte pe 9 pagini-web ale APL şi anume: Consiliile Raionale 

Briceni, Cahul, Cimişlia, Glodeni, Hînceşti, Ocniţa, Sîngerei, Ştefan Vodă şi Rîşcani. 

Prezenţa informaţiei actualizate cu indicarea datei. 

Informaţia privind activitatea APC, care să se caracterizează prin operativitate şi 

permanenţă actualizare este prezentată pe pagina WEB a 21 autorităţi.  

Din rîndul site-urilor care nu prezintă noutăţi actualizate pe pagina-WEB putem 

enumera: Min. Sănătăţii, Min. Culturii şi Min. Tineretului şi Sportului. 

Lasă de dorit arhiva noutăţilor pe pagina WEB a 10 APL (circa 35%), care în 

pofida diverselor posibilităţi de căutare, prezintă informaţia fragmentar şi 

neactualizată. 
 

În ceea ce priveşte publicarea informaţiei privind colaborarea internaţională 

şi/sau programele şi proiectele de asistenţă externă, ale căror beneficiar sau 

executant este APC, observăm că fiecare a opta autoritate, publică această informaţie, 

excepţie fiind: Ministerul Apărării, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Rezerve Materiale. 

Doar 8 din APL beneficiază de colaborarea internaţională sau de careva 

programe de asistenţă externă, informînd publicul prin plasarea pe site a informaţiei 

respective.  



În urma evaluării din punct de vedere al criteriului statistica oficială şi 

indicatorii de bază sesizăm lipsa acestei informaţii pe paginile-web la circa ¼ din 

APC şi anume: MJ, MAEIE, MA, MTS, BRI, ARM.  

Informaţia privind statistica oficială se află la un nivel destul de redus şi în cazul 

APL, aceasta rezultând din faptul că doar 8 APL dispun de acest compartiment pe  

paginile-web. 
 

Furnizarea serviciilor electronice publice de nivelul I, II sau III de 

complexitate. 

Importanţa serviciilor publice on-line pentru cetăţeni poate fi apreciată prin 

prisma beneficiilor pe care le comportă prestarea acestora, precum şi prin nivelul de 

satisfacţie aferent calităţii acestor servicii.  

Nivelul de prestare a serviciilor publice electronice prin intermediul paginilor-

web a autorităţilor publice au fost apreciate conform clasificării acestora din 

Concepţia guvernării electronice, aprobată prin HG nr.733 din 28.06.2006. 

Un prim fapt ce trebuie de remarcat este că la ora actuală autorităţile publice, în 

calitate de actori principali, înregistrează progrese în acest domeniu. 

Figura 4. Prezentarea grafică a serviciilor publice furnizate de APC 

 
Prestarea serviciilor publice de nivelul I de complexitate (publicarea informaţiei 

de interes public pe pagina-web) s-a constatat la 15 APC şi anume:  ME, MAEIE, 

MCDR, MAIA,MTID,  MM, MC, MMPSF, MTS, BRI, SG, Ag. „Moldsilva”, AT, 

ARM.  

Servicii electronice publice de nivelul II de complexitate (posibilitatea 

descărcării formularelor administrative în vederea depunerii ulterioare a acestora la 
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APC, verificarea on-line a statutului unor documente eliberate) sunt furnizate de 

către 1/3 din APC şi anume: MJ, MA, ME, MS, BNS, CCCEC. 

Prestarea serviciilor publice de nivelul III de complexitate (completarea şi 

transmiterea on-line a documentelor electronice autentificate prin semnătura digitală a 

solicitantului, inclusiv achitarea on-line a serviciilor prin intermediul mijloacelor 

electronice, primirea confirmării on-line despre prestarea serviciului şi, după caz, 

recepţionarea serviciului la domiciliul) îşi are prezenţa pe paginile-web a MAI ( prin 

implementarea serviciului de depunere on-line a declaraţiei la poliţie), MTIC (prin 

eliberarea celui de-al doilea paşaport cetăţeanului RM) şi MF (Inspectoratul Fiscal de 

Stat: depunerea on-line a declaraţiilor pe venit), ARFC (prin intermediul portalului 

serviciilor electronice al Î.S. "Cadastru" , unde pot fi comandate în regim on-line: 

extrasul din registrul bunurilor imobile; certificatul privind înscrierile din registrul 

bunurilor imobile şi informaţia privind valoarea bunului imobil). 

La APL, posibilitatea de descărcare a formularelor administrative în vederea 

înaintării lor ulterioare spre examinare serviciilor respective este asigurată doar pe 

paginile-web oficiale ale municipiului Chişinău, precum şi Consiliilor raionale, 

Drochia, Dubăsari.  Circa 26 de APL publică pe paginile-web oficiale doar informaţii 

de interes public. 

Transparenţa în procesul decizional 

Paginile WEB a autorităţilor publice trebuie să asigure transparenţa instituţiei 

prin publicarea de informaţii relevante şi accesibile, care să permită o monitorizare a 

activităţii din partea publicului. 

Figura 5. Prezenţa compartimentului de transparenţă  

      pe paginile WEB a APC-urilor şi APL-urilor 

Conform Legii privind 

transparenţa în procesul 

decizional nr. 239-XVI din 

13.11.2008 este necesară 

prezenţa pe paginile-WEB a 

unui compartiment aparte, ce 

prevede transparenţa în 

procesul decizional. Acest 

compartiment este prezent la 

majoritatea APC-urile, 

excepţie fiind Ministerul 

Justiţiei. În cazul APL-urilor, doar 7 autorităţi au creat acest compartiment pe 
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paginile sale. Reieşind din faptul, că acest compartiment este destul de relevant, APL 

urmează să acorde o atenţie mai mare transparenţei decizionale şi consultării publice 

a proiectelor de decizii. 

Concluzii 

Generalizând cele expuse, putem constata că în perioada de raport autorităţile 

publice centrale şi locale au înregistrat anumite progrese în dezvoltarea şi menţinerea 

paginilor -WEB proprii. Totuşi observăm o divergenţă considerabilă în dezvoltarea 

sectorului TIC în cadrul administraţiilor publice centrale şi locale. Dacă în cazul APC 

toate autorităţile posedă pagină WEB atunci la APL din totalul de 35 de autorităţi 

doar 29 au pagini WEB. 

Ţinem să menţionăm faptul că publicarea informaţiei în cadrul APL este 

preponderent efectuată în limba română, ceea ce limitează posibilitatea accesării şi 

înţelegerii informaţiei de către alte etnii, precum şi cetăţenii străini. 

Pentru a creşte nivelul de utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul 

administraţiilor publice locale, este necesar de a îmbunătăţi toate componentele TIC, 

totodată fiind identificat volumul de mijloace financiare necesare pentru crearea şi 

menţinerea paginilor WEB oficiale ale APL.  

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 


