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RAPORT 
de evaluare a paginilor-web oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale în anul 2010 

 
Pentru asigurarea derulării eficiente a edificării societăţii informaţionale în 

Republica Moldova o deosebită importanţă se acordă procesului de evaluare a stării de  

pregătire electronice a societăţii, a gradului de utilizare a tehnologiilor informaţionale 

în administraţiile publice, în viaţa şi activitatea cotidiană a cetăţenilor, agenţilor 

economici etc. 

În perioada 15-24 decembrie 2010, DAMEP a efectuat evaluarea paginilor -web 

ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de nivelul II. 

În conformitate cu informaţia şi referinţele plasate pe Pagina oficială a 

Guvernului RM www.gov.md au fost evaluate paginile-web a 16 ministere şi 8 

autorităţi APC, precum şi 35 APL. 

Analizînd rezultatele s-a stabilit 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”. Deşi 

persistă în continuare o diversitate a structurilor, precum şi design-urilor a paginilor-

web oficiale,stilul grafic şi conceptul vizual al paginii-web oficiale este respectat şi 

reflectă scopul paginii-web oficiale şi apartenenţa sa. 

De asemnea, se atestă o îmbunătăţire semnificativă faţă de evaluarea precedentă a 

accesibilităţii paginilor WEB a APC. În perioada analizată, a fost lansată pagina -web 

oficială a Agenţiei Rezerve Materiale şi au devenit operabile paginile-web a 

următoarelor autorităţi: Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Turismului..  

În urma evaluării s-a constatat o divergenţă considerabilă în dezvoltarea sectorului 

TIC în oficiile administraţiei publice centrale şi locale. În prezent, conform rezultatelor 

putem afirma, că deşi tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii sunt utilizate mai 

mult sau mai puţin în oficiile administraţiei publice de toate nivelurile, mai există 

decalaje mari dintre oficiile administraţiei publice centrale şi locale.  

Scopul principal pentru care sunt accesate site-urile web ale autorităţilor publice a 

fost obţinerea de informaţii, ponderea acestui scop fiind în creştere. Cu regret, site-urile 

autorităţilor publice oferă un grad foarte limitat de interacţiune. 

Din totalul de 35 APL doar ¾ (27) posedă pagină-web,  dintre aceastea site-urile 

raioanelor Dubăsari şi Ştefan-Vodă temporar nu funcţionează. Un şir de pagini-web a 

APL nu respectă cerinţele Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în 

domeniul de nivel superior ,,.md”. Este cazul următoarelor consilii raionale:                                  

   Soroca – www.soroca.org.md                                    

   Orhei – www.orhei.moldova.md 

   Basarabeasca – www.basarabeasca.moldova.md                            

   Rîşcani - www.mtc-rs.md/crriscani/  

Menţionăm că înregistrarea este efectuată gratis. 
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Drept criterii de evaluare a paginilor-web ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale (APC) şi locale (APL) au servit cerinţele 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 urmatoarele compartimente obligatorii unei pagini-web oficiale in reteaua 

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; 

 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. 

Mai jos urmează descrierea situaţiei în autorităţi pe fiecare compartiment la 

nivel central şi local. 
 

Structura autorităţii publice şi datele privind conducerea acesteia.  

APC - Informaţia privind structura autorităţii publice şi datele privind 

conducerea acesteia sînt accesibile pe toate paginile-web. 

APL - Informaţia privind structura autorităţii publice şi datele privind 

conducerea sînt accesibile pe majoritatea paginilor-web oficiale. La unele autorităţi 

plasarea informaţiei se reduce doar la o simplă enumerare a subdiviziunilor fară 

menţionarea atribuţiilor şi/sau telefoanelor de contact ale acestora. Datele privind 

organigrama lipsesc la raioanele: Hînceşti şi Soldăneşti. 

Orarul de primire în audienţă a cetăţenilor. 

APC - Majoritatea autorităţilor au plasat pe paginile-web informaţia privind 

orarul de primire în audienţă a cetăţenilor şi datele necesare privind depunerea  

petiţiilor, excepţie fiind: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Relaţii 

Interetnice, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Rezerve Materiale acestea constituind 

16,66% din totalul APC.  

APL - circa 1/3 din paginile-web nu oferă informaţii cu privire la orarul de 

primire în audienţă a cetăţenilor. 
 

Versiunile lingvistice accesibile şi abrevierile utilizate pentru acestea. 

Versiunile lingvistice de publicare a informaţiei constituie un criteriu-cheie de 

evaluare a unui site, criteriu după care organizaţiile internaţionale alcătuiesc anual 

rating-ul mondial al segmentului WEB al fiecărui stat. 
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APC - Publicarea 

informaţiei pe site-urile 

APC este în continuare 

nesatisficătoare, accesarea 

informaţiei în cele două 

limbi obligatorii: română 

şi rusă nu este respectată 

întru totul, aceeaşi situaţie 

se sezizează şi în cazul 

limbii engleze. 

Din figura 1, observăm că 16,7% din paginile-web ale APC publică informaţia 

doar în limba română - MCDR, MAIA, MC, ARFC. Acestea din urmă nefiind 

receptive la obiecţiile evaluării precedente. 

Publicarea informaţiei în limba romănă şi rusă pe paginile-web se efectuează în 

proporţie de cca 16,7 % din APC : ME, MA, BRI, ARM. 
Doar 8,33 % din APC şi anume, MAEIE şi SG au plasat informaţia în limbile 

română şi engleză, ignorînd limba rusă. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea deplină la informaţii în trei limbi (română, rusă 

şi engleză) s-a observat la cca 12,5% din APC, şi anume: MTIC, BNS, CCCEC. 

Accesarea informaţiei în limbile română şi parţial în rusă este prevăzută la 12,5% 

din autorităţi: MM, MTS, Ag.„Moldsilva”. 
Posibilitatea accesării informaţiei în trei limbi – română  şi parţial rusă, engleză 

parţial există pe paginile-web a cca 20,8 % din autorităţi: MJ, MTID, MS, AT, ME. 

În cazul MAI, MMPSF, MF, care constituie 12,5 %, informaţia este publicată în 

limba română, rusă, engleză 

parţial. 
 

APL - Circa 76% din 

APL publică informaţia pe 

pagina-web numai în limba 

română (moldovenească).  

Cerinţa privind 

publicarea informaţiei în 

limba română şi rusă este 

respectată integral pe  pagina 

-web de aproximativ 8% din 

APL, şi anume de raioanele 

Bălţi si Basarabeasca. 

Doar 8% din APL publică informaţia pe paginile-web în limba română şi engleză, 

şi anume Consiliile raionale: Criuleni şi Hînceşti. 

Doar pe paginile-web oficiale a raionului Leova şi UTA  Găgăuzia, informaţia 

este publicată intregral în toate cele trei limbi (română, rusă şi engleză), care constituie 

o pondere de 8% din APL. 
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Baza legislativ-normativă ce ţine de activitatea APC şi APL. 

APC - Informaţiile privind baza legislativ-normativă, precum şi proiectele de 

acte legislative şi normative se publică pe toate paginile-web ale APC, cu excepţia 

Agenţiei Rezerve Materiale, care a publicat informaţii destul de superficial în acest 

domeniu. 

APL - se atestă o situaţie nesatisfăcătoare privind acest crieteriu. Circa 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 automatizată a informaţiei, excepţie fiind Ministerului Apărării, 

care pînă în prezent nu şi-a lansat acest serviciu. 

Criteriul dat lipseşte pe 7 pagini-web din totalul APL şi anume: consiliile 

raionale Cahul, Cimişlia, Glodeni, Hînceşti, Ialoveni, Rezina, Rîşcani. 
 

Prezenţa informaţiei actualizate cu indicarea datei. 

APC actualizează periodic datele site-urilor gestionate. O situaţie neadecvată s-a 

înergistrat pe pagina-weba Agenţiei Rezerve Materiale, ultima actualizare fiind pe 

data de 19 noiembrie curent. În ceea ce priveşte celelalte APC, informaţia se 

actualizează săptămînal, în special la compartimentul „Noutăţi”. 

APL - O situaţie nesatisfăcătoare se atestă la acest criteriu: cca 32 % din APL nu 

au actualizat informaţia pe parcursul perioadei evaluate, iar 20% din APL au actualizat 

rar datele.   

Acest fapt se datorează lipsei de evenimente, precum şi a unei gestiuni 

neeficiente. 
 

Colaborarea internaţională, programele, proiectele de asistenţă externă. 
APC - Majoritatea autorităţilor publică informaţia privind colaborarea 

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

sau executant este APC. Excepţie la acest compartiment sunt doar Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Rezerve Materiale. 

APL - doar ¼ din autorităţile publice locale beneficiază de colaborarea 

internaţională sau de careva programe de asistenţă externă, informînd publicul prin 

plasarea pe site a informaţiei respective.  
 

Statistica oficială şi indicatorii de bază. 
APC - În urma evaluării din punct de vedere al criteriului statistica oficială şi 

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

anume: MJ, MAEIE, MA, MTS, BRI, ARM. La aceste autorităţi lipseşte 

compartimentul integral privind statistica din domeniu. 

APL - informaţia privind statistica oficială se află la un nivel destul de redus, 

aceasta rezultînd din faptul că doar 2 consilii raionale (Drochia, Căuşeni) dispun de 

aceste compartiment pe  paginile-web. 
 

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

complexitate. 
Nivelul de prestare a serviciilor publice electronice prin intermediul paginilor-web 

au fost apreciate conform clasificării acestora din Concepţia guvernării electronice, 
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aprobată prin HG nr.733 din 28.06.2006, constatîndu-se o situaţie diversificată. 
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 APC, 

verificarea on-line a statutului unor documente eliberate) sunt furnizate de către 1/3 

din APC şi anume: MF,MJ,MA, ME, MS, BNS, ARFC, 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 implimentarea 

serviciului de depunere online 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). 

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 municipiilor Chişinău şi Bălţi, precum şi Consiliilor raionale 

Teleneşti, Căuşeni, Drochia, Orhei. Aproximativ ¾ din paginile-web oficile APL oferă 

doar informaţii de interes public. 
 

Transparenţa în procesul decizional 

În evaluarea recentă, DAMEP a inclus un criteriu suplimentar privind nivelul de 

transparenţă în procesul decizional. Conform Legii privind transparenţa în procesul 

decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 este necesară prezenţa pe paginele-web a unui 

compartiment aparte, ce perevede transparenţa în procesul decizional. Acest 

compartiment conţine capitole referitor la: 

 norme de reglementare a transparenţei decizionale; 

 programe anuale de elaborare a proiectelor de acte normative; 

 iniţierea elaborării deciziilor; 

 organizarea consultării publice; 

 proiecte de decizii elaborate; 

 rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional. 
 

APC - Pînă în prezent, marea majoritate a APC au creat compartimentul nou pe 

paginile sale, cu excepţia MJ, MAEIE, Ag. Moldsilva, AT. 

APL -  doar 16% din APL au creat acest compartiment pe 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. 
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  Analizînd rezultatele obţinute în urma evaluării, constatăm o insuficienţă de 

mijloace financiare alocate APC şi APL şi repartizarea lor neuniformă pentru 

dezvoltarea TIC, fapt ce tergiversează dezvoltarea TIC în autorităţile publice. 
Figura 3. Structura alocaţiilor pentru informatizare  

                                                                                          pe anul 2009 în cadrul autorităţilor public 
                                             

În anul 2009, 

pentru informatizarea 

autorităţilor publice, au 

fost alocate  109,3 

mln.lei, cea ce 

constituie doar 10,9% 

din suma totală de 

alocaţii pentru 

informatizare în 

republică. Din totalul 

mijloacelor băneşti alocate pentru informatizarea autorităţilor publice 50,9% sunt 

finanţate din cadrul bugetului de stat, 46,3 % revin granturilor şi creditelor, iar 2,7 % 

din totalul alocaţiilor constituie mijloacele proprii. 
 

Figura 4. Repartizarea cheltuielilor şi consumurilor pentru  

informatizare în cadrul autorităţilor publice 
                                  

Conform raportului anual al 

Biroului Naţional de Statistică 1-inf 

„Situaţia privind   informatizarea şi  

înzestrarea  cu  tehnică  de  calcul”, 

ponderea cea mai mare a cheltuielilor şi 

consumurilor autorităţilor publice- 42,1 

%  au fost repartizate pentru procurarea 

produselor de program. Circa 29,87 % au 

fost utilizate pentru procurarea echipamentului de calcul, iar 25,28% au fost repartizate 

pentru alte tipuri de consumuri şi cheltuieli. Ponderea cea mai mică de cca 2,22 % a 

fost folosită pentru proiectări şi elaborări. 

Generalizînd cele expuse, putem constata că în perioada de menţiune autorităţile 

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

paginilor-web proprii.  

Totodată, meţionăm, că 

 Nu există o coordonare eficientă la toate nivelurile a utilizării adecvate şi 

complexe a TIC de către autorităţile Administraţiei Publice.  

 Oficiile Administraţiei Publice işi elaborează şi işi menţin tehnologiile intr-un 

mod izolat, rareori le coordonează, fără crearea standardelor naţionale.  

 Mijloacele financiare pentru TIC sunt insuficiente şi sunt repartizate neuniform.  

 serviciile on-line sunt slab dezvoltate. 

Eliminarea discrepanţei dintre administraţia publică locală şi centrală, dintre 

oficiile urbane şi rurale este un pas necesar pe calea edificării Guvernării electronice in 
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Republica Moldova.  

   Pentru a spori utilizarea tehnologiilor informaţionale in administraţiile publice 

centrale şi locale, trebuie să fie imbunătăţite toate componentele TIC: 

- Cunoaşterea de către personal a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii; 

- Existenţa infrastructurii TIC in oficiile APL; 

- Existenţa accesului la Internet şi exploatarea posibilităţilor asigurate de Internet; 

- Disponibilitatea şi utilizarea aplicaţiilor specializate care facilitează lucrul 

funcţionarilor administrativi. 

În acest context, este necesară intensificarea eforturilor ministerelor, autorităţilor 

administrative centrale şi locale în vederea realizării integrale şi în termenele stabilite a 

acţiunilor preconizate, pentru accelerarea procesului de dezvoltare a societăţii 

informaţionale. 
 

 

 

Direcţia analiză monitorizare şi evaluare a politicilor 

 

 


