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Îmbunătățirea prezenței web a autorităților publice centrale este unul din pilonii 

principali ai procesului de e-Transformare a Guvernării, lansat în anul 2011.  
 

Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, prin care se aprobă Regulamentul cu 

privire la paginile web oficiale  ale autorităților publice central,  prescrie un design 

comun şi migrarea  la o platformă tehnologică comună până în aprilie 2013  pentru  

toate  autorităţile publice centrale.  

Potrivit Regulamentului, site-urile vor fi adaptate astfel încât să fie accesate de pe 

orice telefon mobil şi SmartPhone. Accesul la paginile web oficiale va fi gratuit şi 

liber, ca şi până acum, doar că autorităţile îşi rezervă dreptul ca prin intermediul site-

urilor să ofere servicii publice contra plată. În acelaşi timp, paginile web oficiale 

trebuie să asigure posibilitatea de abonare a cetăţenilor la informaţiile din blocul de 

noutăţi, evenimente şi anunţuri. 

Potrivit noului Regulament, Centrul pentru Telecomunicaţii Speciale va asigura, 

crearea platformei tehnice pentru găzduirea paginilor oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale, precum şi menţinerea, dezvoltarea lor ulterioară. De 

asemenea, Centrul va menţine, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

în bază contractuală, menţinerea şi dezvoltarea paginilor în reţeaua Internet. 
 

În conformitate cu prevederile pct. 7 al Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (HG 

nr. 1096 din 31.12.2013), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

monitorizează procesul de trecere la platforma nouă a autorităţilor publice centrale.  
  

Monitorizarea acestui proces se efectuează de către MTIC prin evaluarea paginilor 

WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice. Drept criterii de evaluare a 

paginilor-web ale autorităţilor publice servesc Cerinţele  privind conţinutul, stilul şi 

design-ul paginilor-web oficiale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 03 

aprilie 2012. 

 

În baza informaţiei şi referinţelor plasate pe pagina oficială a Guvernului RM 



www.gov.md au fost evaluate paginile web la 16 ministere şi 5 autorităţi 

administrative centrale, colectînd date cantitative şi calitative referitoare la 

dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor Web în cadrul acestora. 

În perioada de evaluare toate paginile web au fost disponibile şi funcţionale. 

Lista ministerelor şi  autorităţilor administrative centrale evaluate: 

 

     Ministere 

1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrarii Europene (MAEIE)   www.mfa.gov.md 

2. Ministerul Economiei (MEc)     www.mec.gov.md 

3. Ministerul Finanţelor (MF)      www.mf.gov.md 

4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) www.maia.gov.md 

5. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID)  www.mtid.gov.md 

6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) www.mdrc.gov.md 

7. Ministerul Mediului (MM)      www.mediu.gov.md 

8. Ministerul Educaţiei (ME)      www.edu.gov.md 

9. Ministerul Sănătăţii (MS)      www.ms.gov.md 

10. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) www.mmpsf.gov.md 

11. Ministerul Culturii (MC)      www.mc.gov.md 

12. Ministerul Justiţiei (MJ)      www.justice.gov.md 

13. Ministerul Afacerilor Interne (MAI)    www.mai.gov.md 

14. Ministerul Apărării (MA)      www.army.gov.md 

15. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC)  www.mtic.gov.md 

16. Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS)   www.mts.gov.md 

Agenţii 

17. Agenţia Rezerve Materiale (ARV)     www.rezerve.gov.md 

18. Agenţia Turismului (AT)      www.turism.gov.md 

19. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC)   www.arfc.gov.md 

20. Biroul Relaţii Interetnice (BRI)     www.bri.gov.md 

21. Biroul Naţional de Statistică (BNS)    www.statistica.md 
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Conform punctului 10 al Regulamentului  privind paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet, sunt definite următoarele Cerinţe obligatorii 

unei pagini-web oficiale în reţeaua Internet:  

 informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu 

activitatea autorităţii administraţiei publice respective, prin publicarea adreselor 

corespunzătoare şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor 

oficiale şi prin alte modalităţi;  
 

  publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a 

documentului şi a datei actualizării informaţiei;  
 

  oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau 

publicarea informaţiei solicitate în Internet; 
 

  oferirea posibilităţii de interpelare a conducerii autorităţii cu respectarea procedurii 

de petiţionare stabilite de legislaţia în vigoare;  
 

  asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor, în 

condiţiile legii; 
 

  garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-

web oficială proprie;  
 

  întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea deficienţelor tehnice, care 

împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-web oficială proprie. 
 

 

Implementarea tehnologiei Drupal în sectorul public  
 

Încă în anul 2014 a fost elaborat noul model-tip pentru paginile web ale APC - 

platforma Drupal, care este asigurată de către Centrul de Telecomunicaţii Speciale. 

Drupal este o platformă de administrare a paginilor web recunoscută prin 

flexibilitatea, adaptabilitatea, uşurinţa în administrare şi exploatare. Cele mai 

importante instituţii oficiale la nivel global, precum şi marile corporaţii utilizează 

această platformă în administrarea conţinutului paginilor web Drupal este o platformă 



de administrare a paginilor web.  

 

Migrarea paginilor web oficiale ale autorităţilor publice pe noul model tipizat a fost 

lansat în anul 2014 și este în plină desfăşurare.  

Concomitent, s-a iniţiat procesul de reorganizare a paginilor web conform unui şablon 

unic. Instituţiile au primit instrumentarul necesar pentru a dezvolta şi menţine pagina 

web a autorităţii. Astfel, marea majoritate a autorităţilor publice este în proces de 

trecere a paginilor  web pe noua platformă.  

Instituţiile care deja au lansat noile pagini sunt: MC, MEc, MAI, MDRC, MAIA, 

MTID, ME, MMPSF, MTS, MTIC și ARM. Paginile noi create dispun de o navigare 

mai simplă şi eficientă  pentru utilizator şi au un grad sporit de securitate 

informaţională. Restul autorităților urmează să efectueze schimbul tehnologic al 

paginii web 

Conţinutul paginilor-web oficiale  
 

Ministerele şi alte autorităţi administrativ-centrale trebuie să asigure permanent 

administrarea conţinutului informaţional al site-urilor oficiale.  

Urmare a evaluării paginilor web oficiale, se atestă o divergenţă considerabilă în 

conţinutul paginilor web proprii în cadrul administraţiilor publice centrale, 

dezvoltarea şi menţinerea acestora. Accesul la site-urile APC este acceptabil din 

punct de vedere a vitezei de conexiune şi a performanţei site-urilor.  
 

Informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu 

activitatea autorităţii administraţiei publice respective se efectuează pe deplin la MS, 

MTIC și ARM.  
 

La MJ, MAI, MAIA, MTID, ME, MC și MTS lipsesc date privind obiectivele și 

funcţiile subdiviziunilor.  

La MTID, MA, ARFC, BNS lipsesc numerele de telefon adresele poștale a angajaților 

autorității. 

Pentru Mec, MF, MTS și BRI se recomandă crearea unui baner cu Linia instituțională 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rezerve.gov.md%2F&ei=BN6XVKfcBs28aby4gegH&usg=AFQjCNEI1r_UAZC37hKUeQWXBTDjXxMMxw&bvm=bv.82001339,d.d2s


pentru informare, Linia anticorupție și afișarea acestuia pe prima pagină la un loc 

vizibil. 

Informaţia privind conducerea autorităţii lipsește pe paginile oficiale ale AFM, 

ARFC. Totodată la o parte considerabilă din APC lipsesc Declaraţiile cu privire la 

venituri şi proprietate a conducerii autorităţii MEc, MF, MTID, MAEIE, MA, MAIA, 

MMPSF, MTS, ME, ARM, ARFC, AT și BNS (la MAI și MC urmează de 

actualizat). 

De asemenea, nu toate autorităţile plasează lista organismelor internaţionale în 

activitatea cărora participă autoritatea publică, precum şi datele privind tratatele şi 

acordurile internaţionale la realizarea cărora participă autoritatea publică. Date 

referitoare la asemenea colaborare nu plasează MTID, MMPSF, MTS, MAI, MA și 

ARM. 

La compartimentul legislativ situaţia este mult mai bună decît la compartimentul 

anterior, lista actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii 

autorităţii publice, actele normative aprobate de autoritatea publică, sunt publicate pe 

toate paginile web, cu excepţia MDRC, BRI, MMPSF, MFEIE, MEC (nu este un 

compartiment ,,Legislație” actele normative fiind distribuite pe toată pagina).  
 

Oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau 

publicarea informaţiei solicitate în Internet este slab prezentă în APC. Instituţiile 

apelează la mesajul electronic format standard, care oferă posibilitatea fiecărui 

utilizator de a-şi expune doleanţele. Dezavantajele constau în faptul că la dispoziţia 

cetăţeanului nu este pus un termen exact în care va primi răspuns, precum şi siguranţa 

că mesajul a fost recepţionat. 

 La 4 din cele 21 de pagini web oficiale evaluate lipseşte posibilitatea de abonare a 

cetăţenilor la informaţiile din blocul de noutăţi, evenimente şi anunţuri (MS, AT, 

ARFC, MAIA). 



Referitor la posibilitatea de interpelare a conducerii autorităţii cu respectarea 

procedurii de petiţionare stabilite de legislaţia în vigoare, se atestă un grad înalt de 

interacţiune dintre acestea şi public. Informaţia privind orarul de primire în audienţă a 

cetăţenilor nu sunt plasate pe paginile-web MJ, MAI, MTS, MDRC, ARM, AT, BRI, 

și BNS (MMPS are un compartiment ,,Audiența” dar fără informații) ( pentru ARFC 

se recomandă scoaterea informației privind audiența de la rubrica ,,Informație utilă” și 

plasarea acesteia la o rubrică creată nouă ,,Audiența cetățenilor”). La majoritatea 

autorităților lipsesc datele necesare privind depunerea petiţiilor MF, MAEIE, MA, 

MAIA, MM, ME, MS, MTS, ARM, BRI, ARFC și BNS (MEc și MDRC oferă 

posibilitatea de depunere a petițiilor doar online) 
 

Asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor, în 

condiţiile legii. Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în 

elaborarea şi adoptarea actelor normative. Deciziile pregătite şi adoptate într-o 

manieră transparentă şi participativă se bucură de susţinerea societăţii şi au şanse 

sporite de a servi interesul public.  

În corespundere cu Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 

13.11.2008, fiecare autoritate dispune de compartiment separat pe pagina web, care 

prevede transparenţa în procesul decizional.  

O privire de ansamblu asupra respectării de către APC a prevederilor legale privind 

transparenţa în procesul decizional relevă faptul că 11 dintre cele 21 APC 

monitorizate respectă cel puţin jumătate dintre aceste prevederi, plasînd pe pagina 

web informaţiile necesare pentru asigurarea transparenţei decizionale. În marea 

majoritate a cazurilor proiectele de decizii au fost accesibile direct pe pagina web a 

APC sau prin redirecţionare pe portalul www.particip.gov.md.  
 

O performanţă relativ înaltă la capitolul transparenţei decizionale în comparaţie cu 

celelalte APC înregistrează Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Finanţelor şi Ministerul 

Apărării și Ministerul Economiei. 



La capătul celălalt al clasamentului este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și 

Ministerul Afacerilor Interne, a cărui rubrică destinată transparenţei decizionale este 

insuficient dezvoltată şi foarte rar actualizată. O situaţie asemănătoare se înregistrează 

şi în cazul agenţiilor, în special la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia 

Turismului şi Biroul Relaţii Interetnice. 

Situația în detaliu arată că:  

 Doar MF și MJ publică programele anuale (trimestriale) de elaborare a 

proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor supuse consultării 

publice (MA și MTIC dețin rubrici dar fără informații).  

 MDRC, MAIA, MTID, ME, MMPSF, MTS, AT, BRI, ARFC, BNS nu au 

publicat regulile de organizare a procedurilor de consultare publică. 

 MF, MAEIE, MDRC, MAIA, MTID, ME, MMPSF, MS, MTS, AT și BRI (la 

BNS este doar numărul de telefon) nu au publicat numele si informaţia de 

contact ale coordonatorului procesului de consultare publică în autoritate.  

 MAI, MAIA, MTID, ME, MMPSF, MS, ARM, AT, BRI și ARFC (MA deține 

compartiment fără informații) nu publică anunţurile privind iniţierea elaborării 

deciziei. 

 MEc, MF, MAI, MAEIE, MTID, ME, MC, MMPSF, MS, ARM, AT, BRI și 

ARFC nu publică  anunţurile privind organizarea consultării publice. 

 Toate autoritățile dețin o rubrică cu proiectele de decizii supuse consultărilor și 

materialele aferente lor. 

 Majoritatea nu publică rezultatele consultării publice (procese-verbale ale 

întrunirilor publice, sinteza recomandărilor) MF, MAI, MTID, MM, ME, MC, 

MMPSF, MS, MTS, ARM, AT, BRI, ARFC și BNS. 

 Nu publică informații despre deciziile adoptate MAI, MDRC, MTID, ME, MC, 

MMPSF, MS, MTS, AT, BRI, ARFC, BNS (la MM și MA informația nu a fost 

actualizată) 



 Nu au publicat raportul anual al AP privind transparenţa decizională MAI, 

MAEIE, ME, MMPSF, AT și BRI (MDRC și BNS au actualizat din 2013) 

(ARFC nu a actualizat din 2012) (MAIA nu a actualizat din 2009) 
 

Doar ARFC nu publică informații privind încadrarea în serviciul public. 
 

Asigurarea unui proces decizional transparent şi participativ serveşte ca garant al 

veridicităţii, plenitudinii informaţiei plasate pe pagina-web oficială proprie. 
  

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

bază sesizăm lipsa acestei informaţii pe paginile-web la 3 ministere (MEc, MJ, 

MAEIE) 

 

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

autorităţilor publice au fost apreciate în funcţie de prezenţa serviciilor publice 

prestate de autorităţi pe platforma unică Servicii.gov.md. Portalul servicii.gov.md 

funcţionează ca un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorităţi 

dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri.  Scopul principal al acestei platforme este 

să ofere informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile publice 

accesibile în Republica Moldova. Pe această platformă sunt prezente serviciile 

publice prestate de toate ministerele. Toate site-urile APC prezintă link-uri la alte 

website-uri ale Guvernului, Preşedinţiei şi Parlamentului în formă de link-uri directe 

sau banere.   

 

Referitor la publicarea datelor privind planificarea şi executarea bugetelor s-a 

constatat  lipsa acestora la jumate din autorităţile monitorizate (MF, MJ, MA, MM, 

MMPSF, MTS, MTIC, ARM, BRI, ARFC și AT). Unele autorităţi au publicat doar 

bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat, altele doar informaţia respectivă pe anii 

anteriori, fără a actualiza datele. Datele despre planificarea şi executarea bugetului 

autorităţilor publice nu sunt organizate într-o manieră uşor de accesat, doar unele 

autorităţi au creat rubrica „Bugetul autorităţii”.  

  

http://www.servicii.gov.md/


Versiunile lingvistice accesibile şi abrevierile utilizate pentru acestea 
 

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. Conform Regulamentului, conţinutul paginii-web 

oficiale va fi livrat publicului în trei limbi.  

Evaluarea demonstrează, că funcţionalitatea multilingvă este prezentă pe un număr 

mare de site-uri. Versiunea lingvistică 

a paginilor WEB a APC-urilor este 

oferită în limba de stat în proporţie de 

100%. Din cele 21 pagini web 

evaluate, 10 autorităţi pretind să ofere 

informaţia simultan în 3 limbi (limba 

de stat, limba rusă şi limba engleză). 5 

pagini susţin cîte 2 versiuni lingvistice: MAEIE, MC şi MA oferă informaţia în limba 

de stat şi limba engleză; iar MTS Biroul Relaţii Interetnice susţine versiunile de stat şi 

rusă. Totodată, remarcăm că unele site-uri, deşi au selectorul de limbi prezent pe site, 

conţinutul nu este plasat corespunzător. 

Stilul şi design-ul paginilor-web oficiale 

Conform punctului 10 al Regulamentului privind paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet,  stilul grafic, conceptul vizual şi design-ul 

artistic al paginii-web oficiale trebuie să reflecte scopul paginii-web oficiale, 

apartenenţa sa la spaţiul statal şi să corespundă statutului autorităţii administraţiei 

publice.  

Constatăm că majoritatea paginilor-web oficiale evaluate ale APC sunt conforme unui 

stil şi design modern, fiind utilizată multimedia şi imagini. Toate paginile 

ministerelor şi majoritatea site-urilor agenţiilor centrale subordonate conţin simboluri  

ale Guvernului Republicii Moldova. O mare parte din site-urile APC şi-au elaborat 

sigle instituţionale.  

21 

12 

13 

RO RU EN



Paginile dispun de mijlocul de căutare automatizat a informaţiei. Problema principală 

identificată este volumul mare de resurse utilizate – imagini, fişierele cu stiluri, ce 

afectează negativ utilizarea site-ului, performanţa sa, şi imaginea autorităţii. Cele mai 

bune practici în domeniu sunt ca părţile de sus a site-ului să fie rezervate doar pentru 

cea mai importantă informaţie, nu alte imagini şi widget-uri multimedia.   

De asemenea, s-a depistat, că paginile web oficiale al MF, MJ, MAEIE, MA, MDRC, 

MAIA, MS, MM, AT, BRI, ARFC și BNS nu sunt adaptate pentru accesarea de pe 

echipamente mobile (smartphone, tableta).  

MEc, MAEIE, MAI, MA, MAIA, MTIC, ME, MTID, BRI, ARFC nu au o statistică 

privind accesările paginii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concluzii 
 

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

centrale au înregistrat anumite progrese în dezvoltarea şi menţinerea paginilor -WEB 

proprii.  
 

Migrarea paginilor web oficiale ale autorităţilor publice pe noul model tipizat- 

platforma Drupal este în plină desfăşurare. 

Site-urile  APC deţin informaţie despre instituţie, legislaţie, informaţie/servicii pentru 

cetăţeni, transparenţa decizională, noutăţi/evenimente, etc.  
 

Fiecare site are abordarea proprie la amplasarea meniului şi organizarea acestuia, 

vocabularul hărţii site-ului şi planul general al conţinutului. Acelaşi tip de conţinut, 

cum ar fi legi relevante, sunt amplasate în secţiuni diferite şi sunt numite diferit de la 

site la site. Site-urile APC trebuie să urmeze o arhitectură informaţională similară, 

vocabular şi organizare de aceeaşi natură pentru a îmbunătăţi gradul de utilizare şi a 

facilita accesul la informaţie.   
 

Ţinem să menţionăm faptul că publicarea informaţiei în cadrul APC 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 


