
RAPORT 
de evaluare a paginilor WEB oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale în anul 2009 

 
Evaluarea paginilor WEB oficiale ale autorităţilor administraţiei publice centrale a 

fost efectuată de către MTIC în perioada 21-25 iunie 2010. 

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

centrale (APC) 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. 

Au fost evaluate paginile WEB la 16 ministere şi 8 autorităţi APC în conformitate 

cu informaţia şi referinţele plasate pe Pagina oficială a Guvernului RM www.gov.md. 

Remarcăm faptul că practic toate APC posedă pagini WEB oficiale operabile, 

comparativ cu situaţia în cadrul evaluării precedente (decembrie 2009), au fost lansate 

pagini WEB oficiale ale următoarelor autorităţi APC: Ministerul Transportului şi 

Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia „Moldsilva”, 

Agenţia Turismului. Unica excepţie constituie Agenţia Rezerve Materiale care pînă în 

prezent nu a lansat pagina WEB oficială. Biroul Relaţii Interetnice pe lîngă faptul că a 

plasat pe pagina WEB puţină informaţie, nu asigură actualizarea acesteia.   

Totodată, constatăm în continuare o diversitate a structurilor, precum şi design-

urilor a paginilor WEB oficiale, faptul ce îngreunează accesarea rapidă a informaţiei 

solicitate de către cetăţeni, precum şi evaluarea acestora.  

Toate paginile-web oficiale ale autorităţilor APC corespund cerinţelor 

Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior ,,.md", 

acestea fiind înregistrate în subdomenul „.gov.md”.  

Menţionăm lansarea noii versiuni a paginii WEB oficiale a Ministerului Culturii, 

versiunea precedentă a căreia a fost apreciată negativ anterior (decembrie 2009) din 

cauza necorespunderii mai multor cerinţe în vigoare.  

Informaţia privind structura autorităţii publice şi datele privind conducerea 

acesteia sînt accesibile pe toate paginile WEB oficiale ale autorităţilor APC. Totodată, 

la unele autorităţi plasarea informaţiei se reduce doar la o simplă enumerare a 

subdiviziunilor fară menţionarea atribuţiilor şi/sau telefoanelor de contact ale acestora 

(Ministerul Culturii). 

Toate autorităţile APC au plasat pe paginile WEB informaţia privind orarul de 

primire în audienţă a cetăţenilor şi datele necesare privind depunerea  petiţiilor.  

Cît priveşte versiunile lingvistice de publicare a informaţiei, situaţia este în 

continuare deplorabilă, accesarea informaţiei în cele două limbi obligatorii: română 

(moldovenească) şi rusă nu este respectată întru totul. 

Sînt cazuri cînd informaţia pe pagina WEB oficială este publicată doar în limba 

română (moldovenească) - ME, MCDR, MAIA, MC, MTID, MTS, ARFC, SG, 

Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Turismului. 

http://www.gov.md/


Accesarea informaţiei în limbile moldovenească şi parţial în rusă este prevăzută la 

următoarele autorităţi: MJ, MAI, MM. 

Posibilitatea accesării informaţiei în trei limbi – română (moldovenească) şi parţial 

rusă, engleză există pe paginile WEB a următoarelor autorităţi: MF, MEd, MS, 

MMPSF, BRI, BNS, CCCEC. La acest compartiment se evidenţiază în sens pozitiv 

paginile WEB ale BNS şi CCCEC.  

MAEIE şi MA au plasat informaţia în limbile română (moldovenească) şi engleză, 

ignorînd limba rusă. 

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. 

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 fiind publicate în mare parte pe toate paginile WEB ale APC.  

De menţionat faptul, că din toate paginile WEB oficiale evaluate, numai pagina 
WEB a Ministerului Apărării nu dispune de mijlocul de căutare automatizată a 
informaţiei.   

Informaţia se actualizează rar pe pagina WEB a Biroului Relaţii Interetnice sau 

fără indicarea datei actualizării pe paginile WEB ale Ministerului Educaţiei şi Agenţiei 

Relaţii Funciare şi Cadastru. 

Majoritatea autorităţilor au publicat informaţia privind colaborare internaţională 

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

este APC. Excepţie la acest compartiment fac doar Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Agenţia Turismului. 

La capitolul „Datele privind planificarea şi executarea bugetelor de către AP" s-a 

constatat o îmbunătăţire a situaţiei. Totodată, nu publică rapoartele la subiectul în cauză 

MJ, MAIA, MTID, MEd, ARFC, BRI, CCCEC, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia 

Turismului. MAEIE, MA şi MMPSF au plasat informaţii privind bugetul planificat, nu 

însă şi executarea acestuia.   

Informaţia privind statistica oficială şi indicatorii de bază lipseşte pe paginile 

WEB oficiale ale următoarelor autorităţi: MAEIE, MEd, MA, MTID, BRI. 

Nivelurile de prestare a serviciilor electronice publice prin intermediul paginilor 

WEB oficiale au fost apreciate conform clasificării acestora din Concepţia guvernării 

electronice, aprobată prin HG nr.733 din 28.06.2006. 

S-a constatat că o parte din APC furnizează serviciile electronice publice doar la 

nivelul I de complexitate (publicarea informaţiei de interes public pe pagina WEB), este 

cazul MAEIE, MA, MAIA, MM, MC, MTS, MTID, BRI, SG, Agenţia „Moldsilva”, 

Agenţia Turismului.  

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 MF, 

MEc, MMPSF, MAI, MJ, MCDR, MEd, MS, BNS, ARFC, ARM, CCCEC.  

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) rămîne a fi un obiectiv pentru majoritatea APC, la acest nivel în 

prezent doar Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (MF) (www.fisc.md) furnizează 

serviciul „Declaraţie electronică”, iar în viitorul apropiat urmează a fi lansat de către 

Agenţia Achiziţii Publice (MF) serviciul „Achiziţii publice electronice”. 

http://www.fisc.md/
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