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Informaţie generală 
 

În ultimul deceniu, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 
(TIC) constituie unul din principalii promotori ai schimbărilor din societate şi 
mediul de afaceri.  

Un pas important al procesului de edificare a societăţii informaţionale în 
Republica Moldova l-a constituit aprobarea Strategiei Naţionale de edificare a 
societăţii informaţionale - "Moldova electronică”, unde sânt stabilite scopul, 
obiectivele generale şi de bază, principiile şi priorităţile strategice de edificare a 
societăţii informaţionale. 

Pentru asigurarea derulării eficiente a edificării societăţii informaţionale o 
deosebită importanţă se acordă procesului de evaluare a stării de  pregătire 
electronice a societăţii, a gradului de utilizare a tehnologiilor informaţionale în 
viaţa şi activitatea cotidiană a cetăţenilor, agenţilor economici etc.  

Potrivit punctului 5 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.255 din 9 
martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a Societăţii Informaţionale 
„Moldova electronică”, Ministerul Dezvoltării Informaţionale este desemnat 
responsabil de monitorizarea activităţilor prevăzute în Planul de acţiuni pentru 
realizarea Strategiei. Întru executarea acestor prevederi, ministerul a solicitat de la 
toate organele administraţiei publice centrale şi locale informaţia privind 
îndeplinirea Planului de acţiuni menţionat. Concomitent, la indicaţia Ministerului 
Dezvoltării Informaţionale şi cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, de către compania „BUSINESS INTELIGENT SERVICE” a fost 
efectuat un studiu sociologic, cu privire la evaluarea stării de pregătire electronică 
în Republica Moldova în anul 2006, rezultatele căruia la fel sunt incluse în 
prezentul raport. 

Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a 
societăţii informaţionale „Moldova electronică” este structurat pe 7 compartimente 
şi conţine 44 obiective cu 177 acţiuni, în care se prevede realizarea măsurilor ce ţin 
de edificarea societăţii informaţionale la compartimentele: guvernarea electronică, 
economia electronică, infrastructura societăţii informaţionale, educaţia electronică, 
ştiinţa electronică, cultura electronică, sănătatea electronică cu termen de realizare 
2005-2010. Structura Raportului: În procesul de elaborare a prezentului Raport a 
fost efectuată analiza gradului de executare a fiecărui obiectiv şi, inclusiv a 
acţiunilor incluse la fiecare din cele 7 compartimente.  

Sperăm că Raportul prezentat va asigura autorităţile administraţiei publice şi 
societatea cu informaţie completă şi veridică despre transpunerea în viaţă a 
obiectivelor Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - 
"Moldova electronică" în anul 2007, cât şi le va familiariza cu preocupările şi 
proiectele de viitor ale statului în această direcţie. 
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Capitolul I. Infrastructura societăţii informaţionale
La Capitolul „ Infrastructura societăţii informaţionale” sunt stabilite 5 

obiective cu 18 acţiuni, inclusiv 11 acţiuni pentru executare in perioada anilor 
2005-2007. Pînă în prezent au fost executate 7 acţiuni, 5 au fost executate parţial, 5 
sunt în proces de lucru cu termen de realizare pînă în anul 2010. Din măsurile 
preconizate nu a fost executată o acţiune. 

Obiectivul 1. Dezvoltarea şi armonizarea cadrului legislativ şi reglementar 
 

Dezvoltarea societăţii informaţionale impune, în primul rând, necesitatea 
adaptării cadrului de reglementare şi a celui instituţional la circumstanţele actuale. 
În prezent, Republica Moldova se află la etapa când, pentru domeniul TIC sunt 
adoptate marea majoritate de acte legislative preconizate în Planul de acţiuni, dar 
este necesară adoptarea principiilor de implementare a reglementărilor şi ajustarea 
regulilor de activitate pe această piaţă. 

a) Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) de comun cu Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) au 
elaborat Legea comunicaţiilor electronice în conformitate cu noul cadru 
reglementar al Uniunii Europene (UE). Proiectul de lege a fost elaborat şi adoptat 
de către Parlamentul RM in lectură finală prin HP nr. 241-XVI din 15.11.2007. 

Avem certitudinea că, odată cu intrarea în vigoare a legii date, se va reuşi 
dezvoltarea mai eficientă a pieţei telecomunicaţiilor şi crearea unor condiţii 
favorabile pentru activitatea operatorilor existenţi, cît şi pentru intrarea pe piaţă a 
unor furnizori noi de  reţele de comunicaţii şi servicii.  

b) Tot în acest context, în conformitate cu Ordinul interministerial 
nr.17/5b/132/121u/99 din 27 aprilie 2006 a fost creat Grupul de lucru pentru 
elaborarea proiectului de Lege cu privire la combaterea fraudei prin mijloace 
electronice, cu participarea specialiştilor din următoarele instituţii: Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, 
Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate. Conform Hotărîrii nr. 
606 din 01.06.2007 „Cu privire la unele acţiuni de implementarea a Strategiei 
Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” în anul 
2007”, instituţia responsabilă pentru realizarea acestui proiect a fost desemnat 
Ministerul Afacerilor Interne. Pentru elaborarea şi implementarea acestui proiect 
de lege au fost preconizate sursele de finanţare din resurse proprii şi suportul 
donatorilor. Pe parcursul anului 2007 proiectul de lege a fost elaborat şi coordonat 
cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în ordinea stabilită 
urmînd să fie prezentat Ministerului Justiţiei.  
 

Obiectivul 2. Elaborarea cadrului normativ pentru determinarea şi 
monitorizarea calităţii serviciilor de comunicaţii şi crearea centrelor de certificare 

 

a) Întru determinarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de comunicaţii şi 
crearea centrelor de certificare, pe parcursul anilor 2006/2007 a fost elaborat şi 
adoptat cadrul normativ în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii. Totodată, menţionăm, că până în prezent nu au fost stabilite  
standarde concrete în domeniul TIC. Este necesar să fie elaborate sau acceptate un 
set de standarde armonizate cu standardele UE, în domeniul produselor TI. 
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Odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice urmează să  
fie perfectat cadrul normativ existent în conformitate cu prevederile acestei legi.  

b) De către ANRTI au fost elaborate, modificate şi implementate un şir de 
acte normative pentru prestarea şi monitorizarea serviciilor în domeniul TIC, aşa 
cum ar fi: 

• Regulamentul prestări servicii de telefonie mobila celulara GSM 
(condiţiile generale);  

• Regulamentul cu privire la gestionarea numelor in domenul de nivel 
superior .md;  

• Regulamentul prestări servicii de telefonie fixă;  
• Regulamentul cu privire la interconectare; 
• Regulamentul privind eliberarea licenţelor in domeniul 

telecomunicaţiilor şi informaticii. 
c) MDI a elaborat şi înaintat în adresa Guvernului, proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind crearea Centrului de certificare a produselor în domeniul 
tehnologiilor informaţionale.(Scr. MDI nr.01/11.02 din 14.05.2007). 

Obiectivul 3. Crearea condiţiilor atractive pentru investitori în domeniu   
Perfectarea cadrului legislativ-normativ referitor la condiţiile de activitate a 

investitorilor străini şi locali în domeniu. Întru îmbunătăţirea climatului 
investiţional al Republicii Moldova, de către Ministerul Economiei şi Comerţului 
încă în anul 2005 a fost perfectat cadrul legislativ-normativ referitor la condiţiile 
de activitate a investitorilor străini şi locali în domeniu, prin care au fost stabilite 
priorităţi la plata impozitului pe venit pentru companiile producătoare de soft. 

 Totuşi, este necesară eficientizarea sistemului de implementare a 
cadrului de reglementare a TIC. 

 
Obiectivul 4. Diminuarea decalajului tehnologic dintre categoriile de 

beneficiari 
 

Întru diminuarea decalajului tehnologic dintre categoriile de beneficiari au 
fost efectuate un şir de acţiuni concrete: 

a) operatorii de telefonie mobilă GSM Moldcell şi Orange Moldova au 
implementat în reţelele sale mobile serviciile transport date prin comutaţia 
pachetelor EDGE şi GPRS; 

b) la 15 mai 2003, în regim de test, a fost lansată difuzarea Programului 
Naţional de televiziune prin satelit. Din ianuarie 2007, Programul de televiziune 
„Moldova International” se transmite prin satelit în regim digital DVB-S; 

c) a demarat faza de implementare de către SA ”Moldtelecom” a tehnologiilor 
NGN (Next Generation Networks).  

În scopul armonizării utilizării benzilor de frecvenţă cu prevederile 
Tabelului european al atribuirilor şi utilizărilor benzilor de frecvenţă, prin ordinul 
ministrului dezvoltării informaţionale nr. 43 din 04.04.07,  a fost distribuit spectrul 
de frecvenţe cuprins în benzile 10,15 GHz - 10,30 GHz, 10,50 GHZ - 10,65 GHz, 
şi părţi ale benzilor 24,5 GHz - 26,5 GHz şi 27,5 GHz - 29,5 GHz pentru 
implementarea radioaccesului fix (FWA) punct-multipunct (P-MP).  

http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg%20GSM.doc
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg%20GSM.doc
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_md_ro.htm
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_md_ro.htm
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_fix_ro.htm
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_intercon_ro.htm
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_elib_licent_ro.htm
http://www.anrti.md/Regulamente/ro/Reg_elib_licent_ro.htm
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d) Continuă procesul de  implementare a „Programului de telefonizare a ţării 
pentru anii 2005-2010”. A fost depăşit nivelul de atingere a indicilor medii de 
dezvoltare (telefonia fixă - 28% din locuitori, telefonia mobilă - 30% din locuitori, Internet la 
domiciliu - 10% din gospodării casnice), preconizat în Strategia naţională „Moldova 
electronică”. În perioada a 9 luni 2007 numărul de utilizatori ai telefoniei fixe a 
atins cifra de 1mln 30mii.  Rata de penetrare a acestui tip de telefonie, raportată la 
o suta de locuitori, s-a ridicat la 30,4%.  Numărul de utilizatori ai serviciilor de 
telefonie mobilă a sporit esenţial  şi a atins cifra de 1mln 669,7mii. Drept urmare, 
rata de penetrare a telefoniei mobile, raportată la o suta de locuitori, s-a ridicat la 
48,6%.  

În perioada de referinţă, pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă a început să 
activeze şi SA "MOLDTELECOM", care şi-a lansat la 1 martie reţeaua sa de 
telefonie mobilă, în standardul CDMA 2000, în banda de frecvenţe 450 MHz, sub 
marca comercială "Unite". Pînă la finele anului se aşteaptă apariţia unui operator 
nou de telefonie mobilă ÎM „Eventis Mobile”, care îşi va desfăşura activitatea în 
standardul GSM 900/1800. 

Evoluţia numărului de computere personale la 100 de locuitori este la fel în 
creştere, dacă în anul 2000 la suta de locuitori reveneau 1,5 computere personale, 
deja in anul 2006 - 12,35. Conform datelor sondajelor sociologice întreprinse în 
anul 2006, de computer la domiciliu, dispuneau 15,3% din totalul de gospodării 
casnice. 

Aceeaşi tendinţă de creştere s-a profilat şi pe segmentul conexiuni de acces 
la Internet în bandă largă şi în bandă îngustă. În nouă luni ale anului curent, 
numărul total al conexiunilor de acces la Internet la nivelul utilizatorilor finali a 
crescut, faţă de anul 2006, aproape de două ori şi a atins cifra de 803,5 mii. Ca 
urmare a acestei creşteri, rata de penetrare a conexiunilor la Internet, raportată la o 
sută de locuitori ai ţării, constituie 23,41%. Totodată, în perioada de referinţă 
nivelul de penetrare a conectărilor la Internet în bandă largă a crescut în 
comparativ cu anul 2006 de la 0,64% pînă la 4,5%.  

e) La solicitarea operatorilor pentru implementarea tehnologiei WLL (lansarea 
serviciilor privind accesul fără fir în buclă locală) au fost eliberate frecvenţe în banda 
450 MHz pentru lansarea serviciului (tehnologia CDMA) privind accesul fără fir în 
bucla locală (WLL).  

f) Este elaborat “Planul de frecvenţe pentru televiziunea digitală terestră”, 
care a fost aprobat de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor la Conferinţa 
Regională Radio (CCR-2006) în “Actele Finale a CRR-2006 pentru planificarea 
serviciilor de televiziune digitală terestră. A fost lansat programul naţional de 
televiziune a Moldovei în regim digital terestru. Astfel este realizată prima etapă – 
prin liniile de radio releu Programul naţional de televiziune a Moldovei se 
transportă în format digital. 

g) Pînă în prezent nu este stabilit cadru normativ aferent tehnologiilor de 
comunicaţii de generaţii avansate 3G, în special nu este stabilit preţul licenţei 
pentru 3G. Astfel, prin decizia Guvernului nr. 0916-868 din 17 iulie 2007, 
examinarea proiectului HG cu privire la implementarea comunicaţiilor mobile 
celulare de generaţia III a fost prelungit pînă la finele anului. 
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h) Este  în  proces de elaborare Regulamentul cu privire la Serviciul 
Universal, care va conţine şi prevederi cu privire la crearea şi administrarea 
Fondului Serviciului Universal. Se precaută posibilitatea de acordare a unor 
facilităţi fiscale pentru operatorii care construiesc reţele şi prestează servicii de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru operatorii care participă la crearea 
Fondului serviciului universal. 

i) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică 
propune să fie acordate facilităţi fiscale pentru operatorii care prestează servicii de 
comunicaţii electronice din serviciul universal în zona rurală, în conformitate cu 
Programul Naţional "Satul Moldovenesc". Aceste propuneri urmează să fie 
prezentate la MEC şi MF. 

j) De asemenea, ANRTI propune acordarea următoarelor facilităţi fiscale 
pentru operatorii care participă la crearea Fondului Serviciului Universal (FSU): 
excluderea impozitării sursele financiare ce vor fi îndreptate spre fondul 
serviciului universal; aplicarea deducerii pentru sumele îndreptate în FSU pentru 
operatorii care participă la crearea FSU.  

Obiectivul 5. Prestarea de servicii calitative, la preţ rezonabil şi 
nediscriminatoriu 

 

a) Conform Planului de acţiuni „Moldova electronică”, Ministerul 
Economiei şi Comerţului în perioada 2005-2008, urmează să privatizeze 
întreprinderile de stat „MoldData”, „Radiocomunicaţii” şi SA „Moldtelecom”. 
Conform prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice, ÎS „MoldData” şi ÎS „Radiocomunicaţii” au fost 
incluse în bunurile nepasibile privatizării. Pînă la moment, Guvernul nu a aprobat 
careva hotărîre referitor la deetatizarea pachetului de acţiuni al statului  din S.A. 
„Moldtelecom”. 

b) În perioada de referinţă de către Serviciul Standardizare şi Metrologie a 
fost elaborat cadrul normativ pentru activitatea organismelor de certificare a 
serviciilor de comunicaţii (standardul  moldovean SM 45-3:2005  „Principiile  şi  
metodologia evaluării conformităţii. Certificarea serviciilor. Principii generale"; 
regulament general RG 29-01-121:2005 „Principii şi metodologia evaluării 
conformităţii. Evaluarea periodică a serviciilor certificate"), precum şi au fost 
adoptate Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează 
certificarea produselor.  

Totodată, este necesar să fie elaborate sau acceptate un set de standarde 
armonizate cu standardele UE, în domeniul produselor TI. 

Concluzii 
Infrastructura unei societăţi informaţionale este definită prin mijloacele de 

comunicare şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu o calitate înaltă, într-un 
interval de timp scurt şi cu posibilitatea de întreţinere şi eventuală dezvoltare a 
acestor mijloace.  

În anul 2007 s-a resimţit o tendinţă de creştere în toate sectoarele pieţei 
infrastructurii de comunicaţii. În perioada de raport, numărul titularilor de licenţe 
în domeniu a depăşit cifra de 1200, iar cel al companiilor operaţionale s-a ridicat la 
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998. Majoritatea dintre aceste companii activează în sectorul serviciilor IT, din 
care 61 sunt întreprinderi mixte şi întreprinderi cu capital străin.  

Potrivit datelor prezentate de către ANRTI, în perioada a 9 luni ale anului 
2007, cifra de afaceri consolidată pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii şi 
informatică a atins cifra de 3,6 mlrd. lei. 

Totodată, rămîne slab dezvoltat accesul la Internet în bandă largă. Din 
totalul de conexiuni la Internet doar 4,5% alcătuieşte Internetul în bandă largă şi 
este răspândit mai mult în mediul urban, fapt explicat de costul înalt al conectării 
prin banda largă. 

Agenţii economici în activitatea sa întîmpină multe probleme generate de 
imperfecţiunea actelor normative sau de ineficienţa mecanismelor de implementare 
a acestora în sectorul TIC. Odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor 
electronice, este necesar de elaborat setul de acte normative (regulamente, 
standarde, metodologii). 

Procedura de licenţiere impusă de către ANRTI este foarte complicată şi 
deseori nejustificată. Licenţierea activităţii de elaborare a produselor program (soft)  
şi testare a programelor nu se practică nicăieri în lume, decît în R. Moldova. 
Procedura de licenţiere trebuie să fie revizuită pentru ca ea să devină nu o procedură 
formală, dar să constituie o garanţie eliberată de ANRTI privind calificarea 
profesională şi pregătirea companiei pentru elaborarea produselor TI.  

De asemenea, procedura de obţinere a facilităţilor fiscale, acordate agenţilor 
economici în baza Legii nr. 427 din 24.12.2004 privind facilităţile fiscale este 
complicată şi birocratizată. Condiţiile care trebuie să le satisfacă un agent economic 
pentru a utiliza facilităţile fiscale nu sunt foarte clar expuse. 

Iar odată cu crearea Fondului serviciului universal este necesar de iniţiat 
procedura de  obţinere a unor facilităţilor fiscale, acordate operatorilor care 
construiesc reţele şi prestează servicii de comunicaţii electronice, precum şi pentru 
operatorii care participă la crearea Fondului serviciului universal. Considerăm 
raţional excluderea impozitării surselor financiare ce vor fi îndreptate spre 
completarea acestui Fond.  
 

Capitolul II. Guvernarea şi democraţia electronică
Capitolul „Guvernarea şi democraţia electronică” este cel mai voluminos 

capitol, după numărul de acţiuni prevăzute spre realizare (12 obiective cu 41 
acţiuni). Din 26 acţiuni prevăzute pe anii 2005-2007 au fost realizate 20. Sunt 
realizate parţial 12 acţiuni, 12 sunt în proces de lucru. La 3 acţiuni lipseşte 
informaţia cu privire la realizare, nu sunt executate 2 acţiuni.  

Unul din compartimentele de bază ale Planului de acţiuni al Strategiei 
Naţionale „Moldova electronică” este guvernarea şi democraţia electronică. 
Implementarea guvernării electronice nu este un proces simplu. Furnizarea de 
servicii care pun utilizatorul în centrul atenţiei şi reducerea birocraţiei implică 
modificări organizaţionale profunde în activitatea Guvernului.  

Adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 cu privire la 
Concepţia guvernării electronice a impulsionat în mare măsură activităţile de 
edificare a e-Guvernării.  
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Obiectivul 6. Asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor administraţiei 
publice şi participarea cetăţenilor la viaţa politică prin intermediul TIC  

 

a) În vederea creării ghişeelor electronice de informare a cetăţenilor în 
cadrul autorităţilor publice locale, la Preşedinţia RM a fost creat ghişeul 
electronic de informare, şi altele două la   Aparatul Guvernului. De către MDI sînt 
finalizate încă 7 ghişee electronice de informare, care urmează să fie repartizate în 
instituţiile publice.  

Ministerul Justiţei a implementat un sistem de ghişee electronice de 
informare juridică. În acest sens este difuzată în permanenţă legislaţia pentru 
aceste ghişee (mun. Bălţi, or. Străşeni, or. Ialoveni, com. Lozova, com. Molovata Nouă) cu 
dreptul de difuzare a actelor juridice imprimate pe hîrtie şi suporturi secundare de 
date. 

Ministerul Afacerilor Externe a realizat serviciul de aplicare pentru vize în 
regim on-line prin implementarea interacţiunii unidirecţionale, asigurîndu-se 
obţinerea formularelor respective de pe Web site. 

Cu suportul programului PNUD în Moldova, a fost determinată compania 
pentru crearea Conceptului ghişeelor electronice de informare a cetăţenilor in 
cadrul a opt Administraţii Publice Locale. La moment se elaborează Concepţia 
privind ghişeele electronice de informare publică in cadrul APL (Info-Chioşc), 
sunt în curs de selectare 8 APL - în care se va implementa ghişeul electronic de 
informare a cetăţenilor. Pînă la sfîrşitul anului este planificată elaborarea 
paginilor Web şi instalarea terminalelor – chioşcuri informaţionale în cadrul a 8 
APL- pilot.  

MDI a implementat un Info-Chioşc în sala de deservire a cetăţenilor. 
b) MDI a elaborat Regulamentul cu privire la modul de publicare a 

informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 
„Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet”. Totodată, au fost elaborate şi aprobate, prin Ordinul MDI nr.99 din 
08.08.06, Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice în reţeaua Internet.  

Actualmente, toate autorităţile administraţiei publice centrale dispun de 
pagini oficiale în reţeaua Internet, inclusiv primăriile municipiilor Chişinău şi 
Bălţi, precum şi 9 consilii raionale, dispun de pagini Web oficiale. Sunt în proces 
de elaborare paginile Web a 10 consilii raionale; iar 12 consilii raionale şi 
Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia pagini Web oficiale încă nu au. 

În perioada 19-25.09.2007 Ministerul Dezvoltării Informaţionale a efectuat 
un studiu al paginilor oficiale ale autorităţilor publice. Conţinutul multor Web site-
uri guvernamentale este de o calitate  nesatisfăcătoare, multe pagini ale instituţiilor 
publice nu pot fi accesate din diverse probleme tehnice.  

c) Elementul central al e-guvernării este portalul guvernamental central de 
prestare a serviciilor electronice.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 916 din 10 august 2007 a fost aprobată 
Concepţia portalului guvernamental.  Pentru crearea portalului e-Guvernare, prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 01.06.2007 cu privire la unele acţiuni de 
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implementare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 
„Moldova electronică” în anul 2007 au fost alocate din resurse bugetare 2 001mii 
lei, pentru anul 2008, de asemenea se preconizează continuarea finanţării. 

  d) Lipsa de informaţie.  
e) Prin ordinul nr.30 din 07.06.2007, Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 

Publice şi Ajutoare Umanitare a creat un grup de lucru mixt cu reprezentanţi ai 
MDI, responsabil de elaborarea, coordonarea şi implementarea achiziţiilor publice 
electronice. Grupul de lucru a elaborate un proiect de Hotărîre de Guvern cu 
privire la aprobarea Concepţiei Portalului “Achiziţii Publice Electronice” şi un 
plan concret de acţiuni, cu stabilirea termenelor de creare şi implementare a 
Portalului respective. După coordonarea cu toate instituţiile de specialitate, 
proiectul va fi înaintat în modul stabilit Guvernului spre aprobare. 

Curînd va intra în vigoare Legea nouă privind achiziţiile publice, care 
stabileşte noi metode de realizare a achiziţiilor publice în mod electronic. De 
asemenea, noua lege prevede obligativitatea ţinerii registrului automatizat al 
achiziţiilor publice de către Agenţie, astfel în prezent în cadrul Agenţiei este lansat 
în regim de testare sistemul automatizat de evidenţă a realizării achiziţiilor publice, 
platforma iniţială de lansare a registrului respective. 
 

Obiectivul 7. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la informaţia publică 
şi respectarea principiilor confidenţialităţii datelor personale 

 

a) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010 şi prevede 
elaborarea şi adoptarea standardelor de accesibilitate a produselor TIC pentru 
persoanele cu disabilităţi. 

b) MDI a elaborat proiectul Legii „Cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal”, care a fost expertizat de către Consiliul Europei. Prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.17-XVI Legea a fost aprobată în lectură finală în şedinţa din 
15.02.2007 şi a întrat în vigoare la data de 27.07.2007.  
 

Obiectivul 8. Oferirea de servicii publice în format electronic pentru 
cetăţeni şi mediul de afaceri 

 

Relaţia guvern-cetăţean şi guvern-mediu de afaceri se caracterizează prin 
posibilităţile reduse de a beneficia de unul din cele 20 de servicii publice de bază 
prin mijloace electronice, stipulate în Concepţia guvernării electronice.  

a) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010.  
Conform Hotărîrea Guvernului nr.606 din 01.06.2007, AAP urmează să 

livreze servicii publice electronice la nivelul I de complexitate deja în anul 2007. 
In prezent, pentru cele mai multe instituţii guvernamentale, serviciile publice 
furnizate prin mijloace electronice sunt caracterizate prin nivelul I de complexitate, 
adică aceste servicii acoperă preponderent necesităţile cetăţenilor de obţinere a 
informaţiei, mai puţin nivelul II (descărcarea de formulare din Internet, procesarea 
formelor, inclusiv autentificarea, implementarea sistemului de circulaţie a documentelor 
electronice).  

b) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010.  
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Serviciul Inspectoratul Principal Fiscal de Stat propune o listă întreagă de 
documente care pot fi descărcate de pe web site www.fisc.md (impozitul pe proprietate, 
taxa pe valoare adăugată, impozitul pe venit, impozitul privat, resurse naturale, taxe în fondul 
rutier, taxe locale, dividende, accize etc.). Ministerul Dezvoltării Informaţionale deja se 
află la etapa la care Web site-ul său www.mdi.gov.md  oferă posibilitatea completării 
unor forme electronice în regim on-line, în particular prestarea serviciilor de stare 
civilă, eliberarea extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, 
perfectarea actelor pentru înregistrarea Întreprinderii individuale şi rezervarea 
denumirii de firmă. Aceste posibilităţi denotă o complexitate de nivelul 2 şi 3 în 
furnizarea serviciilor publice prin mijloace electronice. 

c) În baza Legii privind documentul electronic şi semnătura digitală, a fost 
adoptat Regulamentul privind aplicarea semnăturii digitale şi a documentului 
electronic al autorităţilor publice (Hotărârea Guvernului nr. 320 din 28.03.2006). 
Următorul pas indispensabil în sensul aplicării practice a documentului electronic 
şi a semnăturii digitale o constituie crearea centrelor de certificare a cheilor 
publice. Centrul de certificare a cheilor  publice de nivel superior şi Centrul de 
certificare a cheilor publice a autorităţilor publice au fost deja create şi sunt 
funcţionale.  

Autorităţile administraţiei publice centrale deja dispun de semnătura digitală, 
iar  implementarea semnăturii digitale se efectuează gradual.  
 

Obiectivul 9. Reingineria autorităţilor administraţiei publice pentru 
alinierea la cerinţele guvernării electronice 
 

Ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul reformei administraţiei publice 
centrale au fost introduse o serie de instrumente manageriale moderne pentru 
alinierea APL la cerinţele guvernării electronice. A fost perfecţionată colaborarea 
între MDI şi principalele instituţii care se ocupă de reforma Administraţiei Publice, 
s-au stabilit relaţii de parteneriat, de cooperare si consultare între MDI si structurile 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

a) Lipsa de informaţie 
b) Lipsa de informaţie 
c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010. 

 

Obiectivul 10. Crearea sistemelor şi aplicaţiilor informatice menite să 
susţină procesele de reformă politică, socială şi economică din ţară 

 

a) În perioada de raportare a continuat procesul de informatizare şi conectarea 
serviciilor autorităţilor administraţiei publice locale la reţelele centrale. Toate 
secţiile şi direcţiile Consiliilor raionale au fost asigurate cu calculatoare şi  acces la 
Internet, iar toate Primăriile din sate sunt înzestrate cel puţin cu un calculator. 
Multe din primării dispun deja de Web site propriu, cum ar fi: Călăraşi 
(www.calarasi.md), Căuşeni (www.causeni.md), Nisporeni (www.nisporeni.md), Ungheni 
(http://cons-ungheni.info), s.Baraboi (www.baraboi.md), s. Pelenia(www.pelinia.del.md), 
s.Valcineţ (www.valcinet.md). 

b) În iulie anul curent, MDI în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru a elaborat documentaţia de tender pentru elaborarea concepţiei, 

http://www.fisc.md/
http://www.mdi.gov.md/
http://www.calarasi.md/
http://www.causeni.md/
http://www.nisporeni.md/
http://cons-ungheni.info/
http://www.baraboi.md/
http://www.pelinia.del.md/
http://www.valcinet.md/
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procedeelor de lucru şi a caietului de sarcini pentru elaborarea Sistemului 
informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”. La finele lunii septembrie 
au  fost selectaţi executanţii pentru elaborarea proiectului SIA „Cadastrul bunurilor 
imobiliare”, care este finanţat din Fondul pentru implementarea Strategiei 
naţionale „Moldova electronică” în sumă de 1mln.lei.  

c) În scopul asigurării creării Sistemului integrat de circulaţie a 
documentelor electronice în cadrul autorităţilor publice, a fost aprobată Concepţia 
Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice (Hotărîrea 
Guvernului nr.844 din 26.07.2007). Pentru crearea acestui sistem, în anul 2007 a 
fost alocată sumă de 500 mii lei din Fondul pentru implementarea Strategiei 
naţionale „Moldova electronică”.  În calitate de operator al Sistemului integrat de 
circulaţie a documentelor electronice în cadrul autorităţilor publice a fost 
desemnat ÎS “Centrul de telecomunicaţii speciale”, care va implementa pe etape 
prezentul Sistem, va asigura funcţionarea, securitatea, deservirea şi modernizarea 
ulterioară a acestuia. Planul de acţiuni privind implementarea SIA „Sistemului 
integrat de circulaţie a documentelor electronice”  a fost prezentat Guvernului pe 
data de 13.09.2007.  

Actualmente se pregăteşte un Contract între Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale şi Aparatul Guvernului privind crearea sistemului integrat de 
circulaţie a documentelor electronice. 
 

 Obiectivul 11. Dezvoltarea pieţei forţei de muncă prin asigurarea accesului  
liber a populaţiei şi agenţilor economici la informaţia în domeniu 

 

Concepţia proiectării, implementării şi întreţinerii sistemului informaţional 
al pieţei forţei de muncă din Republica Moldova a fost elaborată de specialiştii 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi aprobată prin Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale nr.62 din 16.06.2004 (www.anofm.md). 
Pe parcursul anilor 2006-2007, conform prevederilor Concepţiei au fost conectate 
structurile teritoriale a Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă a mun. Chişinău la 
echipamentul nodului central prin intermediul conexiunilor securizate a Centrului 
de Telecomunicaţii Speciale, unde au fost implementate programe aplicative în 
activitatea tuturor structurilor Agenţiei Naţionale. Concomitent, s-a organizat 
instruirea utilizatorilor structurilor Agenţiei Naţionale în cadrul Academiei de 
Administrare Publică (110 persoane). 
 

Obiectivul 12. Dezvoltarea infrastructurii informaţionale destinate 
implementării guvernării electronice 

 

a) MDI în comun cu SIS au elaborat Cerinţele-standard faţă de paginile 
oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, care au fost 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării informaţionale şi 
directorului serviciului de informaţii şi securitate, nr.46/33 din 17.04.2007. 

b) MDI a elaborat Regulamentul cu privire la modul de publicare a 
informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 
„Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet”. Totodată, au fost elaborate şi aprobate, prin Ordinul MDI nr.99 din 
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08.08.06, Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice în reţeaua Internet.  

Actualmente, toate autorităţile administraţiei publice centrale dispun de 
pagini oficiale în reţeaua Internet. 

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
A fost asigurată conexiunea dintre trezoreriile teritoriale şi oficiile teritoriale 

ale Inspectoratului Fiscal Principal întru asigurarea schimbului de informaţii în 
formatul electronic. 

d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010.  
Obiectivul 13. Creşterea nivelului de pregătire în domeniul TIC a 

angajaţilor publici 
a) Cu susţinerea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare „Suport în 

edificarea e-Guvernării în Republica Moldova”, în perioada martie-mai 2007 a fost 
implementat Proiectul-pilot de instruire a 190 de  funcţionari publici în sfera TIC şi 
Guvernării Electronice, realizat de Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare 
cu Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 
Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi şi Universitatea de Stat 
“B.P.Haşdeu” din Cahul, în conformitate cu Normele metodologice privind 
instruirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii şi a guvernării electronice. 

b) În semestrul I 2007, în colaborare cu Grupul de experţi din cadrul 
Aparatului Guvernului finanţat din Fondul fiduciar multi-donator, Academia de 
Administrare Publică a realizat 2 cursuri de instruire pentru 40 funcţionari din 
administraţia publică centrală – „Utilizarea tehnologiilor informaţionale”.  

Pe parcursul anului 2007, în raioanele republicii, au fost organizate cursuri 
de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale, pentru secretarii consiliilor 
locale, cît şi pentru funcţionarii din primării.  

Obiectivul 14. Dezvoltarea cadrului legislativ adecvat pentru implementarea 
democraţiei electronice 

a) În scopul iniţierii procedurii de semnare a Convenţiei Consiliului 
Europei cu privire la informarea şi cooperarea juridică referitoare la “Serviciile 
societăţii informaţionale”, MDI a elaborat setul de documente, care în ordinea 
stabilită au fost coordonate cu instituţiile interesate şi prezentate MAEIE. La 20 
septembrie 2007 Convenţia a fost semnată la Strasburg, urmând să fie ratificată 
conform mecanismului stabilit. 

b) Prin Hotărîrea Parlamentului nr.17-XVI Legea cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal a fost aprobată în lectură finală, în şedinţa din 
15.02.2007 şi a întrat în vigoare la data de 27.07.2007.  

d) Întru implementarea mecanismului consultaţiilor on-line şi a unei  
funcţionării eficiente, MDI de comun acord cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale a elaborat Regulamentul privind modul de publicare a 
informaţiilor pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în 
reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19.06.2006; 
Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei 
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publice în reţeaua Internet, aprobate prin Ordinul comun al ministrului 
dezvoltării informaţionale şi directorului serviciului de informaţii şi securitate, 
nr.46/33 din 17.04.2007. La indicaţia şefului adjunct al Aparatului Guvernului, 
autorităţile administrative centrale urmează să aducă în conformitate paginile-web 
oficiale proprii cu actele normative sus nominalizate. Totodată, MDI a iniţiat 
restructurarea compartimentului „Servicii” de pe pagina-web oficială 
www.mdi.gov.md. pentru facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia  despre 
serviciile prestate.  

În acest context, MDI a elaborat modelul rubricii referitoare la servicii cu 
posibilitatea adresării unei întrebări şi primirii răspunsului în termenii stabiliţi de 
lege (30 de zile), care a fost prezentat reprezentanţilor AAP responsabili de 
implementarea tehnologiilor informaţionale în instituţiile respective. 

c) Întru elaborarea mecanismului de implementare a Legii privind accesul 
la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000 în cadrul grupului de lucru, pe lîngă 
şeful adjunct al Aparatului Guvernului a fost elaborat proiectul de Lege privind 
transparenţa în procesul decizional, scopul căreia este implicarea publicului în 
procesul de luare a deciziilor pe problemele social importante. Proiectul a fost 
aprobat de Guvern şi expediat Parlamentului pentru examinare. 

d) MDI a elaborat Regulamentul cu privire la modul de publicare a 
informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 
„Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet”.  

e) Ca modificare la legea cu privire la accesul la informaţie a fost adoptarea 
Legii nr. 236-XVI din 08.11.2007 „pentru acceptarea Amendamentului la 
Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la 
adoptarea deciziilor în domeniul mediului” (adoptată la Almaty la 27 mai 2005). Întru 
facilitarea exercitări dreptului cetăţeanului la petiţionare, de către autorităţile 
publice de resort a fost propusă modificarea şi completarea Legii cu privire la 
petiţionare, privind depunerea petiţiei nu numai în formă scrisă, cum prevede 
legislaţia, dar şi în formă electronică. 

  f) În scopul implementării votării electronice, Comisia Electorală Centrală 
de comun cu MDI au elaborat cerinţele business ale modulului „Registrul de stat 
al alegătorilor”, parte componentă a sistemului automatizat „Alegeri” în baza 
Concepţiei sistemului automatizat informaţional „Alegeri”, care a fost aprobat 
prin Hotărîrea CEC din 20.12.2006. 

 
Obiectivul 15. Implementarea consultanţei on-line 
 

a) MDI a implementat un Info-Chioşc în sala de deservire a cetăţenilor. 
b) Crearea punctelor de acces public la Internet pe teritoriul ţării este realizată 

pe mai multe direcţii. O parte din ele sunt create şi activează în baza 
subdiviziunilor teritoriale ale MDI, Ministerul Justiţiei, precum şi de alte instituţii 
publice şi private pe întreg teritoriul ţării. De asemenea o reţea de 130 puncte de 
acces public a fost creată de Fundaţia SOROS Moldova. În cadrul proiectului 
TACIS "Suport Întreprinderilor Mici şi Mijlocii /ÎMM/ în Zona Rurală din R. 

http://www.mdi.gov.md/
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Moldova", finanţat de Uniunea Europeană, în localităţile rurale se creează Puncte 
de Contact în Afaceri. Astfel, pe lîngă faptul că doritorii de a iniţia o afacere pot 
beneficia de o consultanţă calitativă mai au şi posibilitatea de a naviga gratis pe 
Internet.  

Totodată, menţionăm, că o mare parte din aceste centre sunt create din 
sursele proprii ale întreprinderilor. Multe din ele activează în pierderi,  de aceea 
activitatea lor se suspendează. Este necesar de purtat negocieri în vederea atragerii 
fondurilor de asistenţă tehnică sau participarea în comun cu alte organizaţii pentru 
crearea punctelor de acces colectiv la informaţie. 

c) Cu suportul programului PNUD în Moldova, a fost determinată 
compania pentru crearea Conceptului ghişeelor electronice de informare a 
cetăţenilor in cadrul a opt Administraţii Publice Locale. La moment se elaborează 
Concepţia privind ghişeele electronice de informare publică in cadrul APL (Info-
Chioşc), sunt în curs de selectare 8 APL - în care se va implementa ghişeul 
electronic de informare a cetăţenilor. Pînă la sfîrşitul anului este planificată 
elaborarea paginilor Web şi instalarea terminalelor – chioşcuri informaţionale în 
cadrul a 8 APL- pilot.  

d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2007-2010 
e) Practic în toate programele naţionale este prevăzut un compartiment cu 

acţiuni concrete ce ţin de implementarea TIC. 
 
Obiectivul 16. Implementarea votării electronice 

 

a)+b) În scopul implementării votării electronice, Comisia Electorală 
Centrală de comun cu MDI au elaborat cerinţele business ale modulului „Registrul 
de stat al alegătorilor”, parte componentă a sistemului automatizat „Alegeri” în 
baza Concepţiei sistemului automatizat informaţional „Alegeri”, care a fost 
aprobat prin Hotărîrea CEC din 20.12.2006.  

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010. 
 

Obiectivul 17. Implementarea Strategiei de consolidare a gestionării 
finanţelor publice 

 

a) Începînd cu luna ianuarie 2006, a fost lansat oficial Proiectul 
“Managementul Finanţelor Publice” în cadrul căruia una din sarcinile prioritare 
este procurarea şi implementarea unui Sistem Informaţional de Management a 
Finanţelor. A fost anunţată licitaţia privind procurarea şi implementarea 
Sistemului Informaţional de Gestiune a Finanţelor Publice. La moment 
Ministerul Finanţelor este în proces de evaluare a ofertelor, înaintate de către 
companiile participante la concurs în cadrul primei etape, urmînd să fie selectate 
companiile care vor fi admise în etapa a II-a a licitaţiei. În cadrul evaluării la 
etapa a II-a va fi desemnata compania - cîştigător. Procedura de achiziţie este 
organizată în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale. 

b) Întru automatizarea procesului de formare şi executare a documentelor de 
plată în format electronic la segmentul instituţia publică-trezoreria teritorială, a 
fost elaborat sistemul informaţional „Documente de plată”. Implementarea 



 - 16 -

sistemul dat a permis trecerea la etapa prezentării de către toate instituţiile publice 
în adresa Trezoreriilor Teritoriale deservirea documentelor de plată în format 
electronic. La moment, sistemul  informaţional „Documente de plată” a fost 
implementat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.   

c) Ministerul Finanţelor şi organele din subordine sunt reutilate cu tehnică 
complet şi permanent. 

d) În baza acordului de colaborare cu Proiectul USAID, Ministerul 
Finanţelor a primit cu titlu gratuit Sistemul Informaţional Integrat de Evidenţă 
Contabilă în Autorităţile Publice (SIIECAP) bazat pe Platforma 1C 8.0. La 
moment sistemul informaţional se implementează în contabilitatea Ministerului 
Finanţelor şi circa 150 de primării pe tot teritoriul Republicii Moldova. 

 

Concluzii 
Totuşi, pînă în prezent rămîne redus gradul de dezvoltare a serviciilor 

publice disponibile pe Web. Conţinutul multor Web site-uri guvernamentale este 
de o calitate  nesatisfăcătoare, multe pagini ale instituţiilor publice nu pot fi 
accesate din diverse probleme tehnice. Este necesar îmbunătăţirea calităţii acestor 
pagini. 

 Pentru a asigura calitatea guvernării, ca parte componentă a societăţii 
informaţionale, politica statului trebuie să fie orientată spre implementarea intensă 
a TIC în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Pînă în prezent nu este creat 
portalul guvernamental central pentru interacţiunea cu instituţiile guvernamentale. 
Nu este implementat utilizarea documentului electronic în APL. De asemenea, nu 
este dezvoltată procedura de eliberare a semnăturii digitale cetăţenilor şi mediului 
de afaceri. 

Totodată, menţionăm faptul că nu toate autorităţile administraţiei publice au 
desemnat (sau au desemnat într-un mod formal) persoane responsabile de TIC din 
cadrul APL, ceea ce tergiversează procesul de reinginere a autorităţilor 
administraţiei publice pentru alinierea la cerinţele guvernării electronice. 

 

Capitolul III. Economia electronică
La Capitolul III „Economia electronică” sunt stabilite 6 obiective cu 25 

acţiuni. Din 25 acţiuni sunt realizate 6, parţial executate 5 acţiuni, 12 sunt în proces 
de lucru. Nu au fost executate 2 acţiuni. 

Obiectivul 18. Dezvoltarea industriei tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii ca una din ramurile strategice, prioritare pentru dezvoltarea 
economică a ţării 

Sectorul TIC din Moldova are un potenţial sporit în ceea ce priveşte prestarea 
serviciilor de telefonie fixă şi mobilă, servicii TV şi radio, transport date, precum şi 
producerea şi exportul produselor software şi serviciilor TI. Investiţiile în sectorul 
tehnologii informaţionale şi comunicaţii au o creştere ascendentă. Potrivit datelor 
ANRTI, în 2006, rata investiţiilor în sectorul TIC a crescut, faţă de 2005, cu 23,3% 
şi a atins cifra de circa 1,5 mlrd. lei.  

a) În scopul dezvoltării industriei TIC, începând cu 1 ianuarie 2005, pentru 
companiile ce activează în domeniul tehnologiilor informaţionale a fost creat un 
cadru fiscal favorabil. Conform modificărilor operate în legislaţie, toate 
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companiile, a căror activitate de bază reprezintă producerea aplicaţiilor soft 
(software) beneficiază de o scutire la plata impozitului pe venit în decurs de 5 ani. 
De asemenea, aceeaşi scutire pe o perioadă de 5 ani se extinde şi asupra 
impozitului pe venitul personal al angajaţilor companiilor respective.  

În anul 2007,  Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului au  elaborat setul de modificări legislative privind reforma sistemului 
de impozitare a agenţilor economici şi amnistierea fiscală aprobat de către 
Parlament prin Legea nr.111-XVI din 27.04.07. Conform acestui act normativ au 
fost anulate restanţele reflectate în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 
01.01.07. Începînd cu anul 2008 este prevăzut impozitul pe venit persoanelor 
juridice la cota „zero”. În scopul atragerii investiţiilor în economia naţională este 
prevăzută începînd cu 2008, restituirea TVA referitor la investiţiile capitale, 
subiecţilor de întreprinzători amplasaţi în localităţile republicii, cu excepţia 
mun.Chişinău şi Bălţi. 

b) Gradul de competiţie nu este acelaşi pe diferite segmente de piaţă. Dacă 
sectoarele telefonie mobilă şi acces la Internet sunt marcate de o dezvoltare rapidă 
şi o concurenţă dură, atunci despre sectoarele telefonie fixă şi IP- telefonie nu 
putem spune acest lucru pentru că situaţia de aici este influenţată de 
comportamentul anticompetitiv al operatorului istoric SA „MOLDTELECOM”.  

ANRTI  activează în direcţia de reglementare economică a pieţii, menită să 
stimuleze concurenţa, prin elaborarea reglementărilor privind analiza pieţelor 
relevante şi desemnarea operatorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe, 
precum şi prin avansarea propunerilor de îmbunătăţire a condiţiilor de 
interconectare  şi de acces la reţelele pentru operatorii noi intraţi pe piaţă. ANRTI a 
convenit cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului referitor la 
încheierea unui Acord bilateral în vederea întreprinderii acţiunilor comune ce ţin 
de protecţia concurenţei şi asigurarea concurenţei loiale pe piaţa serviciilor din 
domeniul telecomunicaţiilor. 

c) Odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice va fi 
simplificată procedura de licenţiere a activităţilor din domeniul TIC prin înlocuirea 
acesteia cu un sistem de înregistrare sau notificare. 

d) Întru executarea Hotărîrii de Guvern nr.255 din 09.03.2005 şi nr.606 din 
01.06.2007, ANRTI elaborează şi propune stabilirea unui sistem de stimulente şi 
facilităţi pentru operatorii de telecomunicaţii, care depun eforturi pentru extinderea 
serviciilor lor în regiuni şi localităţi rurale. 

e) – f) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
 

Obiectivul 19. Formarea şi consolidarea cadrului legislativ-normativ şi de 
reglementări specifice domeniului TIC, în scopul promovării economiei şi 
comerţului electronic, armonizarea cadrului legislativ-normativ la cerinţele 
internaţionale, în special, ale UE 

 

a) Guvernul şi conducerea ţării în permanenţă acordă sprijinul şi asistenţă 
autorităţilor publice centrale implicate în armonizarea cadrului legislativ-normativ 
cu cerinţele internaţionale în ceea ce se referă la Legea privind documentul 
electronic şi semnătura digitală şi la Legea comerţului electronic. SIS a elaborat 
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mecanismul de funcţionare a Centrelor Publice şi aplicarea semnăturii digitale, însă 
pînă în prezent nu sunt elaborate norme metodologice pentru comerţul electronic. 
 b) În scopul aplicării practice a documentului electronic şi a semnăturii 
digitale, au fost create şi sunt funcţionale Centrul de certificare a cheilor publice de 
nivel superior şi Centrul de certificare a cheilor publice a autorităţilor publice de 
nivelul II. La moment, funcţionarii publici din Aparatul  Guvernului, precum şi din 
ministerele ramurale dispun de chei publice şi pot aplica semnătura digitală în 
documentul electronic.  

c) MDI a elaborat şi înaintat în adresa Guvernului, proiectul Hotărîrii de 
Guvern privind crearea Centrului de certificare a produselor în domeniul 
tehnologiilor informaţionale.(Scr. MDI nr.01/11.02 din 14.05.2007) 

d) Prin Hotărîrea Parlamentului nr.17-XVI Legea cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal a fost aprobată în lectură finală, în şedinţa din 
15.02.2007 şi a întrat în vigoare la data de 27.07.2007.  

e) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
 În conformitate cu Ordinul interministerial nr.17/5b/132/121u/99 din 27 

aprilie 2006 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de Lege cu 
privire la combaterea fraudei prin mijloace electronice. Pe parcursul anului 2007 
proiectul de lege a fost elaborat şi coordonat cu organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice în ordinea stabilită urmînd să fie prezentat Ministerului 
Justiţiei.  

f) În scopul perfecţionării legislaţiei privind protecţia obiectelor proprietăţii 
intelectuale a fost elaborat un nou proiect de lege în domeniul dreptului de autor şi 
drepturile conexe, care conţine prevederi referitor la obiectele protejate de această 
lege. Au fost introduse prevederi în ceea ce priveşte drepturile producătorilor 
bazelor de date şi de videograme. 

 
Obiectivul 20. Crearea şi promovarea sistemelor de plăţi electronice 
 

a) In anul 2006, sistemul de plăţi interbancare din Moldova a fost marcat de 
finalizarea procesului de implementare a sistemului automatizat de plăţi 
interbancare (SAPI) de generaţie nouă, care a fost dat în exploatare la 21 aprilie 
2006.  

SAPI este compus din sistemul de decontare pe baza brută în timp real 
(DBTR) şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (CDN). Sistemul 
DBTR este destinat procesării şi decontării plăţilor urgente şi de mare valoare, iar 
sistemul CDN este destinat prelucrării plăţilor de mică valoare.  

Începînd cu darea în exploatare a acestuia, participanţii la SAPI erau Banca 
Naţională a Moldovei, 15 bănci autorizate şi Centrul de casă şi decontări din or. 
Tiraspol, iar din 1 martie 2007 participant la SAPI a devenit şi Trezoreria Centrală 
din cadrul Ministerului Finanţelor. SAPI a fost conceput astfel încît să respecte 
practicile şi standardele internaţionale şi să corespundă obiectivelor de siguranţă şi 
eficienţă stabilite de către Banca Naţională a Moldovei.  

Cadrul normativ cu privire la instrumentele de plată fără numerar şi 
deservirea bancară la distanţă a fost actualizat odată cu implementarea SAPI.  
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 b) Banca Naţională a Moldovei a elaborat şi aprobat Regulamentul privind 
utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă de către băncile autorizate de 
pe teritoriul RM în relaţia cu clientela sa, care stabileşte regulile generale ce se 
referă la drepturile şi obligaţiunile părţilor precum şi a cerinţelor faţă de utilizarea 
şi furnizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă de tip e-banking. La 
momentul de faţă băncile comerciale furnizează pe piaţa serviciilor bancare 14 
sisteme de tipul pc-bancking, 9 -  internet-banking, 2- phone-banking, 1- mobile-
banking, 1- ATM-banking.  
 c) În  iunie 2007 Banca Naţională a adus în concordanţă procedurile de 
certificare a cheilor publice utilizate în sistemul automatizat de plăţi interbancare 
(SAPI) în conformitate cu prevederile Legii RM nr.264-XV din 15.07.2004 cu 
privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi Hotărârii Guvernului nr. 
945 din 05.09.2005„Cu privire la centrele de certificare a cheilor publice. Aceasta 
a devenit posibil ca rezultat al creării la finele anului 2006 a infrastructurii necesare 
pentru funcţionarea Legii RM cu privire la documentul electronic şi semnătura 
digitală. 

d) Prin implementarea SAPI şi reglementarea utilizării de către băncile 
autorizate a sistemelor de deservire bancară la distanţă precum şi a cardurilor 
bancare, BNM a creat infrastructura şi cadrul normativ necesar pentru facilitarea 
apariţiei pe piaţa locală a furnizorilor independenţi de servicii de plată electronică, 
inclusiv de talie mondială (ca exemplu poate servi lansarea recentă pe piaţă a primului 
„Payment Service Provider” – www.emoney.md - de către BC MOBIASBANCA" S.A şi SC 
"Emoney-Prim" S.R.L..) 

e) Este în curs de desfăşurare proiectul de implementare a portalului cu sistem 
informaţional pentru asigurarea declaraţiilor în mod electronic  
Sistemul e-Declaraţii, realizat cu suportul PNUD. Implementarea sistemului este 
preconizată către sfîrşitul anului 2007. 
 

Obiectivul 21. Dezvoltarea platformelor Internet de comerţ electronic de 
scară naţională, integrarea acestora cu platformele internaţionale de comerţ 
electronic întru promovarea exporturilor de bunuri si servicii locale 

 
 

a) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
b)Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. Întru 

dezvoltarea platformelor Internet de comerţ electronic de scară naţională, Camera 
de Comerţ şi Industrie a lansat Centrul de Marketing şi Informaţii, care asigură 
plasarea informaţiei pe pagina Web a Camerei în format electronic, despre cererile 
şi ofertele disponibile la care au acces toţi antreprenorii. De asemenea, a fost lansat 
şi Euro Infocentrul Corespondent al UE, care dispune de o bază de date vastă 
pentru agenţii comerciali din Republica Moldova. 

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
 

Obiectivul 22. Utilizarea pe scară largă a comerţului electronic în 
achiziţiile publice 

a) + b) Realizarea acţiunilor este preconizată pentru anii 2005-2010. 

http://www.emoney.md/
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Prin ordinul nr.30 din 07.06.2007, Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 
Publice şi Ajutoare Umanitare a creat un grup de lucru mixt cu reprezentanţi ai 
MDI, responsabil de elaborarea, coordonarea şi implementarea achiziţiilor publice 
electronice. Grupul de lucru a elaborate un proiect de Hotărîre de Guvern cu 
privire la aprobarea Concepţiei Portalului “Achiziţii Publice Electronice” şi un 
plan concret de acţiuni, cu stabilirea termenelor de creare şi implementare a 
Portalului respective. După coordonarea cu toate instituţiile de specialitate, 
proiectul va fi înaintat în modul stabilit Guvernului spre aprobare. 

Curînd va intra în vigoare Legea nouă privind achiziţiile publice, care 
stabileşte noi metode de realizare a achiziţiilor publice în mod electronic. De 
asemenea, noua lege prevede obligativitatea ţinerii registrului automatizat al 
achiziţiilor publice de către Agenţie, astfel în prezent în cadrul Agenţiei este lansat 
în regim de testare sistemul automatizat de evidenţă a realizării achiziţiilor publice, 
platforma iniţială de lansare a registrului respective. 

 
Obiectivul 23. Sporirea gradului de pregătire a reprezentanţilor mediului de 

afaceri şi instituţiilor publice în domeniul economiei electronice, promovarea 
avantajelor e-comerţului 
În mediul de afaceri sa ajuns la o creştere a ponderii de întreprinderi care utilizează 
calculatorul (71%) şi Internet-ul (55%) în activitatea de afaceri.  

a) Nu este executat 
b) Pentru reprezentanţii mediului de afaceri se organizează cursuri de instruire 

în domeniul  TIC,  precum şi seminare pe teme referitor la posibilităţile şi 
avantajele oferite de comerţul electronic.  

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
 

Concluzii
 

Realizarea măsurilor preconizate în acest capitol se desfăşoară destul de 
modest.  

Crearea cadrului legal în domeniul TIC nu a asigurat şi un sistem eficient de 
implementare a acestuia, de exemplu, aprobarea regulamentelor cu privire la 
comerţul electronic şi semnătura digitală.  

Investiţiile constituie componentele importante ale restructurării economiei 
naţionale, care pot contribui considerabil la relansarea mediului de afaceri şi 
ameliorarea stării sociale. De aceea, atragerea investiţiilor, atât străine cât şi locale, 
în special din partea sectorului privat, precum şi susţinerea investitorilor ar trebui 
să fie prioritare în programul de edificare a Societăţii Informaţionale. Atragerea 
partenerilor şi investitorilor strategici ar permite dezvoltarea în ţară a unor 
competenţe pentru realizarea de sisteme, produse-program complexe şi a 
dezvoltării infrastructurii informaţionale, pe baza unor tehnologii avansate. 

Merită de remarcat faptul, că în sistemul financiar şi bancar, datorită faptului 
că dispun resurse financiare suficiente, precum şi de resurse umane competente, au 
fost întreprinse un şir de măsuri concrete, urmare cărora au fost obţinute şi 
rezultate bune, care au un impact pozitiv în dezvoltarea ramurilor gestionate. A 
fost implementat sistemul de deservire bancară la distanţă de tip e-banking. Dar 
lipsa unui sistem de identificare a semnăturii digitale tergiversează realizarea 
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portarilor de e-comerţ. Slab este dezvoltat şi implementat sistemul de cărţi bancare 
şi plăţi electronice în economia naţională. 

Dezvoltarea comerţului şi businessului electronic ar putea să faciliteze 
integrarea Moldovei în societatea informaţională globală. În acest scop sunt 
necesare măsuri prin care să se acorde asistenţă agenţilor economici naţionali 
referitor la utilizarea TIC şi să fie încurajată cooperarea întreprinzătorilor naţionali 
cu parteneri străini. 

 

Capitolul IV. Educaţia electronică 
 

La Capitolul IV.  „Educaţia electronică” sunt stabilite 6 obiective cu 28 
acţiuni. Sunt executate 10 acţiuni, parţial executată 1, nu au fost executate 14 
acţiuni, din care 6 sunt preconizate spre executare în perioada anilor 2006-2010, la 
două acţiuni lipseşte informaţia. 

 Menţionăm că principala instituţie care coordonează activităţile din 
domeniul educaţiei din ţară este Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Cu regret, la 
nenumăratele noastre solicitări, Ministerul Educaţiei şi Tineretului nu a prezentat 
informaţii concrete cu privire la realizarea Planului de acţiuni „e-Moldova” în 
domeniul gestionat. 

Implementarea noilor tehnologii devine o sarcina primordiala a sistemului 
educaţional din Republica Moldova, care se orientează spre trecerea la principii 
absolut noi de predare, la utilizarea unor instrumente cu eficienţa mult mai înaltă 
decît sistemele tradiţionale, utilizate de-a lungul secolelor. 

Un instrument eficient de soluţionare a acestor probleme în Republica 
Moldova este crearea Sistemului Informaţional Educaţional, în conformitate cu 
Programul Prezidenţial de implementare a tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale în sistemul de învăţămînt „SALT”. În acest context, sistemul 
educaţional din ţară, dar şi instituţiile şi cadrul legislativ care îl reglementează 
actualmente, sunt într-un proces profund de transformări. 

 

Obiectivul 24. Dezvoltarea cadrului legislativ - normativ cu privire la 
implementarea TIC în sistemul educaţional.  

 

a) + h) Acţiunile nu au fost realizate în termen. 
Totodată, menţionăm că, Ministerul Educaţiei în comun cu MDI a elaborat 

Concepţia sistemului înformaţional educaţional, aprobată prin hotărîrea Guvernului 
nr.270 din 13.03.07. Concepţia cuprinde acţiunile prevăzute în obiectivul 24. 
Sistemul informaţional educaţional este destinat creării şi dezvoltării infrastructurii 
informaţional-tehnologice a sistemului educaţional al Republicii Moldova. 
Implementarea Sistemului informaţional educaţional va asigura îmbunătăţirea 
procesului instructiv-educativ în şcoli. Condiţiile moderne de predare vor 
contribui, de asemenea, la soluţionarea problemelor legate de frecventarea lecţiilor 
şi vor spori eficienţa procesului educaţional, motivînd atît elevii cît şi profesorii. În 
acelaşi timp, elevii vor beneficia de acces la laboratoarele de informatică şi 
echipamentele TIC moderne, unde vor preda cadre de înaltă calificare. 
 

Obiectivul 25. Asigurarea accesului tuturor elevilor din instituţiile de 
învăţămînt preuniversitar la mijloacele moderne oferite de TIC: computere 
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personale, produse program pentru instruirea asistată de computer, resursele 
informaţionale ale Internetului. Reducerea graduală a decalajului digital 

 

a) A fost finalizată prima etapă a Programului Prezidenţial “SALT” privind 
înzestrarea tuturor şcolilor cu calculatoare şi conectarea la Internet. Numărul de 
elevi care revine la un computer în anul 2006 constituie 40 comparativ cu 60 elevi 
în anul 2004. Pe parcursul anului 2007, de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
au fost dotate cu cel puţin cîte o clasă de calculatoare performante cu echipament 
pentru confecţionarea reţelei locale: 394 de licee, 12 şcoli profesionale, 9 gimnazii 
şi 3 colegii pedagogice din republică. Potrivit datelor prezentate de Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului, în instituţiile preuniversitare, în anul 2007 sunt înregistrate 
980 laboratoare, în care se numără 13400 de computere.  

b) Pozitiv este faptul că toate laboratoarele sunt conectate la Internet. Pînă în 
prezent la serviciile MaxDSL au fost conectate 242 instituţii, dintre care 210 şcoli 
şi 32 DGETS. Actualmente, există posibilităţi tehnice pentru conectarea la Internet 
în bandă largă a încă 531 instituţii, însă aceste lucrări nu se efectuează din lipsa 
mijloacelor băneşti în bugetele autorităţilor publice locale. Întru asigurarea 
accesului la Internet a tuturor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, S.A 
„Moldtelecom” a instalat gratuit 1749 linii telefonice destinate conectării la 
Internet a instituţiilor preuniversitare. La moment sînt conectate prin conexiune 
ADSL-139 de instituţii de învăţămînt, celelalte sînt conectate prin conexiune Dial-
Up. 

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 

Obiectivul 26. Informatizarea managementului educaţional la toate 
nivelurile sistemului de învăţămînt 

 

a) În cadrul Programului Prezidenţial “SALT” au fost dotate cu computere şi 
acces la Internet toate direcţiile raionale de învăţămînt, tineret şi sport din 
republică. Pe parcursul anului 2007 au fost dotate 64 de licee cu softuri 
educaţionale pentru 150 de ore de predare interactivă  la 4 discipline cu crestomaţii 
pentru literatura română, enciclopedii şi dicţionare electronice. 

b) În scopul implementării noilor tehnologi informaţionale în educaţie, 
menţinerii şi dezvoltări Programului Educaţional „SALT” a fost instituit Centrul 
Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE) (H.G. nr.373 din 
12.04.2006) în subordonarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Una din sarcinile 
principale ale căruia este elaborarea, implementarea şi menţinerea Sistemului 
Informaţionale Educaţional.   

c) + d) Pentru subsistemul „Reţeaua telecomunicaţională a Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului „MoldEduNet” a fost elaborat caietul de sarcini şi 
coordonat cu Centrul de Telecomunicaţii Speciale. 

 
Obiectivul 27. Implementarea în instituţiile-pilot din învăţămîntul 

universitar şi cel mediu de specialitate a modulelor de instruire la distanţă şi a 
anualelor electronice manualelor electronice 

 

a) + f) Nu sunt executate 
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Obiectivul 28. Asigurarea condiţiilor pentru ca fiecare absolvent al şcolii 
profesionale, colegiului sau al instituţiei de învăţămînt superior să cunoască şi să 
aplice TIC în volumul prevăzut de ECDL 

 

Educaţia electronică în învăţământul superior prezintă un grad comparativ 
mai avansat de dezvoltare. Din cele 31 de universităţi, 94% au acces la Internet cu 
o viteză medie de 2 Mbps. Numărul studenţilor ce revin la un calculator s-a redus 
de la 17 în 2004 până la 10 în 2006.  

a) Lipsa de informaţie 
b) Prin intermediul CTICE, pînă în prezent au fost instruiţi profesorii de 

informatică din 559 instituţii de învăţămînt, 493 profesori au fost certificaţi în 
calitate de formatori locali. În scopul asigurării instituţiilor de învăţămînt cu cadre 
didactice de calificare înaltă în domeniul TI, în cadrul Programului prezidenţial 
„SALT”, în luna iulie 2007 au fost instruiţi formatori locali din raioanele 
republicii. 

c) A fost elaborată şi aprobată documentaţia tehnică pentru subsistemul 
„Implementarea TIC în educaţie”. De asemenea au fost stabilite 15 instituţii pilot, 
în care se implementează soft-uri educaţionale la 4 discipline şcolare (matematică, 
fizică, chimie şi biologie). Această platformă a fost instalată şi la Centrul 
Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, care este responsabil de 
subsistemul respectiv, precum şi la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Mai mult 
decît atît,  către 1 septembrie 2007, softul respectiv va fi instalat încă în 35 de 
instituţii din Republică, iar pe parcursul anului de învăţămînt 2007-2008 în altele 
120 de licee teoretice. 

Obiectivul 29. Asigurarea condiţiilor pentru ca funcţionarii publici din 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale să cunoască şi să aplice TIC 
în volumul prevăzut de ECDL 

 

a) + b) Cu suportul PNUD au fost elaborate Normele metodologice şi 
Programul de instruire şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul TIC 
şi a e-guvernării; Cerinţe faţă de Centrele de instruire şi Centrul de certificare 
a AAP; Certificatul CNOC, care au fost aprobate prin Ordinul ministrului 
Educaţiei Tineretului şi Sportului nr.228 din 12.09.06. S-au elaborat 8 
module şi manuale conform modulelor. Se organizează seminare în 
domeniile informaţional şi de utilizare a TIC pentru funcţionarii publici în 
cadrul studiilor postuniversitare şi cursurilor de perfecţionare. 

c) Referitor la subsistemul „Instruirea cadrelor didactice şi manageriale” a 
fost elaborată şi aprobată documentaţia tehnică. Actualmente Centrul Tehnologii 
Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie a elaborat un model, care se 
testează pentru a fi implementat şi în alte subdiviziuni ale ministerului ce se ocupă 
cu instruirea acestora. În perioada respectivă, Centrul Tehnologii Informaţionale şi 
Comunicaţionale în Educaţie a instruit circa 800 de profesori şi manageri şcolari în 
domeniul utilizării TIC în educaţie. 
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Concluzii 
 

Învăţământul modern impune schimbarea şi perfecţionarea metodelor şi 
mijloacelor de instruire, în primul rând a procedeelor de studiere, predare şi 
comunicare. Rolul sistemelor informaţionale în acest sens devine esenţial ca mijloc 
de învăţare, ca sursă de documentare şi acces la informaţie, atât pentru elevi cît şi 
pentru cadrele didactice. Pînă în prezent nu este creată baza legislativă - normativă 
pentru învăţămîntul la distanţă, lipsesc standardele de instruire în domeniul TIC, nu 
sunt elaborate şi editate manuale electronice.  

A fost  elaborat  proiectul Concepţiei Resurselor Informaţionale de Stat care 
se află în proces de coordonare în vederea creării subsistemul „Resursele 
informaţionale ale MET” şi a unui  proiect-pilot cu privire la crearea infrastructurii 
informaţionale în 12 instituţii de învăţămînt şi există un caiet de sarcini  pentru 
subsistemul „Implementarea TIC în educaţie”. 

Cu toate că în ultimii ani au fost lansate mai multe iniţiative ale autorităţilor 
publice pentru îmbunătăţirea nivelului de dotare cu calculatoare a instituţiilor de 
învăţământ şi conectare la Internet, datele statisticii oficiale şi rezultatele 
sondajelor nu indică o îmbunătăţire esenţială.  

Baza tehnico-materială a invăţămantului continuă să se deterioreze, iar 
investiţiile capitale anuale de numai 5% din suma tuturor cheltuielilor pentru 
invăţămant sunt absolut insuficiente.  

O metodă de contracarare a obstacolelor în calea dezvoltării E-educaţiei este 
valorificarea oportunităţilor existente şi posibile. În acest context, un instrument 
eficient de  implementare în sistemul educaţional a tehnologiilor informaţionale şi 
de comunicaţii în Republica Moldova este crearea Sistemului Informaţional 
Educaţional. Totodată, considerăm necesar elaborarea unui mecanism de finanţare 
a lucrărilor de conectare a instituţiilor preuniversitare la Internetul în bandă largă. 
Acest mecanism poate include nu numai mijloace bugetare, dar şi granturi oferite 
de organismele internaţionale pentru finanţarea unor proiecte de amploare derulate 
în localităţile rurale ale republicii. 

 
Capitolul V. Ştiinţa electronică ca factor determinant al dezvoltării  
La Capitolul V. „Ştiinţa electronică” pentru realizarea obiectivelor (5 

obiective 22 acţiuni) s-au întreprins puţine măsuri concrete. Sunt executate 7 
acţiuni, parţial executate 9. Sunt încă în proces de lucru 3 acţiuni, la 2 acţiuni nu 
dispunem de informaţie, iar o acţiune nu este executată. 

Cheltuielile pentru ştiinţă au constituit 1% din bugetul consolidat sau 139,5 
mln.lei (+72,2 mln. lei vs. 2004). 28% din cei implicaţi în sferă de cercetare-
dezvoltare au fost doctori în ştiinţă, iar 7% - doctori habilitaţi. 

Obiectivul 30. Crearea suportului ştiinţific necesar pentru elaborarea şi 
implementarea politicilor publice de edificare a societăţii informaţionale  
 a)+ e) La 21.06.2007,  Parlamentul RM a adoptat Legea nr. 138-XVI  cu 
privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, care prevede 
un regim liberal de funcţionare în cadrul întregului areal postsocialist şi cel 
european şi, totodată, cele mai avantajoase înlesniri fiscale şi vamale. În continuare 
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Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) al A.Ş.M., 
prin hotărîrea sa din 30 august curent, a fondat Parcului ştiinţifico-tehnologic 
„Academica” şi Incubatorul „Inovatorul".  

Totodată, au fost adoptate patru regulamente importante pentru desfăşurarea 
activităţii de mai departe a acestor două structuri academice: Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic; Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare; Regulamentul privind 
procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al 
parcului ştiinţifico-tehnologic; Regulamentul privind procedura de acordare a 
statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de inovare.  

La 6 decembrie curent, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale 
a A.Ş.M. a avut loc inaugurarea Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi a 
Incubatorului „Inovatorul" - un vis de aproape un deceniu şi jumătate al savanţilor 
moldoveni. Scopul fondării acestor două structuri academice constă în stimularea 
activităţilor de inovare şi de transfer tehnologic, menite să transforme rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiile în produse, servicii, procese noi sau 
perfecţionate.  

Drept bază tehnico-materială a acestor două organizaţii va servi întreaga 
infrastructură a întreprinderii A.Ş.M. „ASELTEH”, pentru reabilitarea căreia au 
fost deja alocate pentru anul 2007 din buget 3 mln lei, iar pentru 2008 – 4,3 mln 
lei.  

b) În 2007 au fost finalizate 4 proiecte: „Sistem informatic pentru diagnosticul 
ultrasonografic”, „Implementarea tehnologiilor avansate în cursul liceal al 
ştiinţelor exacte”, „Aplicaţii ale resurselor reutilizabile pentru tehnologia 
limbajului natural”, „Calcul celular – calcul biomolecular la nivelul celulei vii”, în 
cadrul cărora au fost efectuate cercetări şi elaborări ce ţin de medicina electronică, 
învăţământul electronic şi modele de calcul bazate pe principii noi (biologice).  
Finanţarea insuficientă nu a permis acoperirea tuturor direcţiilor, prevăzute de 
program, în special: crearea centrelor de excelenţă, cercetarea aspectelor 
metodologice privind impactul edificării societăţii informaţionale, cercetarea şi 
elaborarea tehnologiilor societăţii informaţionale. 

c) Extinderea volumului de cercetări în cadrul I.M.I. în domeniul 
tehnologiilor informaţionale a fost realizat prin intermediul proiectelor de 
cooperare internaţională, în special celor finanţate de către INTAS şi STCU. 
Cercetările au fost orientate spre elaborarea modelelor de calcul bazate pe principii 
noi (biologice), precum şi spre implementarea suportului informatic în asistenţa 
medicală şi educaţie. 

d) Lipseşte informaţia 
 

Obiectivul 31. Informatizarea managementului ştiinţific, a proceselor de 
selectare a temelor de perspectivă, a metodelor de distribuire a mijloacelor 
financiare bazate pe rezultate  

a) Lipseşte informaţia 



 - 26 -

b) În perioada de referinţă, în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare, 
precum şi în 18 subdiviziuni ştiinţifice ale AŞM a fost implementat Sistemul 
Informaţional de Management - versiunea „Buget”. 

Pentru crearea Crearea Sistemului informaţional automatizat „Potenţialul 
ştiinţific al Republicii Moldova”, în anul 2007 au fost alocate 65 mii lei din Fondul 
pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 
„Moldova electronică” (Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 01.06.2007). La 
moment, au fost determinaţi principalii actori ai schimbului informaţional al 
Sistemului informaţional automatizat „Potenţialul ştiinţific al RM” şi a fost 
elaborată versiunea 1.0  a Conceptului Sistemului informaţional automatizat 
„Potenţialul ştiinţific al RM” care se examinează în cadrul secţiilor de ştiinţe ale 
AŞM şi CSŞDT. Se lucrează asupra elaborării caietului de sarcini al Sistemului 
informaţional automatizat „Potenţialul ştiinţific al Republica Moldova”. 

Obiectivul 32. Reducerea costurilor experimentelor ştiinţifice complexe prin 
aplicare pe scară largă a computerului şi tehnologiilor informaţionale, 
implementarea proiectării asistate de computer şi prelucrării automatizate a 
datelor experimentale, a metodelor de simulare pe computer 

a) În cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a fost majorat volumul 
lucrărilor în domeniul informaticii. Sunt continuate cercetările în domeniul 
elaborării sistemelor informatice, sunt dezvoltate cercetări în direcţii noi, de 
perspectivă, precum calculul molecular. 

Suportul financiar al acestor lucrări este asigurat atât din surse bugetare 
(inclusiv Program de Stat), precum şi extrabugetare: MRDA, INTAS, Academia 
Regală Suedeză. 

b) În anul 2006 finanţarea cercetărilor şi lucrărilor de proiectare în domeniile 
ce ţin de crearea echipamentului şi produsului program a crescut cu 62% în 
comparaţie cu anul 2005. 

c) Au fost alocate mijloace financiare dedicate pentru procurarea tehnicii de 
calcul si organizate tendere pentru procurarea calculatoarelor performante pentru 
subdiviziunile ştiinţifice ale AŞM. In prezent, numărul total de calculatoare in 
subdiviziunile cercetare-dezvoltare al AŞM, corespunde proporţiei 1 PC la 2 
cercetători. 

d) Executat parţial. Programa de modernizare a reţelei academice este 
realizata parţial - in segmentul de reţea al Blocului de Biologie al A.S.M. este 
implementata tehnologia Gbit Ethernet. Aproximativ 70 % din instituţiile si 
organizaţiile A.S.M sunt incluse in infrastructura de reţea comuna de fibra optica si 
utilizează tehnologii comunicaţionale moderne. 

 
Obiectivul 33. Asigurarea condiţiilor pentru diseminarea cît mai rapidă a 

rezultatelor ştiinţifice şi a informaţiilor referitoare la rezultatele lucrărilor de 
cercetare-dezvoltare 

a) Întru racordarea cadrului legislativ-normativ referitor la dreptul de autor 
şi protecţia proprietăţii intelectuale, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
a iniţiat procedura internă cu scopul de elaborare a propunerilor în vederea ajustării 
Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe la Directivele şi standardele 
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Europene, urmînd să înainteze aceste propuneri Guvernului spre examinare şi 
aprobare. 

În prezent protecţia dreptului de autor al produselor program, bazelor de date 
şi publicaţiilor electronice este asigurată de către Legea nr.293-XIII privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe. Asigurarea respectării acestor drepturi este 
reglementată de către Codul penal, Codul cu privire la contravenţiile 
administrative, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă. Aici dorim 
să menţionăm că, prin Legea nr.446-XV din 30.12.2004 privind completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, a fost introdus art.185/1 „Încălcarea 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, ce conţine sancţiuni pentru fapte ce 
constituie încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce 
priveşte programele de calculator şi bazele de date. Concomitent, reglementarea 
acestor domenii în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nu este 
suficientă, mai ales prin prisma Directivelor Europene din acest domeniu. Protecţia 
programelor de calculator şi a bazelor de date este practic asimilată celorlalte 
obiecte ale dreptului de autor, cum ar fi operele literare, de artă, ştiinţifice etc. 
Acest fapt nu reflectă specificul de reglementare al acestui domeniu. 

b) Nu este executat 
c) Actualmente organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării ale A.Ş.M. publică 

următoarele reviste ştiinţifice electronice: Problemele energeticii regionale, Fizica 
si Tehnologii Moderne, Quasigroups and Related Systems, Abstractele revistelor 
electronice: Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica 
Computer Science Journal of Moldova. 

d)+e) În perioada de referinţă a fost modernizată infrastructura 
informaţională a Bibliotecii Ştiintifice Centrale (BSC) al AŞM. În clădirea nouă a 
BSC este creată o clasă de calculatoare moderne pentru accesul public, creată 
infrastructura reţelei BSC, care permite utilizarea tehnologiilor comunicaţionale 
avansate, nodul reţelei BSC e dotat cu echipament de servere pentru stocarea 
informaţiei operative si e organizat accesul la resursele informaţionale ale 
bibliotecii în regim on-line. Toate filialele BSC sunt conectate la infrastructura 
reţelei academice comune prin canale de bandă largă. 

f) Întru asigurarea monitorizării rezultatelor ştiinţifice şi a informaţiilor 
referitoare lucrările de cercetare-dezvoltare, a fost lansată versiunea nouă a 
portalului www.asm.md cu un design şi o structură nouă, aprobat de Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a AŞM, dotat cu un sistem 
complex de căutare în baze de date. Fiecare vizitator are posibilitatea să se 
informeze despre principalele evenimente care au loc în cadrul AŞM: noutăţi, 
concursuri de proiecte şi burse, foruri ştiinţifice, expoziţii; şedinţele CSŞDT, 
evenimentul principal etc.  

Portalul conţine informaţie despre infrastrucura AŞM, membrii AŞM, inclusiv 
cu imagine foto; secţiile de ştiinţe; institutele AŞM: membrii instituţionali, membri 
de profil, membri afiliaţi; laboratoarele, activitatea AŞM.  

De pe portalul www.asm.md este asigurat accesul la toate paginile institutelor 
AŞM, precum şi un şir alte referinţe: Academii de ştiinţe, Agenţii de noutăţi în 

http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=7
http://phys-journal.acad.md/
http://phys-journal.acad.md/
http://www.quasigroups.prv.pl/
http://www.math.md/imi-site/journals/Buletin/basm_main2.shtml
http://www.math.md/imi-site/journals/csjm/
http://www.asm.md/
http://www.asm.md/
http://www.asm.md/?go=referinte&n=5&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=11&new_language=0
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sfera ştiinţei, Ambasade Asociaţii ştiinţifice, Fonduri de susţinere a ştiinţei, 
Ministere şi Departamente, Reviste ştiinţifice electronice, Universităţi. 
Pentru promovarea strategiei dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării, integrării 
europene si cooperării internaţionale a fost lansată pagina oficială a directiei 
www.international.asm.md. Tot în această perioadă a fost elaborat sistemul 
informaţional de expertizare on-line a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. 

Obiectivul 34. Asigurarea economiei naţionale cu cadre ştiinţifice de 
calificare înaltă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 

a) Prin Hotărârea Guvernului nr.1025 din 14 septembrie 2004 a fost adoptat  
Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice, în care a fost inclus un nou domeniu – 
„Informatica” conţinând 5 specialităţi (cifrul 01.05.01 – 01.05.05). 

b) Coordonarea cercetărilor în domeniile vizate în cadrul Academiei de Ştiinţe 
este efectuată de către Secţia de Ştiinţe Matematice şi Economice, Consiliul 
Ştiinţific al Institutului de Matematică şi Informatică. În cadrul acestui institut 
funcţionează şi Seminarul Ştiinţific interdepartamental „Probleme ale edificării 
societăţii informaţionale”, care efectuează coordonarea la nivel interdepartamental. 

c) La Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare al 
A.Ş.M. a fost amenajată o sală de computere din ultima generaţie. Planul de 
admitere la studii prin doctorat a fost micşorat esenţial, numărul locurilor pentru 
admitere la doctorat la specialităţile indicate (din cadrul Institutului de Matematică 
şi Informatică şi Institutului de Fizică Aplicată) nu a fost micşorat, şi a rămas 
practic la acelaşi nivel. 

d) Programele de doctorat, elaborate la Catedra de informatică şi tehnica de 
calcul a AŞM, sunt diferenţiate pe trei direcţii ştiinţifice (ştiinţe matematice, fizice 
şi tehnice; ştiinţe chimice, biologice, medicale şi agricole; ştiinţe socio-umane) şi 
includ cursurile „Ştiinţa computerelor”, „Informatica” şi „Tehnologii 
informaţionale”. 

e) În iulie 2006 in cooperare cu CRRI AŞM a fost deschisă Academia Cisco 
RENAM, care pregăteşte şi certifică specialişti de înaltă calificare în domeniul 
reţelelor de comunicaţii folosind programe  de studii CCAP – Cisco Certified 
Academy Program - recunoscute la nivel mondial. 

Concluzii 
Lipsa mijloacelor băneşti au condus la tergiversarea procesului de 

dezvoltarea a ştiinţei electronice.  
Este important ca statul să susţină cercetările ştiinţifice bazate pe 

tehnologiile moderne specifice societăţii informaţionale, să încurajeze inovaţiile şi 
crearea de produse şi servicii TIC. 

 

Capitolul VI. Cultura electronică 
 

Capitolul VI. „Cultura electronică” prevede 5 obiective cu 26 acţiuni spre 
executare în perioada 2005-2010. Sunt parţial executate 9 acţiuni, în proces de 
lucru se află încă 7 acţiuni, iar 3 acţiuni nu au fost executate. Mai sunt prevăzute 7 
acţiuni spre realizare, pînă în anul 2010. 

http://www.asm.md/?go=referinte&n=11&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=10&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=6&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=7&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=13&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=8&new_language=0
http://www.asm.md/?go=referinte&n=9&new_language=0
http://www.international.asm.md/
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Din lipsa unei voinţe politice a MCT de gestionare a proceselor de creare, 
promovare şi consum a valorilor culturale în mod electronic, doar 20% din 
măsurile preconizate sunt în proces de lucru.  

Scopul principal al procesului de edificare a societăţii informaţionale în 
domeniul culturii constă în punerea la dispoziţia fiecărei persoane şi asigurarea 
dreptului constituţional al cetăţenilor de accesare egală şi liberă a informaţiei din 
biblioteci, muzee, arhive şi alte unităţi culturale, staţionar şi la distanţă, în sediul 
instituţiilor de cultură şi la domiciliu. 

 

Obiectivul 35. Realizarea în volum deplin a drepturilor cetăţenilor de acces 
la informaţii şi cunoştinţe prin intermediul noilor tehnologii informaţionale, 
staţionar şi de la distanţă, în sediul instituţiilor de cultură şi la domiciliu 

 

a)+b)  În scopul asigurării fiecărui cetăţean a dreptului de acces liber la 
resursele informaţionale ale bibliotecilor, muzeelor, arhivelor şi altor instituţii de 
cultură Ministerul Culturii şi Turismului în comun cu MDI au elaborat proiectul 
Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al obiectelor 
patrimoniului cultural”, care urmează să fie transmisă instituţiilor de resort spre 
avizare. 

A fost elaborat proiectul Concepţiei SIA „Registru de stat al obiectelor 
patrimoniului cultural”. Caietul de sarcini se află la etapa de iniţiere. 

Totodată, menţionăm Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie Naturală a 
elaborat Programul propriu de evidenţă digitală a patrimoniului cultural – Sistemul 
Automatizat de Evidenţă a Patrimoniului Muzeal  

c) De către MDI a fost elaborat şi transmis în Ministerul Culturii şi 
Turismului proiectul Concepţiei sistemului informaţional automatizat al 
patrimoniului cultural. 

d)Nu este executat 
e)+ g) Strategia naţională „Moldova electronică” prevede crearea punctelor 

de acces public la Internet (PAPI) în toate bibliotecile publice din ţară pana în anul 
2007. Însă lipsa de mijloace financiare, alocaţiile insuficiente din bugetul public 
naţional tergiversează acest proces, limitându-se mai mult la donaţii şi 
sponsorizări. Cu suportul asistenţei proiectelor SOROS, peste 30 de sate din 
republică au implementat proiecte de informatizare şi beneficiază de acces la 
Internet, creând Centre de Informare la nivel de comunitate, care sunt 
suprasolicitate de populaţie.  

În prezent, în republică, în  baza bibliotecilor publice, sunt create şi 
activează  mai multe centre de informare şi documentare (CID) pentru cetăţeni 
(CID “Pro-Nord”- Briceni; CID “Bugeac”, Căuşeni; CID “Orhei”; CID Drochia; CID INFO-
TERRA, s. Taraclia de Salcie, Cahul; CID s. Bolohani, Orhei; Centrul Comunitar de Informare 
şi Documentare în Domeniul Medicinii, Călăraşi; Centrul Informaţional Agrar, s. Alexeevca, 
Ungheni;  Centrul Informaţional pentru Dezvoltarea Comunitară, s. Porumbrei, Cimişlia; 
Centrul Informational de Antreprenoriat, Donduşeni s.a.)  şi centre de informare destinate 
copiilor şi tinerilor  (Centrul Informaţional “Tineretul. Dreptul la viitor”, Dubăsari; Centrul 
Informational “Dialog cu tineretul”, Comrat; “Integrarea tineretului găgăuz în viata sociala a 
Moldovei”; Sala de resurse electronice ELRERO, Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion 
Creanga”,Chişinău s.a.), săli  multimedia (Taraclia, Rezina, s. Scoreni,  s. Zastanca, Soroca, 
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s. Milesti, Nisporeni  ş.a.). Pe parcursul anului 2007 au fost create puncte de acces 
public la Internet în 5 bibliotecii din republică, iar în 3 biblioteci au fost create 
centre multimedia. 

f) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
 

Obiectivul 36. Informatizarea tuturor instituţiilor de cultură din Moldova şi 
transformarea lor în actori importanţi ai societăţii informaţionale, în centre 
atractive şi utile pentru cetăţenii fiecărei comunităţi  

 

a)+ b) Infrastructura necesară dezvoltării e-culturii în Republica Moldova nu 
corespunde obiectivelor trasate în Strategia e-Moldova. Datele statistice atestă că 
doar 3% din instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi Turismului (89 de 
muzee, 1386 biblioteci publice, 1223 – case de cultură, 13 – teatre, 3 – instituţii concertistice şi 
206 – agenţii de turism) sunt dotate cu computere, iar 2% din instituţiile dotate cu 
computere sunt conectate la Internet. 

c) Sectorul bibliotecilor se situează la un nivel relativ superior de digitalizare 
în comparaţie cu alte instituţii ale culturii. Un factor care a contribuit la această 
detaşare pozitivă este implementarea proiectului de integrare a bibliotecilor 
informatizate din Republica Moldova - SIBIMOL (Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1121-1039 din 21.05.2004), proiectul fiind operabil pe Web site-ul 
Bibliotecii Naţionale. Totodată, în anul curent a fost definitivată crearea soft-ului şi 
studierea standardului UNIMARC de descriere bibliografică. 

d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
e) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010 

 

Obiectivul 37. Digitalizarea patrimoniului cultural şi al tezaurului audio-
vizual naţional 

 

a) Nu este executat 
b) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2008-2010 
c) Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a creat baza de date a 

patrimoniului cultural. Informaţia introdusă acoperă 35% din piesele colecţiei 
muzeului. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a completat baza de 
date „Muzeele Moldovei” cu informaţia despre patrimoniul muzeal al R. Moldova. 

d)+ e) Un element pozitiv în procesul de digitalizare a patrimoniului cultural 
naţional este proiectul Bibliotecii Nationale Numerice a Republicii Moldova 
(BNNRM), care va oferi pentru prima data acces integrat la publicaţiile de 
patrimoniu deţinute de biblioteci, muzee, arhive  de pe teritoriul republicii. 
Biblioteca Naţională Numerică a Republicii Moldova este concepută ca o bază 
centrală de texte depline ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul 
“Memoria Moldovei”, accesibilă pe Web site-ul BNRM, printr-un portal de acces 
prin serviciul Web al Bibliotecii Numerice Europene. Procesul de implementare a 
BNNRM, în anul 2007, s-a materializat în procurarea echipamentului necesar, 
studierea experienţei altor biblioteci, continuarea digitalizării patrimoniului scris, 
editarea unor publicaţii în format electronic. 

f)+g) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
A demarat procesul de digitalizare a patrimoniului cultural la Muzeul 

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. 
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Obiectivul 38. Asigurarea accesului liber a persoanelor din străinătate la 

valorile culturale ale Moldovei prin intermediul Internetului  
 

a)+ b) ) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
Pagina Web a Ministerului Culturii şi Turismului oferă informaţii în 3 limbi: 

română, engleză şi rusă şi promovează 3 trasee turistice de importanţă naţională. 
Instituţiile din subordinea nemijlocită a ministerului, deţinătoare a paginii Web  
(23 din 48) – biblioteci, muzee, teatre oferă informaţii în una de limbile de 
circulaţie internaţională, de regulă în limba engleză. 

c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010 
 
Obiectivul 39. Sporirea gradului de pregătire a personalului din instituţiile 

de cultură în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 
 

a) Din cele 112 instituţii de învăţămînt artistic extraşcolar, 5 sunt dotate cu 
clase de computere. Sunt computerizate administraţia şi contabilitatea acestor 
instituţii. Informatizarea instituţiilor de învăţămînt artistic este prevăzută şi de 
Programul de susţinere a activităţilor instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar 
pe anii 2007-2010 aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.1080 din 2.10.2007. 

b)Nu este executat 
c) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 

În incinta Direcţiilor raionale de cultură pe parcursul anului 2007 sau organizat 
cursuri pentru instruirea angajaţilor din instituţiile de cultură, a bibliotecarilor în 
cunoaşterea şi utilizarea computerului.  

d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
 
 

Concluzii 
  
Instituţiile culturale se confruntă cu probleme de finanţare şi de personal 

instruit în domeniul TIC. Sectorul culturii rămîne, astfel, un domeniu critic în 
edificarea societăţii informaţionale. Realitatea actuală nu permite efectuarea unor 
prognoze optimiste pe marginea digitalizării valorilor culturale şi a patrimoniului 
muzeistic. 

Avînd un caracter de pionierat şi fiind finanţate mai mult din donaţii şi 
sponsorizări, decît din alocări din bugetul public naţional, procesele de 
informatizare în domeniul culturii nu au schimbat esenţial situaţia vizînd 
conservarea valorilor culturale prin aplicarea TIC şi asigurarea accesului 
cetăţenilor la patrimoniul cultural al ţării.  

 

Capitolul VII. Sănătatea electronică
 

La Capitolul VII. „Sănătatea electronică” (5 obiective cu 17 acţiuni) practic 
toate acţiunile ce ţin de realizarea obiectivelor, stabilite în Planul de acţiuni se 
îndeplinesc în  termenii stabiliţi. Deja au fost realizate definitiv 8 acţiuni, altele 3 
sunt executate parţial, iar 4 din măsurile preconizate sunt în proces de lucru. O 
singură măsură nu a fost executată, ce ţine de crearea programul de educaţie la 
distanţă pentru specialiştii din sistemul de ocrotire a sănătăţii. 
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Medicina electronică prevede o nouă abordare a procesului de organizare şi 

prestare a serviciilor de protecţie a sănătăţii şi informarea cetăţenilor utilizînd 
tehnologiile computerizate de asistenţă operatorie, Internet-ul şi alte tehnologii 
informaţionale avansate. 

 

Obiectivul 40. Dezvoltarea cadrului legislativ-normativ referitor la 
implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii  în sistemul de 
ocrotire a sănătăţii şi racordarea lui la cel european 

În 2005 au fost elaborate şi implementate: 
a) Legea nr.263-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile pacientului”. 
b) Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic (aprobată prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.264 din 27.10.2005).  
c) Practic toate acţiunile ce ţin de realizarea obiectivului dezvoltării cadrului 

legislativ-normativ referitor la implementarea tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii în sistemul de ocrotire a sănătăţii şi racordarea lui la cel european au 
fost îndeplinite în termenii stabiliţi. Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi 
Management Sanitar activează asupra perfectării cadrului legislativ-normativ 
referitor la implementarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de sănătate şi 
ajustării lui la cel european. 

 

Obiectivul 41. Implementarea Concepţiei Sistemului informaţional medical 
integrat pentru gestionarea fluxurilor informaţionale administrative şi medicale şi 
eficientizarea sistemului de management sanitar 

 

a)+ b) Continuă implementarea Concepţiei Sistemului Informaţional Medical 
Integrat pentru gestionarea fluxurilor informaţionale administrative şi medicale. În  
anul 2007 au fost elaborate produse de program pentru utilizarea gratuită în toate 
instituţiile medico-sanitare publice, a fost elaborat şi aprobat caietul de sarcini 
pentru crearea sistemului informaţional al asistenţei medicale primare. 

Una din iniţiativele de digitalizare a resurselor medicale şi farmaceutice în 
Republica Moldova este Implementarea Sistemului Informaţional Automatizat 
"Nomenclatorul de stat al medicamentelor", care permite evidenţa circuitului 
medicamentelor în tot domeniul farmaceutic naţional. La nivel naţional, procesul 
este tergiversat de aspectele financiare ale implementării sale de către farmacii. La 
sfîrşitul lui 2006, în municipiul Chişinău, Sistemului Informaţional Automatizat 
"Nomenclatorul de stat al medicamentelor" era implementat în 150 de farmacii din 
totalul de 360. 

c)Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2007-2009.  
În anul curent, în instituţiile medicale din republică, a demarat procesul de 

implementare a standardelor de conexiune pentru transmiterea datelor şi 
documentelor electronice medicale bazate pe experienţa internaţională în domeniu. 

d) Numărul de computere care revin la 100 de angajaţi nu depăşeşte 9,82 
computere, iar ponderea personalului medical care utilizează Internet-ul în 
activitatea profesională nu depăşeşte 8%. Deşi bugetul alocat întreţinerii şi 
achiziţionării TIC în cadrul acestor instituţii este în continuă creştere, valoarea 
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nominală a acestor resurse nu depăşeşte 0,06% din resursele bugetare alocate. Ca o 
alternativă la această situaţie poate fi atragerea resurselor extra-bugetare. 
Asemenea precedente există, iar unul din cele mai recente este donaţia făcută de un 
consorţiu de firme europene cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul proiectului 
"Reforma în Sănătatea Publică", valoarea donaţiei atingînd 350 000 euro, sau de 
circa 30 ori mai mult decît resursele financiare alocate TIC în 2006 în bugetele 
centralizate ale IMSP. 

Dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul informaţional – În anul 
2005-2006 au fost conectate la reţeaua globală Internet 80% din IMSP 
republicane, raionale şi municipale şi a u fost create 100% din e-mail-uri, 60 
IMPS au primit adresele electronice în domeniul MS. În anul 2007 au fost 
conectate la domeniul poştal corporativ toate centrele de medicină preventivă. 

 

Obiectivul 42. Implementarea serviciilor de telemedicină, aproprierea 
serviciilor medicale de locul de trai al pacientului 

 

a) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
Atragerea resurselor extra-bugetare. Asemenea precedente există, iar unul din 

cele mai recente este donaţia făcută de un consorţiu de firme europene cu sprijinul 
Uniunii Europene în cadrul proiectului "Reforma în Sănătatea Publică", valoarea 
donaţiei atingînd 350 000 euro, sau de circa 30 ori mai mult decît resursele 
financiare alocate TIC în 2006 în bugetele centralizate ale IMSP. 

b) A fost realizat proiectul-pilot al sistemului informaţional automatizat al 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală în raionul Hînceşti. La crearea 
sistemului respectiv au fost utilizate poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală cu cip incorporat. 

 c) Cartelele electronice de înregistrare a informaţiei personale şi evidenţă a 
pacienţilor sunt utilizate la ora actuală exclusiv de Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie.  

d) Realizarea acţiunii este preconizată pentru anii 2005-2010. 
Obiectivul 43. Facilitarea accesului pacienţilor şi cetăţenilor la informaţia 

despre sănătatea publică şi sănătatea personală, creşterea gradului de participare 
a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor  

 

a) Nivelul de prezenţă pe Web a instituţiilor medicale nu depăşeşte 
actualmente 4-5%. Conform studiului cu privire la prezenţa site-urilor Web, 
efectuat în anul 2006, din 260 instituţii medicale analizate doar 13 dispuneau de 
site (5%). Clinicile stomatologice private reprezintă categoria de instituţii medicale 
cu cele mai multe prezenţe pe Web: 12% din 66 de clinici stomatologice analizate.  

b) La indicaţia MDI şi cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, de către compania „Business Inteligent Service” a fost efectuat un 
studiu sociologic, cu privire la evaluarea stării de pregătire electronică în 
Republica Moldova, care a cuprins şi domeniul de dezvoltare şi asimilare a TIC în 
cadrul instituţiilor medicale în Republica Moldova  

Conform acestui studiu, la începutul anului 2007, circa 16% din instituţiile 
medicale incluse în eşantion utilizau aplicaţii de software pentru automatizarea 
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registraturii sau a secţiei de internare, livrate de Compania Naţionale de Asigurări 
în Medicină. Circa 29% din instituţii au implementat soluţii software prin care este 
gestionată contabilitatea instituţiei. 

 

Obiectivul 44. Sporirea gradului de pregătire a personalului din sistemul de 
ocrotire a sănătăţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii  

 
a)Nu este elaborat programul de educaţie la distanţă pentru specialiştii din 

sistemul de ocrotire a sănătăţii. 
b) + d) În cadrul USMF „N. Testimiţeanu” a fost elaborat o nouă curriculă cu 

privire la utilizarea tehnologiilor informaţionale şi aplicată la facultatea de 
perfecţionare a cadrelor medicale. Şcoala de Sănătate Publică din cadrul USMF 
împreună cu proiectul AIHA a petrecut pe parcursul a 2 luni instruirea prin 
intermediul videoconferinţei a medicilor de familie în majoritatea instituţiilor 
medico-sanitare raionale. 

c) Pentru a asigura confidenţialitatea transmiterii informaţiei în interiorul 
reţelei şi pentru a simplifica comunicarea între instituţiile medicale conectate la 
reţea, a fost creat Centrul MedNet care cuprinde instituţii medicale din oraşul 
Chişinău şi din teritoriu şi uneşte toate sub-reţelele spitalelor şi ale instituţiilor de 
învăţămînt medicale. Misiunea organizaţiei este să devină un lider în promovarea 
şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale în domeniul medicinii şi dezvoltarea 
reţelei naţionale de schimb de informaţie medicală.  

 

Concluzii  
 

Spre deosebire de alte domenii de activitate, aplicaţiile digitale în medicină 
sunt variate şi extrem de complexe. Evoluţia tehnico-ştiinţifică a permis abordări 
din ce în ce mai sofisticate a stărilor de boală şi criză, prin intermediul 
echipamentului, metodelor şi mijloacelor de tratament revoluţionare. Serviciile 
medicale sunt incluse în cadrul celor 12 servicii publice reprezentative disponibile 
pentru cetăţeni, stipulate şi în Concepţia guvernării electronice. Acestea pot fi: 
ghidarea interactivă în tipologia şi disponibilitatea serviciilor medicale în cadrul 
diferitor instituţii medicale, programarea unei şedinţe la medic prin Internet, 
consultaţii medicale online, editarea fişei medicale on-line etc. 

Pînă în prezent, în republică, prestarea unor asemenea servicii medicale prin 
intermediul mijloacelor electronice nu este dezvoltată. Există, totuşi, iniţiative care 
pot fi atribuite practicilor de digitalizare a medicinei: automatizarea registraturii, 
automatizarea secţiilor de internare, digitalizarea metodelor de evidenţă a 
pacienţilor. 

Suportul financiar, tehnic şi material, familiarizarea personalului medical cu 
aplicarea tehnologiilor informaţionale reprezintă elementele cheie în dezvoltarea 
medicinei elctronice în Republica Moldova. 
În urma acordului semnat la 03.07.2007 între Guvernul RM şi Banca Mondială  
„privind alocarea unei finanţări de 17 milioane USD, în cadrul proiectului „Servicii 
de sănătate şi asistenţă socială pentru Moldova” situaţia în domeniul e-medicinei ar 
putea să se îmbunătăţească esenţial. 
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CONCLUZII GENRALE    

Aprecierea în dinamică a nivelului de pregătire electronică a Republicii 
Moldova denotă tendinţe generale pozitive la toate capitolele: este creat cadrul de 
reglementare, ce stabileşte principiile şi condiţiile de dezvoltare a societăţii 
informaţionale, sunt finanţate diferite programe pentru a facilita asimilarea TIC, 
creşte numărul utilizatorilor Internet şi cererea pentru Internet în bandă largă, 
computerele devin un instrument uzual în procesul de muncă şi în viaţa cotidiană, 
etc. Sectorul TIC din Moldova are un potenţial sporit în ceea ce priveşte 
dezvoltarea infrastructurii, producerea şi exportul produselor software şi serviciilor 
TIC. În anul 2007 s-a atestat o rată de creştere de cel puţin 5% pentru accesul şi 
utilizarea computerelor şi Internetului. Telefonia mobilă şi fixă se dezvoltă cu ritm 
sporit. În mediul de afaceri ponderea întreprinderilor ce utilizează computere 
depăşeşte 71%, iar a celor care beneficiază de Internet – 55%. A fost creat Fondul 
pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 
„Moldova electronică” şi stabilit un mecanism eficient de finanţare a proiectelor şi 
programelor în domeniul tehnologiilor informaţionale din acest Fond. 
  Prognoze mai optimiste atribuim extinderii modalităţilor de conectare în 
bandă largă la Internet, şi anume tehnologiilor ADSL şi ISDN. Către anul 2008 va 
fi extins esenţial numărul calculatoarelor, inclusiv conectate la Internet, în cadrul 
instituţiilor de învăţământ şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi, posibil, 
locale. Cu suportul asistenţei din exterior, va continua crearea  punctelor de acces 
public la Internet în majoritatea localităţilor, amplasate în incinta şcolilor, 
bibliotecilor, primăriilor. Ar putea să se îmbunătăţească situaţia în domeniul e-
medicinei, mai ales în urma acordului semnat între Guvernul RM şi Banca 
Mondială pe data de 03.07.2007, privind alocarea unei finanţări de 17 milioane 
USD în cadrul proiectului „Servicii de sănătate şi asistenţă socială pentru 
Moldova”. 

Documentul strategic general, elaborat şi aprobat de Comisia Europeană 
„i2010 - O Societate Informaţională Europeană pentru dezvoltare şi încadrare în 
câmpul muncii” promovează o economie informatizată deschisă şi competitivă, 
cercetări în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii (TIC), 
precum şi în aplicarea acestora pentru promovarea serviciilor publice şi ridicarea 
calităţii vieţii.  

O adaptare a acestor principii la nivel regional Sud-est european este realizată 
prin Iniţiativa Europa de Sud-est electronică (eESE), componentă a Pactului de 
Stabilitate pentru Europa de Sud-est şi documentele de lucru a acesteia – Agenda 
eESE 2002-2007 şi Agenda eESE Plus 2007-2011.  

În conformitate cu aceste documente, este necesar de atras o atenţie sporită 
utilizării noilor tehnologii informaţionale şi mijloace de comunicare în priorităţile 
generale definite în proiectul Planului Naţional de Dezvoltare. 

Există încă rezerve pentru dezvoltarea continuă a societăţii informaţionale. 
Accentele trebuie să fie puse pe dezvoltarea industriei TIC şi asigurarea 
competitivităţii acesteia, dezvoltarea accesului la Internet în bandă largă, 
dezvoltarea serviciilor publice de bază prin mijloace electronice de nivelul II şi III.  
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O condiţie esenţială, în acest context, este liberalizarea de facto a pieţei 
telecomunicaţiilor şi crearea condiţiilor egale pentru toţi operatorii. Este necesar de 
a simplifica procedurile de înregistrare, licenţiere, evaluare, control şi lichidare a 
activităţii de întreprinzător, ceea ce ar reduce interacţiunea antreprenorului cu 
diferite autorităţi. Aceasta ar permite crearea unui mediu de afaceri favorabil 
pentru agenţii economici din domeniul TIC.  

Dezvoltarea domeniului TIC este funcţie directă de creşterea potenţialului 
tehnico-ştiinţific. De aceea este important ca statul să susţină cercetările ştiinţifice 
bazate pe tehnologiile moderne specifice societăţii informaţionale, să încurajeze 
inovaţiile şi crearea de produse şi servicii TIC. 

Edificarea societăţii informaţionale presupune crearea şi aplicarea pe scară 
naţională a unui sistem de educaţie şi instruire a tinerii generaţii. În acest context, 
un instrument eficient de implementare în sistemul educaţional a tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii în Republica Moldova este crearea Sistemului 
Informaţional Educaţional, inclusiv extinderea Proiectului pilot privind 
implementarea de soft-uri educaţionale la 4 discipline şcolare (matematică, fizică, 
chimie şi biologie). 

Totodată, considerăm necesar elaborarea unui mecanism de finanţare a 
lucrărilor de conectare a instituţiilor preuniversitare la Internetul în bandă largă. 
Acest mecanism poate include nu numai mijloace bugetare, dar şi granturi oferite 
de organismele internaţionale pentru finanţarea unor proiecte de amploare derulate 
în localităţile rurale ale republicii. 

Dezvoltarea comerţului şi businessului electronic ar putea să faciliteze 
integrarea Moldovei în societatea informaţională globală. În acest scop sunt 
necesare măsuri prin care să se acorde asistenţă agenţilor economici naţionali 
referitor la utilizarea TIC şi să fie încurajată cooperarea întreprinzătorilor naţionali 
cu parteneri străini. 

Examinînd informaţia prezentată de autorităţile consiliilor raionale, putem 
constata, că mai sunt administraţii locale ce nu dispun de reţea, de adresă 
electronică pe domenul MD, de bază de date electronică a actelor juridice. În acest 
context, este necesar de acordat mai multă atenţie şi susţinere administraţiilor 
publice locale de gradul II.  

Menţionăm faptul că pînă în prezent, nu toate autorităţile administraţiei 
publice au desemnat,  sau au desemnat într-un mod formal, persoane responsabile 
de implementarea TIC în cadrul acestor instituţii. Pe măsura ce tehnologiile şi 
sisteme informaţionale devin tot mai importante, este evidentă necesitatea creării în 
instituţiile publice a funcţiilor speciale de manager pentru implementarea TIC 
(CIO). CIO este privit în multe organizaţii ca persoana cheie ce contribuie la 
formularea scopurilor strategice şi se subordonează direct conducerii de vîrf. Lipsa 
unor astfel de specialişti în APC şi APL, precum şi a funcţiilor speciale CIO 
tergiversează procesul de colaborare între MDI şi organele administraţiei publice 
şi, în cele din urmă, stopează procesul de edificare a societăţii informaţionale.  
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