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Parteneri



Obiectivul

SScopcop - promovarea modelului european de aplicare eficientă a 
politicilor societății informaționale / instrumentelor de e-
guvernare în Republica Moldova pentru a consolida 
participarea sectorului academic, administrației locale, 
mediului de afaceri, societății civile și mass-mediei în 
procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor 
Visegrad.

Pentru a atinge acest scop și a facilita asocierea la UE, va fi 
stabilită o platformă de comunicare între toți actorii implicați 
(seminar periodic privind problemele de dezvoltare a 
societății informaționale).



Activităţi

 2 ateliere de lucru pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, 
organizațiilor societății civile și IMM-uri cu participarea experților V4 
privind dezvoltarea locală bazată pe TIC. 

După fiecare atelier de luru va fi elaborat un set de recomandări privind:
 - implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale;
- e-servicii locale care urmează să fie dezvoltate.
  2 vizite de studiu în Polonia & Slovacia pentru câteva persoane cu 

inițiativă selectate dintre reprezentanți ai administrației publice locale, 
pentru a sprijini transferul de cunoștințe și colaborarea.

  2 seminare cu reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, de 
afaceri, societatea civilă, mass-mediei și cu experți din țările V4 privind 
problemele de dezvoltare a societății informaționale, în baza rezultatelor 
atelierelor de lucru. Seminarele se vor axa pe:

         - modul cum problemele identificate la nivel local sunt reflectate și 
abordate în documentele de politici elaborate de APC;

         - proiecte de politici, legislație, reglementări în domeniile e-Guvernare 
/ Societate Informațională.



Activităţi

Dezvoltarea unui proiect de plan de acțiune 
pentru implementarea serviciilor electronice 
locale în două localități rurale selectate, luând în 
considerare oportunitățile pentru PPP-uri la nivel 
local.

Elaborarea recomandărilor privind 
amendamentele la politici publice, reglementări 
etc. pentru autoritățile publice relevante, în baza 
bunelor practici preluate din țările grupului Visegrad 
și concluziilor de la seminare.



Impact estimat

 Reprezentanții autorităților publice locale vor beneficia de consolidarea 
capacității instituționale prin participarea la procesul de luare a deciziilor la 
nivel central. 

 Vizitele de studiu vor contribui la schimbul de bune practici, precum și 
consolidarea colaborării cu țările V4.

 Proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea serviciilor electronice 
locale va stimula dezvoltarea locală bazată pe TIC și va contribui la 
îmbunătăţirea serviciilor prestate cetățenilor.

 Autoritățile responsabile de elaborarea politicilor vor beneficia de rețele 
extinse cu reprezentanți ai sectorului academic, de afaceri, cu societatea 
civilă, mass-media și experți din ţările V4 pe probleme de dezvoltare a 
societății informaționale.

 Recomandările privind amendamentele la politicile publice, bazate pe cele 
mai bune practici ale ţărilor Visegrad și pe rezultatele discuţiilor de la 
seminare, vor contribui la consolidarea cadrului legal din domeniu.



Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale este 
o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării

unica organizație din sfera ştiinţei şi inovării certificatcertificatăă  
ISO 9001ISO 9001

      ISO 14001ISO 14001

    OHSAS 18001 OHSAS 18001 

      ISO 27001ISO 27001 

din Republica Moldova



Misiunea IDSI:
 realizarea de cercet realizarea de cercetăări, proiecte ri, proiecte şşi sisteme i sisteme 

informatice-suport pentru activitinformatice-suport pentru activităţăţile de creare, ile de creare, 
diseminare diseminare şşi utilizare a coni utilizare a conţţinuturilor informainuturilor informaţţionale, ionale, 

îîn vederea cren vederea creşşterii terii şşi punerii i punerii îîn valoare a n valoare a 
potenpotenţţialului ialului şştiintiinţţific ific şşi tehnologic al i tehnologic al RMRM



Activitate

ReReţţea ACADEMICAea ACADEMICA - interconectează 31 instituţii din sfera ştiinţei şi 
inovării

EXPERT onlineEXPERT online www.expert.asm.md - sistem online de depunere şi 
evaluare a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare

34 sisteme informatice34 sisteme informatice de promovare 
a activității de CDI



Proiecte naţionale

Centre de Performanţă IT (în colaborare cu StarNet) 

Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea 
conţinutului ştiinţific digital din RM (2015-2018)
 

Dezvoltarea suportului informaţional pentru efectuarea studiilor 
scientometrice în Republica Moldova (2013-2014)
 

Sistem-suport de decizie (SSD) pentru selecţia, finanţarea şi 
gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică 
cu finanţare publică (2011-2012)
 

Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de 
reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice (2008-2010)

Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional
(2010-2011)  



Proiecte internaţionale



Informaţie de contact

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Str. Academiei 5A 
Chişinău, MD-2028, Moldova
e-mail: idsi@asm.md, discus@idsi.md
web: www.idsi.md, www.discus.idsi.md

tel: 373 22 289 846 fax: 373 22 289 849
Facebook:
https://www.facebook.com/InformationSocietyDevelopmentInstitute
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/information-society-development-institute
 

   



Vă mulţumesc pentru atenţie!


