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Abrevieri 

DISCUS - Platforma de discuţii a problemelor privind edificarea Societăţii 

Informaţionale  

ISDI/IDSI - Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Republica Moldova  

V4 - Ţările Visegrad: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia 

TIC - Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor  

SIAP - Sistemul Informaţional al Administraţiei Publice 

CMS – Content Management System (Sistem de management al conținutului)  

APL – Autorități Publice Locale 

IDNO – numărul de identificare al persoanei juridice 

IDNP – numărul de identificare al persoanei fizice 

RM – Republica Moldova 

PNUD – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

ISO – Organizația Internațională de Standardizare 

TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

WGAG – Web Content Accessibility Guidelines 

IEC – Comisia Internațională pentru Electrotehnică 

CEN – Comitetul European pentru Standardizare 

ETSI – Institutul European de Standarde în Telecomunicații 
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1. Introducere 

Raportul pentru cel de-al 3-lea eveniment al proiectului DISCUS – seminarul: Servicii 

publice locale electronice, desfășurat la 22-23 septembrie 2015 la Chișinău, se bazează pe: 

 Documentele aprobate ale proiectului DISCUS, 

 Prevederile Termenilor de referință, 

 Experiența proprie privind cele mai bune practici din țările grupului Visegrad privind 

soluțiile TIC pentru servicii locale (cu accent pe aspectele strategice și de planificare), 

 Analiza experienței/inițiativelor țărilor V4/UE relevante pentru obiectivele proiectului 

DISCUS, 

 Analiza informațiilor prezentate și a discuțiilor din cadrul seminarului, 

 Analiza problemelor, soluțiilor, planurilor propuse de reprezentanții APL și ai altor părți 

interesate, exprimate în timpul seminarului, 

 Analiza ideilor exprimate în timpul comunicării informale din cadrul seminarului. 

Studiul de cercetare "Recomandările privind dezvoltarea e-serviciilor locale" este elaborat 

în cadrul proiectului DISCUS, ca rezultat al seminarului: Servicii publice locale electronice. 

Scopul principal al acestui studiu de cercetare este prezentarea rezultatelor seminarului 

din septembrie privind serviciile electronice publice locale. Studiul demarează cu o analiză 

succintă a evenimentului. Capitolul 2 prezintă noțiunile generale privind serviciile publice. 

Acesta este urmat de o analiză a cadrului juridic privind serviciile publice din Moldova, cu 

accent pe serviciile locale. Capitolul 4 „e-Servicii” prezintă conceptul de servicii bazate pe TIC, 

principiile, criteriile de selecție, modalitatea de planificare a unui e-serviciu la nivel local. 

Următorul capitol este dedicat situației actuale privind serviciilor electronice în Moldova, urmat 

de câteva sfaturi practice. Experții Visegrad au formulat un șir de comentarii și recomandări, în 

baza celor 3 evenimente ale proiectului DISCUS. 

Seminarul a avut loc la 22-23 septembrie la Chișinău și a întrunit peste 50 de 

participanți, inclusiv reprezentanți din 36 de primării din Moldova – primari, viceprimari, 

specialiști din diverse domenii. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic, 

guvernării, societății civile, experți naționali și internaționali din țările Visegrad.    

Evenimentul a avut caracter practic, echipele de lucru au fost coordonate de cei 4 experți, 

3 din țările Visegrad: Polonia, Slovacia și Republica Cehă și expertul național din Moldova. 

Subiectul central al discuțiilor a fost planul de acțiuni în vederea implementării serviciilor 

electronice locale.  Seminarul a durat o zi şi jumătate, la care participanții au avut posibilitatea 

de a socializa, dezbate idei și face schimb de experiență. 

http://www.idsi.md/
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Scopul principal al evenimentului a fost dezvoltarea planurilor de acțiune de către 

funcționarii publici din Republica Moldova sub îndrumarea experților Visegrad.  

Obiectivul seminarului a fost de a informa și sensibiliza funcționarii APL din 

Republica Moldova cu privire la necesitatea de a dezvolta și implementa planuri de acțiune 

pentru servicii electronice locale, precum și de a forma unele abilitățile practice ale 

participanților în planificarea și dezbaterea unui concept de plan de acțiuni. 

Cu un cuvânt de salut la eveniment a venit dr. Igor Cojocaru - directorul Institutului de 

Dezvoltare a Societății Informaționale, Andrei Cușcă - şef-adjunctul Direcţiei politici în 

domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

dr.hab. Veaceslav Ursachi - coordonatorul Secției de Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM, 

m.c. Constantin Gaindric - Institutul de Matematică și Informatică a AȘM. 

Prof. dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe al Institutului de Politici Publice,  

a prezentat studiul realizat de experţii DISCUS în baza seminarului științific din 26-27 mai 

2015, care a avut tematica: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale). 

O altă prezentare din cadrul evenimentul s-a axat pe experiența echipei care a vizitat 

Polonia în perioada 5-10 iulie 2015. Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experienţă, 

transferul de bune practici din Polonia în Republica Moldova, stabilirea de contacte şi 

încurajarea colaborării în domeniul societăţii informaţionale (cu accent pe serviciile electronice 

locale). Funcționarii publici locali au vizitat 4 orașe din Polonia, 10 instituții (de nivel central, 

regional și local), unde au participat la mai mult de 20 de prezentări și discuții directe cu 

specialiștii. La workshop au împărtășit experiența acumulată și au prezentat rezultatele obținute 

în urma vizitei de studiu. 

Ion Coșuleanu, cercetător științific la IDSI, a prezentat un set de recomandări privind 

întocmirea unui plan de acțiuni de implementare a serviciilor electronice locale. În baza 

recomandărilor, echipele de lucru (constituite din primari, viceprimari, secretari de consilii și 

specialiști ai administrațiilor locale) au lucrat asupra planurilor de acțiuni de implementare a 

serviciilor locale considerate prioritare și comune pentru mai multe localități (eliberarea 

certificatelor, extrase cadastrale etc.). 

Echipele au prezentat și au autoevaluat propunerile în baza criteriilor explicate de 

prof. Anatol Gremalschi: 

-  eligibilitate (ţine oare de competenţa primăriei serviciul pe care propuneți să-l 

digitizați?), 

-  relevanţă (chiar au nevoie cetăţenii comunităţii de acest serviciu?), 

-  eficacitate (va fi oare atins scopul digitizării?), 

-  eficiență (care vor fi beneficiile? vor acoperi acestea costurile digitizării?), 

-  durabilitate. 

http://www.idsi.md/
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2. Noțiuni generale privind serviciile publice  

Termenul „Serviciu” (în sensul de prestare a serviciilor) se referă la desfășurarea unei 

activități (de exemplu, un serviciu) de către un prestator, care este destinat unui client (și, prin 

urmare, „servește” acest client). 

Serviciul public este un serviciu furnizat de guvern persoanelor din jurisdicția sa, fie în 

mod direct (prin intermediul sectorului public), fie finanțând prestarea serviciilor. Termenul este 

de regulă asociat cu un consens social (de obicei, exprimat prin alegeri democratice), conform 

căruia anumite servicii ar trebui să fie disponibile tuturor, indiferent de venituri.1 Serviciile 

publice sunt considerate atât de importante, încât din motive morale ar trebui garantată 

furnizarea universală a acestora. Acestea pot fi asociate cu drepturile fundamentale ale omului 

(cum ar fi dreptul la apă). Un serviciu este de a-i ajuta pe alții, care au o nevoie sau dorință 

specifică.2 

În țările dezvoltate, termenul „servicii publice” (sau „servicii de interes general”) deseori 

include: electricitate, educație, servicii de urgență, protecția mediului, serviciul de pompieri, 

gaz, asistență medicală, aplicarea legii, armata, servicii poștale, radiodifuziune publică, 

bibliotecile publice, siguranța publică, transport public, locuințe publice, servicii sociale, 

telecomunicații, urbanism, gestionarea deșeurilor, rețele de apă. Toate acestea sunt servicii de 

utilitate publică. 

Un serviciu public poate avea uneori caracteristicile unui bun public (fiind non-rival și 

non-excluzibil), dar cele mai multe dintre acestea sunt servicii care (în conformitate cu normele 

sociale în vigoare) pot fi sub-furnizate de piață. În majoritatea cazurilor serviciile publice sunt 

servicii, altfel spus, acestea nu implică fabricația bunurilor. Acestea pot fi furnizate de 

monopoluri locale sau naționale, în special în sectoarele care sunt monopoluri naturale. 

Acestea pot implica rezultate care sunt greu de atribuit unui efort individual specific 

și/sau dificil de măsurat, în termeni de caracteristici cheie, cum ar fi calitatea. Serviciile deseori 

necesită un nivel înalt de instruire și educație. Acestea pot atrage oameni cu un etos al 

serviciului public, care doresc să ofere prin munca lor ceva publicului larg sau comunității. 

Așadar, serviciile publice pot fi furnizate de autoritățile locale sau naționale, în funcție 

de impactul serviciilor pentru cetățeni și de legislația națională. 

 

                                                 
1  McGregor,Eugene B.,,Jr, Campbell, A. K., Macy,John W.,,Jr, & Cleveland, H. (1982). Symposium: The 

public service as institution. Public Administration Review, 42(4), 304. 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Public_service  

http://www.idsi.md/
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3. Cadrul legal pentru servicii publice (locale) în Republica Moldova  

Există un șir de legi și alte documente guvernamentale, care stabilesc regulile de 

organizare a serviciilor publice. 

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, administraţia publică din unităţile 

administrativ-teritoriale se bazează pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultarea cetăţenilor cu 

privire la problemele locale de interes deosebit. Legea privind administraţia publică locală 

defineşte administraţia publică locală ca o totalitate de autorităţi publice locale create în cadrul 

legii pentru a satisface interesele generale ale locuitorilor unei anumite unităţi administrativ-

teritoriale. 

Legea nr. 436  din  28.12.2006 privind administraţia publică locală, în afara 

prevedrilor generale de organizare a autorităților publice locale, responsabilitățile acestora, în 

capitolul X, art. 73, stabilește că: 

Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, 

în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de 

nivelurile întâi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare disponibile. Consiliul local poate 

decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de 

drept privat, în condiţiile legii. 

Legea nr. 435 din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, în art. 3 

privind principiile descentralizării administrative este menționat principiul responsabilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, care presupune, în limitele competenţelor ce le revin, 

obligativitatea realizării unor standarde minime de calitate stabilite de lege la prestarea 

serviciilor publice şi de utilitate publică de care sunt responsabile. Totodată, autorităţile publice 

locale de nivelurile întâi şi al doilea, precum şi cele centrale, pot coopera, în condiţiile legii, 

pentru a asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice care solicită eforturi comune ale 

acestor autorităţi. 

Cancelaria de stat (art. 14) este responsabilă (de comun acord cu alte ministere şi 

autorităţi administrative centrale, precum şi cu structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale) pentru stabilirea standardelor minime de cost şi de calitate ale 

serviciilor publice şi de utilitate publică și monitorizarea acestora. 

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 1402-XV din 24.10.2002, 

stabilește cadrul juridic unitar privind înfiinţarea și organizarea serviciilor publice de gospodărie 

comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea și controlul funcţionării 

lor. Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/ prestarea următoarelor 

servicii: alimentarea cu apă; alimentarea cu energie termică; canalizarea și epurarea apelor uzate 

și pluviale; salubrizarea, înverzirea localităţilor; asigurarea cu transport public local; 

administrarea fondului locativ public și privat. 

 

http://www.idsi.md/
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Legea nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat stabilește 

principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalităţile de realizare, procedura 

de iniţiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligaţiile partenerului public și ale partenerului 

privat. Parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partenerul public și partenerul 

privat, având ca scop sporirea eficienţei patrimoniului public, fiecare partener asumându-și riscuri 

și responsabilităţi concrete. Conform legii, obiect al parteneriatului public-privat poate fi orice 

bun, lucrare, serviciu public sau funcţie exercitată de partenerul public, cu excepţia celor interzise 

expres de lege. Parteneriatul public-privat poate fi constituit având ca obiect elemente ale 

infrastructurii și/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea acestora. 

Legea nr. 534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni specifică că obiect de 

concesionare pot fi inclusiv serviciile de utilitate publică – naționale sau locale.  

Concesiunea este un contract prin care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

cesionează (transmit unui investitor (persoană fizică sau juridică, inclusiv străină), în schimbul 

unei redevenţe, dreptul de a presta servicii publice, preluând gestiunea obiectului concesiunii, 

riscul prezumtiv şi răspunderea patrimonială. 

Prin urmare, serviciile publice pot fi furnizate la nivel național sau local. Autorirățile 

publice, atât la nivel central, cât și local, pot furniza servicii publice de sine stătător sau prin 

parteneriat public-privat sau concesiuni.   

Potrivit Programului de reformă a serviciilor publice3, aprobat de Guvern în 2014, 

reingineria serviciilor publice este una dintre cele mai urgente priorităţi ale Republicii Moldova, 

dar, de asemenea, şi o provocare majoră, care necesită regândirea şi transformarea modelelor 

tradiţionale de activitate a autorităţilor şi instituţiilor publice. Instituţiile publice organizate pe 

verticală, care operează în limitele stricte ale competenţelor stabilite de actele normative, vor fi 

restructurate într-un singur sistem, care va elimina barierele instituţionale, va dezvolta legăturile 

orizontale şi instrumentele de cooperare care ar oferi o organizare eficientă a  serviciilor publice 

pentru cetăţeni şi antreprenori şi o utilizare judicioasă a resurselor autorităţilor publice centrale 

şi locale. Acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării rapide a inovaţiilor tehnologice, 

precum şi cerinţele în creştere ale societăţii. 

Programul a identificat două grupuri principale de probleme legate de reforma 

serviciilor publice: 

- Primul grup vizează sistemul de servicii în sine și se referă la astfel de probleme 

precum calitatea serviciilor, accesibilitatea informațiilor privind serviciile, timpul necesar pentru 

a obține un anumit serviciu, posibilitatea de a alege canalele de furnizare a serviciilor către 

beneficiari, respectarea statului de drept în furnizarea de servicii, costuri rezonabile pentru 

cetățeni și întreprinderi, cultura serviciilor, asigurarea infrastructurii de furnizare a serviciilor, 

organizarea de servicii eficiente din punct de vedere economic. 

- Al doilea grup de probleme se referă la reforma serviciului public în sine și acoperă 

                                                 
3 Public Services Reform Program for 2014-2016. Annex 1 at GD no. 122 from 18 .02.2014  

http://www.idsi.md/
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aspecte, precum calitatea politicilor de reformă prin stabilirea unor obiective clare, principii și 

instrumente de politici, activități și măsuri planificate, corectitudinea și coerența acestora cu alte 

inițiative guvernamentale, în primul rând, cu agenda de e-Transformare, asigurarea resurselor, 

stabilirea unor mecanisme eficiente de coordonare și de management al reformei, conștientizarea 

de către funcționarii publici, atât la nivel de conducere, cât și la nivel de experți a esenței și 

complexității reformei. 

4. E-servicii  

e-Servicii – servicii publice oferite cetățenilor de către autorități prin intermediul 

mijloacelor electronice. Acestea sunt contra plată sau gratuite şi pot fi comandate la distanță, 

rapid, simplu şi comod.  

Cerinţe faţă de e-Servicii: 

 Viziune si obiective clare 

 Configurare organizațională 

 Participarea părților interesate 

 Consolidarea capacităților 

 Managementul proiectului 

 Reducerea decalajului dintre realitate și design  

 PPP 

 Cadrul juridic și de securitate  

 Monitorizare și evaluare 

 Servicii orientate către cetățean 

Pentru planificarea e-serviciilor se recomandă respectarea unui echilibru între cele trei 

dimensiuni principale: publică, electronică și de servicii, după cum este prezentat în Tabelul 1: 

Altfel spus, cele 3 dimensiuni de conceptualizare a e-serviciilor publice pot fi prezentate 

în format 3D (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Cubul e-serviciilor publice  

Sursă: Ida Lindgren, PUBLIC E-SERVICES IN 3D, CONCEPTUALIZING PUBLIC E-SERVICES IN THREE 

DIMENSIONS, 9th Scandinavian Workshop on Electronic Government, Copenhagen February 9-10, 2012.  
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Tabelul 1 

Caracteristicile și problemele pentru examinare în procesul de conceptualizare        

a e-Serviciilor publice 

 

Dimensiune  

 

Caracteristicile principale  

Exemple de probleme pentru 

examinare în procesul de 

conceptualizare a e-serviciilor 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publică 
(Servicii și 

organizații)  

Caracterul public: 

- Necesitatea de a asigura un cadru legal 

cuprinzător cu grade diferite de restricționare. 

- Necesitatea de a echilibra valorile 

democratice și economice (respectarea 

principiilor egalității, capacității de reacție, 

disponibilității și incluziunii sociale, precum și 

eficiența costurilor). 

- Necesitatea de a asigura legitimitatea și 

responsabilitatea prin proces decizional 

democratic, stat de drept și rezultate eficiente. 

- Disponibilitatea și corectitudinea 

prestării serviciilor publice, de ex.: 

cum este furnizat un e-serviciu 

public? 

- Servicii publice involuntare vs. 

voluntare, de ex.: cui servește un        

e-serviciu public? 

- Valori economice vs. democratice, 

de ex.: ce scop urmărește un                

e-serviciu public? 

 

  Lipsa unei ieșiri 

- Necesitatea de a echilibra relația asimetrică cu 

cetățeanul, în special în situații monopolizate 

sau obligatorii (legitimitatea nu se bazează pe 

alegere)  

Utilizatori ca cetățeni, și nu consumatori 

- Necesitatea de a asigura drepturile individuale 

și politice și obligațiunile cetățenilor. 

- Necesitatea de a asigura servicii pentru toți 

cetățenii (respectarea eterogenității).  

 

 

 

 

e-  

Un artefact tehnic, constituit din: 

- Tehnologie bazată pe Internet 

- Un anumit grad de interacțiune 

- Conexiuni cu alte sisteme informaționale, de 

ex.: sistemele de back-office 

Probleme legate de proiectare și 

utilizatori, de ex.:  

- Care sunt experiențele utilizatorilor 

de interacțiune cu tehnologia? 

- De ce e-serviciile publice sunt/nu 

sunt adoptate de către utilizatori? 

- Probleme de interoperabilitate: de 

ex.: la ce sisteme este conectat             

e-serviciul? 

- Sunt aceste sisteme interoperabile? 

Trebuie evaluat în raport cu utilizarea 

preconizată și utilizatorii, ceea ce înseamnă că: 

- Este necesar un accent pe utilizatorii tehnologiei  

- Accesibilitatea și utilizabilitatea sunt aspecte 

importante  

 

 

 

 

Servicii  

Serviciul ca proces 

- Trebuie perceput ca un proces în care 

valoarea este co-creată de consumator și 

furnizor 

  

- Crearea valorii: de ex.: ale cui 

interese sunt servite? Pentru cine se 

creează valoare? 

  - Simetria puterii: relații asimetrice 

între utilizator și furnizor? 

  - În ce fel este furnizat serviciul? 

- Ce fel de informații sunt utilizate/ 

făcute schimb? 

- Este schimbul reciproc? 

Calitatea serviciului  

- Trebuie evaluată în baza experienței 

consumatorului privind serviciul  

 

Sursă: Ida Lindgren and Gabriella Jansson, Electronic services in the public sector: A conceptual 

framework, 2013, Government Information Quarterly, (30), 2, 163-172. 
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Atunci când aspectul tehnologic al e-serviciului public este ignorat, există riscul de a fi 

prins într-o viziune prea optimistă precum că tehnologia reprezintă soluția la toate problemele, 

omițând că tehnologia oferă atât posibilități de utilizare, cât și constrângeri. Dacă nu este 

definită tehnologia, de asemenea devine dificilă (1) comparația serviciilor electronice utilizate în 

prezent cu cele din trecut și viitor; (2) evaluarea implementării și utilizării serviciilor electronice 

publice și (3) înțelegerea conexiunii între aplicațiile pentru e-servicii și sistemele informaționale 

interconectate utilizate pentru a furniza e-serviciile. 

Prin evidențierea componentei “e” în e-servicii publice, devine clar faptul că un                

e-serviciu public este diferit de un serviciu public mediat prin mijloace electronice. În mod 

special aceasta se referă la cazul serviciilor de asistență socială, care sunt distribuite în mod 

individual. E-serviciile publice, de obicei nu includ rezultatul efectiv sau produsul final al 

politicilor publice, cum ar fi predarea în școli sau tratamentul medical al unui pacient. Mai 

degrabă, acestea prezintă medierea serviciului, procesul prin care acest serviciu este comunicat 

și accesat. În acest sens, e-serviciile publice reprezintă un subiect din domeniul informațiilor. La 

rândul său, prin accentuarea prefixului “public” din e-serviciile publice, în prim-plan sun plasate 

problemele de disponibilitate și accesibilitate. La medierea e-serviciilor publice, principiul 

constituțional consacrat al egalității de tratament înseamnă promovarea accesului egal. Serviciile 

publice trebuie să fie disponibile diferitor grupuri de cetățeni, cu nevoi diferite. 4 

Serviciile publice trebuie evaluate după alte principii, cum ar fi valoarea publică. În 

timp ce valoarea privată poate fi estimată prin măsurători financiare ale profiturilor, valoarea 

publică este mai mult legată de realizarea obiectivelor stabilite de programele guvernamentale și 

furnizarea serviciilor publice pentru cetățeni. 

e-Serviciile publice pot fi furnizate prin 2 modalități principale: 

 

1. unidirecțional, de la autoritatea publică către cetățean, în calitate de utilizator extern: 

 

Fig. 2. E-Serviciu public cu comunicare unidirecțională de la agenție publică către cetățean  

Sursa: Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, Linköping University, Development of public e-services –  a method 

outline,  7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), January 27-28, 2010 

  

                                                 
4 Ida Lindgren, Public e-services in 3D, conceptualizing public e-services in three dimensions, 9th 

Scandinavian Workshop on Electronic Government, Copenhagen February 9-10, 2012.  
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2. comunicare bidirecțională între autoritatea publică și cetățean: 

 

Fig. 3. E-Serviciu public cu comunicare bidirecțională de la agenție publică către cetățean  

Sursa: Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, Linköping University, Development of public e-services – a method 

outline, 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), January 27-28, 2010 

Agenția publică este responsabilă pentru crearea e-serviciului ca o aplicație software, 

destinată utilizării de către cetățeni. În acest sens, există și direcția e-serviciului (de la furnizor la 

client). Totuși, în ceea ce privește conținutul informațional al e-serviciului, comunicarea e în 

ambele sensuri: agenția comunică cu cetățeanul și cetățeanul comunică cu agenția. Astfel e-

serviciul se transformă într-un tip special de servicii: Co-servicii. 

 

Fig. 4. E-servicii publice în context  

Sursa: Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, Linköping University, Development of public e-services – a method 

outline, 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), January 27-28, 2010 

 

E-serviciile publice realizează comunicarea între cetățeni și autoritățile publice. Cetățenii 

se informează cu privire la reguli și regulamente, cu privire la drepturile și obligațiunile lor și 

alte probleme sociale. Cetățenii pot comunica cu autoritățile în câteva moduri predefinite; de ex., 

depunerea cererilor pentru permise. Comunicarea între cetățeni și administrația publică este de 

multe ori mediată nu doar prin e-servicii, dar și prin sistemele TI interne. E-serviciile integrate 

pot implica, de asemenea, schimb de informații cu sistemele TI din alte autorități sau uneori alte 

organizații externe. E-serviciile publice în context sunt prezentate în figura 4. 
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La elaborarea e-serviciilor publice, acest context trebuie luat în considerare. Accentul 

trebuie pus pe e-serviciu, dar trebuie să fie luate în considerare și alte probleme conexe. 

O problemă importantă este faptul că e-serviciile sunt parte ale proceselor de lucru. Prin 

urmare, orientarea pe proces trebuie să fie o caracteristică definitorie a metodologiei e-

serviciilor. De asemenea, e-serviciul face parte dintr-o arhitectură TI. Este necesar să se clarifice 

problemele de schimb de informații între e-servicii și alte sisteme informaționale conexe. 

Contextul administrației publice privind serviciile electronice implică diferite regulamente și alte 

tipuri de norme. Pentru realizarea proceselor și servicii electronice eficiente, reglementările 

trebuie cunoscute și respectate. O investigare a cadrului normativ ar trebui inclusă în dezvoltarea 

e-serviciilor. E-serviciile reprezintă un mijloc de comunicare (comunicarea între Guvern și 

client). Această e-comunicare este legată de alte tipuri de comunicare; atât de la om la om, cât și 

comunicare mediată de TI. Comunicarea în cadrul unui domeniu restrâns face uz de elemente 

lingvistice (concepte și terminologie) asociate în special cu acest domeniu. E-serviciile sunt 

dezvoltate pentru a sprijini comunicarea între mai multe părți și este important ca părțile să se 

înțeleagă reciproc. O analiză conceptuală ar trebui de asemenea să fie inclusă în dezvoltarea e-

serviciilor. Astfel rezultă cinci aspecte importante care trebuie luate în considerare la 

dezvoltarea e-serviciilor publice: 5 

Tabelul 2  

Privire de ansamblu asupra metodei: cinci aspecte și două stări 

 Diagnosticul pre-condițiilor 

(stare curentă) 

Co-proiectarea proceselor și 

TI (stare viitoare) 

Procese de lucru Analiza proceselor curente Re-proiectarea procesului  

Reglementările și scopurile 

mediului de lucru (norme) 

Identificarea și analiza 

normelor: 

Analiza reglementărilor 

Analiza scopurilor 

Prioritizarea normelor 

Propuneri de modificare a 

normelor 

Validarea normelor 

proiectelor  

Comunicarea Guvern-client Analiza formularelor & site-

urilor web curente și ale e-

serviciilor 

Proiectarea e-serviciului 

(uzabilitate & funcționalitate) 

Limbajul mediului de lucru Analiza conceptelor aplicate 

(modelare conceptuală) 

Re-proiectare conceptuală 

Arhitectura SI & schimbul 

de mesaje 

Analiza arhitecturii curente a 

SI 

Re-proiectarea arhitecturii SI 

Proiectarea schimbului de 

mesaje 

 

La elaborarea e-serviciilor, procesul de dezvoltare trebuie să înceapă de la studierea 

premiselor pentru viitorul e-serviciu. Aceasta implică o analiză a situației actuale. Odată 

clarificată starea actuală, poate demara proiectarea soluțiilor viitoare. Subliniem că aceasta 

trebuie realizată ca o co-proiectare a proceselor de afaceri și a sistemelor TI. E-serviciile viitoare 

trebuie proiectate în funcție de context și integrate cu activitățile conexe. Înlocuirea suportului 

de hârtie cu unul digital, de cele mai multe ori, nu este o soluție adecvată pentru un e-

serviciu. 

                                                 
5 Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, Linköping University, Development of public e-services – a method outline, 

Paper accepted to the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), January 27-28, 2010 
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În loc de o simplă digitizare a informației pe suport de hârtie, dezvoltarea e-serviciilor 

trebuie să implice un proces de reinginerie. Transferul la comunicații electronice ar trebui să 

exploreze la maxim potențialul oferit de mediul TI. Aceasta presupune eficientizarea proceselor 

de lucru. Diagnosticarea proceselor actuale scoate în evidență diferite probleme. Pornind de la 

aceste probleme și descrierea proceselor, pot fi proiectate procese de lucru mult mai eficiente. 

Un alt aspect important sunt interfețele pentru utilizatori comprehensive și simple în 

utilizare pentru cetățenii ca utilizatori externi. Trebuie luat în considerare caracterul regulator al 

administrației publice. Noul e-serviciu trebuie să fie bine integrat în infrastructura TI existentă. 

De asemenea, trebuie luată în considerare potențialul TI ca un facilitator al procesului de 

reinginerie. 
 

Servicii publice bazate pe TIC - Avantajele pentru solicitanți: 

- Facilitarea accesului la informații și servicii; 

- Calitate și servicii mai ieftine; 

- Facilitarea accesului la alte instituții și asistență; 

- Formulare simplificate și standardizate; 

- Economie de timp; 

- Economie de bani (de exemplu, pentru transport). 

Criterii pentru pre-selectarea serviciilor bazate pe TIC: 

 costuri de implementare (în limita resurselor disponibile); 

 perioda de implementare (până la 12-18 luni); 

 e-servicii pentru cetăţeni (G2C) şi business (G2B), şi mai puţin servicii pentru înseși APL; 

 existenţa infrastructurii minimale de back office; 

 procesele de business al e-serviciului trebuie să fie bine definite şi funcţionale; 

 urgenţa şi relevanţa;  

 numărul de beneficiari;  

 nivelul de pregătire al back office; 

 nivelul de complexitate; 

 cadrul legal de reglementare;  

 leadership şi voinţa politică; 

 nivelul de pregătire al beneficiarului; 

 durabilitatea; 

 factori externi (agenda de integrare în UE etc.).   
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5. E-servicii în Republica Moldova – situația actuală 

Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în digitizarea serviciilor publice 

la nivel central. Succesul acestor activități creează premise promițătoare pentru digitizarea 

serviciilor publice locale, prin asigurarea accesului la registrele și bazele de date ale autorităților 

centrale, prin transfer de experiență, prin adaptarea soluțiilor tehnice existente la contextul local 

specific. Cu toate acestea, la moment nu există o viziune de ansamblu privind serviciile publice 

locale care ar putea fi digitizate, precum și viitorul cadru instituțional, pentru a asigura 

digitizarea acestora. 

Centrul de e-Guvernare este instituția responsabilă, în numele Guvernului, pentru 

punerea în aplicare a Agendei de e-Transformare. Acesta a elaborat o platformă unică pentru 

serviciile publice prestate de autorităţile centrale – portalul http://www.servicii.gov.md. Această 

platformă are funcţia unui catalog electronic pentru serviciile publice furnizate de autorităţi, 

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

informaţii succinte, corecte, accesibile şi complete despre serviciile publice disponibile în 

Republica Moldova. 

Pe platformă se găsec informaţii cu privire la serviciile electronice, precum şi serviciile 

prestate în mod tradiţional. Vizitatorii vor găsi descrierea serviciilor, setul de documente 

necesare pentru aceste servicii, programul de prestare a acestora, costurile şi durata de 

implementare. De asemenea, sunt prezentate atât datele de contact, pentru a obţine mai multe 

informaţii, cât şi formularele care trebuie completate de către cetăţeni în format electronic, 

inclusiv ghiduri de completare. 

Platforma este împărțită pe categorii de servicii pentru: 

 Cetățeni (informare și petiționare, finanțe și taxe, licențe și permise speciale etc.) 

 Business (taxe, raportare, acte confirmative, acte permisive etc.) 

 Vizitatori (cetățenia Republicii Moldova, intrarea și șederea în Moldova) 

 Scenarii de viață (emigrarea, imigrare, inițierea afacerii, relații funciare și cadastru, 

întemeierea familiei, sănătate, studii) 

În prezent pe portal există 481 servicii, dintre care 105 sunt e-Servicii (servicii on-

line), cu date deschise pentru acces. Guvernul Republicii Moldova este determinat să transforme 

toate serviciile tradiționale în e-servicii până în 2020, prin intermediul “Planului de Acțiuni 

pentru un Givern deschis" și "Strategia de modernizare tehnologică a guvernării”. În acest fel, 

cetățenii vor putea accesa peste 500 de servicii electronice. 

Cu toate acestea, la momentul actual majoritatea dintre cele 105 de e-Servicii pe platformă 

poartă un caracter informativ, dar nu asigură furnizarea electronică completă a serviciului.  

Top 10 cele mai accesate e-servicii de pe platformă (la 10.11.2015): 

1. Eliberarea cazierului juridic persoanelor fizice 

2. Acces gratuit la date din registrul bunurilor imobile 

3. Licenţierea activităţii de transport rutier 

4. Verifică IDNO 

5. Verifică IDNP 

http://www.idsi.md/
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6. Eliberarea informaţiilor din Arhiva Naţională şi din Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a 

Republicii Moldova 

7. Buletin de identitate al cetăţeanului RM/Buletin de identitate electronic al cetăţeanului RM 

8. Licenţierea activității pentru construcţii de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi 

reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurări 

9. Verifică numărul de persoane cu acelaşi nume/prenume 

10. Licenţierea acordării asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private 

Generalizarea problemelor existente din perspectiva beneficiarilor include: 6  

1) Informaţii incomplete postate pe site-urile instituţiilor publice. În cele mai multe cazuri 

pentru a beneficia de serviciile necesare, beneficiarii sunt obligaţi să viziteze personal instituţiile 

care oferă serviciile. Conform rezultatelor sondajului, în anul 2013 mai mult de 50% de beneficiari 

au recunoscut că informaţia de pe site-ul referitor la serviciul necesar a fost insuficientă.  

2) Abordare instituţională îngustă şi instituţii publice izolate în organizarea serviciilor. 

Beneficiarul continuă să acţioneze în calitate de curier, asigurând schimbul de documente între 

instituţiile publice. Deşi interoperabilitatea registrelor publice este în curs de implementare, 

aceasta funcţionează doar în cazuri izolate, necesitând timp semnificativ şi costuri economice 

suplimentare pentru cetăţeni şi întreprinderi. Potrivit rezultatelor sondajului 2013, pentru a 

obţine un serviciu distinct, mai mult de 30% din beneficiari au fost nevoiţi să viziteze mai mult 

de 3 instituţii.  

3) Lipsa unor proceduri şi practici sistematice de evaluare a sarcinii administrative. 

Cadrul de reglementare, care stabileşte procedura de obţinere a serviciului prevede cerinţe care 

ar putea creşte randamentul fără riscuri suplimentare, dar evaluarea sistematică şi identificarea 

procedurilor excesive existente şi proceselor sunt efectuate numai în cazuri individuale, în 

special în proiecte de asistenţă tehnică internaţională.  

4) Includerea arbitrară a cerinţelor suplimentare privind serviciul, neprevăzute în actele 

normative (legi, hotărâri de guvern, decizii ale autorităţilor locale), stabilite prin instrucţiuni 

interne ale instituţiilor. Acest lucru conduce la nevoia de vizite repetate la instituţii, prezentarea 

documentelor care nu sunt reglementate de acte juridice şi nu sunt incluse în listele de 

documente postate pe site-urile instituţiilor. În acest fel, timpul necesar pentru a obţine un 

serviciu este mai mare.  

5) Lipsa de reguli uniforme şi transparente pentru stabilirea tarifelor la serviciile cu 

plată. Tarifele pentru servicii sunt percepute de majoritatea persoanelor drept arbitrare sau 

nerezonabile. Conform rezultatelor sondajului, în anul 2013, mai mult de 58% dintre beneficiari 

considerau tarifele pentru servicii ca fiind nejustificate. 

6) Existenţa plăţilor suplimentare neoficiale solicitate de la beneficiari. Sondajul din anul 

2011, efectuat de Institutul Republican Internaţional (IRI), Baltic's Surveys/The Gallup 

Organization, a arătat că plăţile informale suplimentare constituie un mod obişnuit de 

                                                 
6 Public Services Reform Program for  2014-2016. Annex 1 at GD no. 122 from 18 .02.2014  
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soluţionare a problemelor cetăţenilor, care interacţionează cu instituţiile publice în mai mult de 

80% din cazuri. Potrivit sondajului din anul 2013, circa 47% din respondenţi au recunoscut că în 

furnizarea de servicii le-au fost solicitate plăţi neoficiale. 

Cele mai solicitate servicii prestate la nivel local, sub forma eliberării diferitor 

documente către cetățeni, sunt:  

 adeverința despre componența familiei,  

 avizul de plată a taxelor și impozitelor,  

 certificatul despre locul de trai,  

 certificatul despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol.  

Din lista potențială a celor 22 de tipuri de servicii prestate la nivel local, respondenții au 

remarcat că ar dori să obțină on-line următoarele servicii/documente:  

 avizul de plată a taxelor și impozitelor,  

 certificatul despre locul de trai,  

 adeverința despre componența familiei,  

 extrasul din Registrul cadastral și  

 extrasele din cartea de gospodărie și de imobil. 

În opinia respondenților, unele servicii precum: actul de înregistrare a căsătoriei și cele 

care se referă la intrarea în posesia averii, trebuie prestate după metoda tradițională, deoarece 

necesită prezența simultană a solicitanților. 7 

                                                 
7 Research Study “Administrative public services at local level: diagnostic and e-transformation opportunities” 

UNDP Moldova, 2014 

http://www.idsi.md/
http://www.discus.idsi.md/


DISCUS – 21470018 Studiu: Recomandări pentru dezvoltarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  19 

 

Tabelul  3  

Probleme identificate vs e-servicii potențiale formulate  

de studii relevante/funcționari publici 

Participanții la primul seminar DISCUS  

din 17-18 martie, Chișinău 

Program Comun Integrat de Dezvoltare 

Locală (al PNUD): 

- Eliberarea certificatelor (componenţa 

familiei etc.) 

- Servicii de arhivare / Lipsa serviciilor de 

păstrare a înregistrărilor  

- Extrase cadastrale (autorizaţii de 

construcţii, extrase din registrul de 

proprietate etc.) 

- Certificate privind datoriile fiscale  

- Asigurarea socială 

- Serviciile se oferă la diverse oficii/ nu 

există un ghişeu unic  

- Lipsa conectivităţii (IS) între centre 

raionale (LPAII) şi sate (LPAI) 

- Transparența decizională 

- Lipsa informațiilor 

 

 

- Eliberarea certificatelor (componenţa 

familiei etc.) 

- Lipsa registrelor digitizate 

- Servicii de arhivare / Lipsa serviciilor de 

păstrare a înregistrărilor  

- Extrase cadastrale (autorizaţii de 

construcţii, extrase din registrul de 

proprietate etc.) 

- Lipsa interoperabilităţii 

- Certificate privind datoriile fiscale  

- Lipsa accesului la sursa relevantă de 

informaţii  

- Asigurarea socială 

- Serviciile se oferă la diverse oficii/ nu 

există un ghişeu unic  

- Lipsa sistemelor informaţionale pentru 

APL şi interoperabilitatea între serviciile 

decentralizate  

- Lipsa comunicării on-line/off-line între 

funcţionarii publici din diverse instituţii    

- Lipsa conectivităţii (IS) între centre 

raionale (LPAII) şi sate (LPAI) 
 

Proiectul USAID LGSP:  
Participanții la seminarul DISCUS  

din 22-23 septembrie, Chișinău:  

- Serviciile oferite în locații diferite 

- Informație insuficientă 

- Vizite multiple pentru aplicare și obținere 

- Evidența insuficientă a serviciilor (lipsa 

registrelor) 

- Echipament învechit și prestarea 

ineficientă (costisitoare) 

- Riscul discontinuității – servicii prestate 

de o singură persoană 

- Gradul scăzut de securitate a păstrării 

documentelor 

- Circuitul documentelor ineficient (lipsa 

automatizării) 

- Comunicare și schimb de date limitate 

între APL și alte instituții 

- Eliberarea certificatelor din Registrul 

Populației (s. Peresecina) 

- Depunerea cererilor on-line 

- Achitări online (grădiniță) 

- Elaborarea site s. Săiți - cetățenii nu au acces 

la informații și servicii (grup nr. 4) 
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6. Recomandări – sfaturi utile /practice  

De la idee de proiect la e-serviciu: 

 

 

Fig.  5. De la idee de proiect la e-serviciu 

Sursa: Ion Coșuleanu, GHID PENTRU EXERCIȚIUL PRACTIC, Seminarul DISCUS: Servicii publice locale electronice,  

22-23 septembrie 2015, Chișinău - http://discus.idsi.md/sites/default/files/Guide_practical_assignment_workshop_22-23.09.2015.pdf  
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Tabelul 4. Matricea propunerii de proiect 
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Tabelul 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Plan de acțiuni privind implementarea……….. (denumirea serviciului) 
 
Problema: (descrierea problemei) 

 

Obiectiv general: (din Documentele de dezvoltare strategică a localității, raionului, regiunii, țării)  

 
 

Scop: Implementarea serviciului (denumirea)  în APL (Denumirea localității) 
 

Activitate/Sub-activitate Perioada Responsabil Indicatori de progres Monitorizare 

Evaluare 

 Start:  

 

Final:  

 

 Produs: 

 

 

Rezultat: 

 

 

 

 Start:  

 

 

Final:  

 

 Produs: 

 

 

Rezultat: 

 

 

 

Intermediar: 

 

Ex-post: 
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6.1 Comentariile și recomandările expertului din Polonia  

Plan de lucru al unei primării (oraș/sat) privind implementarea e-serviciilor 

Planul se bazează pe: 

- TOGAF; 

- Prince2; 

- ITIL; 

- Principiile ISO27001. 

Fiecare pas nu trebuie să fie foarte complicat – de obicei, este suficient un concept de o 

pagină, în cazul în care nu există probleme la acest subiect.  

Tabelul 6  

Pași pentru planificarea e-serviciilor  

Pasul 1. Elaborați viziunea e-serviciului  

 

1. Analizați strategia existentă (dacă APL-ul 

are una) și identificați obiectivele APL-

ului. 

2. Definiți viziunea de nivel înalt a 

serviciilor electronice. 

3. Identificați problemele care urmează a fi 

rezolvate 

4. Identificați principalele părți interesate în 

ceea ce privește serviciile electronice 

(părțile are ar putea fi interesate de proiect 

- pozitiv și negativ), preocupările și 

obiectivele lor. 

5. Evaluați cererea pentru e-serviciul propus. 

6. Evaluați riscurile e-serviciului propus. 

7. Definiți propunerile pentru părțile 

interesate care să abordeze preocupările și 

obiectivele lor. 

8. Pregătiți "discursul din lift" pentru a 

obține sprijin (minidiscurs despre afacere 

într-un lift în timpul necesar pentru a 

merge de la parter la etaj) 

9. Formulați consensul privind rezultatul 

dorit. 

10. Obțineți aprobarea ideii de e-serviciu 

 

Pasul 2. Detaliați proiectul 

Identificați Arhitectura de bază: 

1. Procedurile existente și reformulați-le 

utilizând notația BPMN (sau altele) 

2. Cererile, bazele de date (chiar pe hârtie) și 

hardware existente 

3. Personalul existent 

4. Formularele existente 

5. Constrângerile legale (de ex., în cazul în care 

o lege interzice o acțiune care urmează să fie 

întreprinsă) 

6. Constrângerile bugetare (de ex., în ceea ce 

privește investițiile propuse) 

Dezvoltați Arhitectura țintă: 

7. Selectați nivelul adecvat al e-serviciului 

8. Definiți procedurile administrative care 

utilizează e-serviciul  

9. Definiți conceptele noilor aplicații, baze de 

date și formulare 

10. Definiți competențele țintă 

11. Notați instrucțiunile noi, dacă este necesar 

12. Evaluați costurile. 

13. Efectuați analiza decalajelor – identificați 

acțiunile necesare pentru a trece de la starea de 

bază la starea țintă, în termeni de proceduri, TI, 

instruire, cadru legal și bugetar. 

14. Propuneți un calendar al proiectului. 

http://www.idsi.md/
http://www.discus.idsi.md/


DISCUS – 21470018 Studiu: Recomandări pentru dezvoltarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  24 

 

15. Asigurați evaluarea bugetară finală. 

16. Elaborați un plan de comunicare cu părțile 

interesate. 

17. Notați toate prevederile în Documentul de 

inițiere a proiectului 

18. Obțineți aprobarea finală  

Pasul 3. Implementați e-serviciul  

1. Elaborați formulare electronice. 

2. Elaborați software pentru back office. 

3. Integrați e-Serviciul cu bazele de date/ 

software existent(e). 

4. Instruiți angajații din APL 

Testați e-serviciul: 

5. Testare internă (în cadrul APL) 

6. Testare externă (cu reprezentanți selectați 

din public). 

7. Efectuați teste de securitate conform Anexei 

ISO27001 Anexa – formulați Declarația de 

aplicabilitate. 

8. Efectuați teste de penetrare OWASP10 

împotriva celor mai multe vulnerabilități 

comune.  

9. Deschideți e-serviciul pentru publicul larg. 

10. Promovați e-serviciul și comunicați cu 

părțile interesate. 

11.  Documentați e-serviciul. 

Pasul 4. Asigurați mentenanța e-serviciului 

1. Elaborați un Acord privind nivelul de calitate 

al serviciilor (SLA) - rețineți că nu toate e-

serviciile trebuie să fie menținute 24/7) 

2. Elaborați proceduri pentru cazul în care e-

serviciul nu este funcțional. 

3. Asigurați heldesk pentru e-serviciu. 

4. Monitorizați utilizarea e-serviciului. 

5. Testați periodic împotriva vulnerabilităților 

cunoscute (OWASP 10) 

6. Monitorizați mediul juridic și social pentru a 

vă asigura că e-serviciul mai este necesar. 

7. Evaluați problemele tehnice care apar. 

8. Monitorizați eficacitate e-serviciului. 

9. Informați persoanele despre e-serviciu 

Adunați idei de îmbunătățire -> Pasul 1 

 

Analiza succintă a prezentărilor/ideilor participanților din cadrul seminarului din 

septembrie 

Mai întâi de toate, trebuie subliniat faptul că obiectivul principal al activității în grupuri 

pe parcursul seminarului a fost de a evidenția pentru participanți problemele care apar în timpul 

implementării e-serviciilor. Acest obiectiv a fost realizat, întrucât participanții au punctat cele 

mai importante aspecte care trebuie luate în calcul. 

Trebuie menționat totuși că majoritatea problemelor în ceea ce privește implementarea 

sistemelor informatice sunt comune pentru toți. Din acest motiv, este important de a utiliza 

metodologii și standarde comune. Astfel atenția urmează a fi concentrată asupra problemelor 

specifice. Deși problemele respective nu reprezintă mai mult de 5% din proiect, acestea pot pune 

în pericol întreaga inițiativă. 

Pe scurt - nu are nici un sens de a împinge ușa care este deja deschisă. 

http://www.idsi.md/
http://www.discus.idsi.md/


DISCUS – 21470018 Studiu: Recomandări pentru dezvoltarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  25 

 

Revenind la grupurile de lucru, se poate formula o concluzie foarte importantă: piatra de 

temelie a oricărui e-serviciu este un site web corespunzăor. Analiza realizată în timpul 

seminarului a relevat că puține APL-uri din Republica Moldova nu dispun de un site web. În alte 

cazuri, există unele probleme cu paginile web existente: fie nu se face mentenanța 

corespunzătoare a acestora, fie nu sunt menținute la zi sau au un aspect neadecvat.  

Prin urmare, trebuie realizate două sarcini mai importante: 

• Implementarea site-ului web în APL-urile care nu dispun de acestea, 

• Standardizarea portalurilor existente. 

Ultima problemă pune accentul pe ideea unei structuri comune pentru fiecare APL. Un 

exemplu bun în acest sens este Sistemul de management al conțintului (CMS – Content 

Management System) prezentat în  timpul seminarului. 

Utilizarea unui CMS comun presupune abordarea următoarelor probleme: 

• CMS în sine trebuie testate vizavi de problemele de securitate cunoscute (OWASP10), 

• CMS trebuie validat în raport cu recomandările WCAG 2.0 (preferabil nivelul AA), 

• CMS trebuie analizat din punct de vedere al recomandărilor privind experiența 

utilizatorului (UX – Use Experience), 

• CMS trebuie să permită utilizarea diverselor formate grafice, potrivite fiecărui APL. 

Trebuie menționat și faptul că implementarea unui site web necesită implementarea 

procedurilor de actualizare a conținutului pe site și mentenanță corespunzătoare conform 

Acordului privind nivelul de calitate al serviciilor (SLA).  

Recomandările care rezultă din analiză sunt: 

1. Este important de a convinge ministerele corespunzătoare să emită instrucțiuni privind 

standardele TI în APL-urile din Republica Moldova. 

2. Angajații APL necesită instruire comprehensivă privind standardele TI de referință, 

precum Prince, ITIL, TOGAF, ISO etc. 

3. Primul pas pentru serviciile electronice în Republica Moldova trebuie să fie 

implementarea unui CMS standardizat, utilizând  recomandările WCAG 2.0 și UX. 

 

6.2 Comentariile și recomandările expertului din Cehia  

Generalizarea elaborării SIAP orientate pe e-serviciile APL  

Pentru realizarea scopului, care constă în dezvoltarea e-serviciilor și furnizarea acestora 

cu costuri minime și eficiență sporită (satisfacția cetățenilor), este necesar de a crea condiții 

pentru elaborarea design-ului și soluției de e-servicii. Acesta se referă la următoarele domenii: 

1. Crearea mediului național pentru SIAP. 

2. Crearea unui sistem informațional pentru elemente de date în administrația publică. 

3. Crearea standardelor pentru SIAP în spiritul standardelor tehnice aplicabile și 

legislației. 

4. Crearea unui mecanism pentru a verifica respectarea acestor norme. 

5. Certificarea de conformitate cu obligațiile contractantului SI. 

http://www.idsi.md/
http://www.discus.idsi.md/


DISCUS – 21470018 Studiu: Recomandări pentru dezvoltarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  26 

 

Elaborarea documentației (standarde tehnice, reglementări, regulamente de aplicare, legi 

etc.) pentru activitățile menționate mai sus, nu este și nu poate fi un eveniment singular. Este un 

proces de durată, care necesită cooperarea dintre mai multe părți interesate.  

Revizuirea serviciilor guvernamentale și informatizarea acestora 

1. Definirea și stabilirea sarcinilor întreprinse de administrația publică. 

2. Dezvoltarea metodologiei pentru aplicarea soluțiilor și conexiunilor între sarcini. 

3. Implementarea conexiunilor între sarcini în cadrul integrării interne. 

4. Implementarea conexiunilor dintre sistemele interne și externe. 

Doar odată asigurată această bază, pot fi inițiate soluțiile de furnizare a serviciilor 

electronice pentru cetățeni. 

Procesul de elaborare respectiv este prezentat în cele ce urmează. 

 

Pasul 1. În scopul de a defini și stabili sarcini, trebuie să avem (sau creăm) o agendă. De 

ex., furnizarea datelor din Registrul imobilului sau plata pentru serviciile municipale. Datele de 

intrare sunt de regulă furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. În agendă datele sunt 

prelucrate fie într-un sistem de tip „întrebare-răspuns” sau prin intermediul unor calcule. Ieșirile 

sunt de obicei furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic (de obicei formulare). Acest 

proces este ilustrat în Figura 6. 

 

Fig. 6.  

Pasul 2. Constatarea fundamentală ce trebuie luată în considerare este faptul că prestarea 

serviciilor implică anumite costuri. În primul rând, trebuie stabilită relația între furnizarea 

serviciului și plata pentru acesta, dar și modul în care această relație va fi realizată. În cazul 

nostru, cetățeanul va plăti (sau nu, în cazul în care serviciul este oferit gratuit) în numerar la 

casierie, după cum se arată în figura 7. 

 

Fig. 7.  
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Pasul 3. Astfel, posibilitățile oferite de agendă pentru furnizarea serviciilor în acest 

domeniu și la acest nivel sunt epuizate. Pentru a extinde capacitatea de furnizare a serviciilor 

pentru cetățenii din mai multe locaţii, apelăm la componentele externe, vezi în Figura 8. 

 

 
Fig. 8. 

 

Pasul 4. Odată create conexiunile interne și externe, există condiții pentru informatizare, 

altfel spus furnizează servicii pe cale electronică. În acest moment, analizăm cum vom 

implementa conexiunile date și să prestăm servicii utilizând conexiunile, fie utilizând interfața 

web sau SMS-urile, fie prin e-mail sau la ghișeul serviciilor electronice etc., a se vedea figura 9. 

 

Fig. 9.  
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Din cele prezentate mai sus rezultă că operaționalizarea intenției de furnizare a 

serviciilor electronice (la nivel național sau local), presupune elaborarea și implementarea 

standardelor pentru sistemele informațioanle ale administratiei publice. Acestea sunt: 

a) normele tehnice referitoare la hardware, infrastructura de rețea și software: 

1. Standarde de interconectare. 

2. Standarde pentru acces la servicii electronice. 

3. Standarde pentru servicii Web. 

4. Standarde de integrare a datelor. 

b) standardele de accesibilitate și funcționalitate a paginilor web cu software pentru 

aplicații,  în conformitate cu legea. 

c) Standarde pentru utilizarea fișierelor legate de formatele de schimb de date. 

d) Standarde privind terminologia serviciilor electronice legate de infrastructura de rețea. 

e) Standarde de securitate aplicabile pentru hardware, infrastructura de rețea, middleware 

și date: 

1. Standarde pentru managementul arhitecturii. 

2. Standardele tehnice minime de securitate. 

f) Standarde de date cu privire la date, elemente de date, seturi de valori ale elementelor 

de date, clasificatoare și registre. 

g) Standarde pentru servicii electronice ale administrației publice cu privire la date, 

elemente de date, seturi de valori ale elementelor de date, clasificatoare, registre și software de 

aplicație în conformitate cu legea. 

h) Standarde de management de proiect, referitoare la procedurile și condițiile privind 

crearea, dezvoltarea și funcționarea sistemelor informaționale în administrația publică. 

Aceste standarde trebuie elaborate și făcute publice. 

În baza acestor standarde (emise de organizații precum ISO, IEC, CEN, ETSI), trebuie 

elaborate soluții metodologice adecvate pentru fiecare e-serviciu.  

 

6.3 Comentariile și recomandările expertului din Slovacia  

 

Epoca informațională aduce noi cerințe privind activitățile profesionale, inclusiv cele din 

administrația publică. Astfel activitățile se schimbă de la modul tradițional, în format pe hârtie la 

formatul electronic, care este proactiv și presupune o comunicare frecventă cu clienții. Vorbind 

despre clienții, ne referim de fapt la cetățeni, întreprinzători, ONG-uri, precum și administrația 

publică. Toate aceste grupuri pot interacționa între ele și deține diferitele roluri și poziții. 

Epoca informațională aduce și noi soluții tehnice, acestea însă trebuie utilizate în mod 

corect, sincronizate cu schimbarea abordării clienților și prin aplicarea unor reguli clare în 

procesele de elaborare și implementarea a proiectelor, care să rezulte în servicii noi. Serviciile noi 

ar trebui să evite dublarea și cererile repetate ale documentelor de la clienți. Administrația publică 

este cea care deține multe dintre aceste documente și le publică pentru clienti. Prin urmare, nu 

există motive de a cere documentele (datele) repetat, în cazul cererilor sau obligațiilor clienților 

față de administrația publică. Serviciile noi ar trebui să ofere posibilitatea unui acces 24/24 al 
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clienților la serviciile electronice ale administrației publice și ar trebui să aducă clienților beneficii 

suplimentare, precum comunicarea proactivă/servicii ale administrației publice.  

Obiective de mai sus nu sunt simplu de realizat, atât la nivel de stat, cît și în 

administrația locală. Motivul este că toate sunt interconectate, iar calitatea, fiabilitatea și 

actualitatea datelor este crucială. Acest aspect devine și mai important, ținând cont de faptul că 

oficiile administrației publice sunt responsabile pentru diferite tipuri de date, în funcție de 

competențelor lor. Calitatea întregului lanț depinde de cea mai slabă verigă. Aceasta înseamnă 

că, dacă un tip de date necesare pentru întregul proces are calitate/fiabilitate redusă, rezultatul 

general este de o calitate dubioasă. O bună comunicare între aceste oficii ale APL pentru a evita 

dublarea și multivalența datelor este esențială și trebuie să fie regulată de acte normative, 

norme și standarde. 

Datorită faptului că în majoritarea țărilor bazele de date sunt menținute de guvernul 

central și instituțiile acestuia, nu este simplu de a dezvolta servicii electronice la nivel local. 

În cazul în care nu dorim să irosim resursele pentru a obține rezultate de calitate proastă, este 

important să regândim toate aspectele, în baza proceselor și datelor necesare, luând în 

considerare accesibilitatea și calitatea acestora. Prin urmare, odată luată decizia de proiectare și 

dezvoltare de noi servicii electronice în autoritățile locale, este important să utilizăm o abordare 

complexă și 

• să analizăm detaliat situația proprie (din punct de vedere al datelor, competențelor, 

personalului etc.), 

•  să cercetăm accesibilitatea datelor de la nivel național și 

• să descriem  

viziunea proprie pentru elaborarea serviciilor electronice, de ex. Vrem să dezvoltăm și să 

atingem: 

 sporirea numărului de serviciilor electronice eficiente și eficace pentru: 

 oficiul nostru 

 populația/instituțiile noastre 

pentru a reduce cantitatea de muncă sau obligații și pentru: 

 creșterea transparenței  

 creșterea participării publice 

 etc. 

În baza Viziunii proprii, putem elabora Concepția bazată pe: 

 Competențele proprii și procesele conexe, luând în considerare: 

 Situația cu datele garantate 

 datele proprii sau 

 datele altor instituții 

 și acces on-line / off-line la date 

 şi planul existent de dezvoltare a e-serviciilor la nivel central (tipuri, program, modul 

de interacțiune cu planul de dezvoltare a serviciilor electronice la nivel local etc.) 

La pregătirea acestei concepții trebuie analizate: 

1. Arhitectura întregului sistem 

2. Comunicarea și securitatea 

• Identificarea clară și în condiții de siguranță a clientului 

• Canalele de comunicare sigure 

 web 
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 interfață adaptată pentru dispozitive mobile 

• Administrarea fiabilă a sistemului 

 stocarea datelor / cloud  

 schimbul de date între sisteme și procese 

 aspecte tehnice, de ex. infrastructură, accesibilitate, ... 

• armonizarea cu sistemul administrativ și procedurile respective 

1. Responsabilitate 

• personală 

• instituțională 

2. Istoric 

• CE a fost făcut, DE CĂTRE CINE, CÎND și DE CE? 

3. Sustenabilitate (ciclul de viață, actualizări, costuri anuale, ...) 

 

Apoi STABILIȚI  

• lista serviciilor electronice și 

• programul de implementare 

IDENTIFICAȚI 

• Surse și 

• Coaliții 

Coalițiile se referă la realizarea acordului cu alte autorități locale cu privire la aceeași abordare 

și același plan și se referă la implementare, în cadrul căreia ar putea fi împărtășită instrumentele 

dezvoltate în toate autoritățile, contribuind astfel la crearea coaliției. 

 

Înainte de a începe elaborarea serviciilor, trebuie analizată relația între: 

• BENEFICIILE e-Serviciilor (economii, calitate înaltă, disponibilitate ...) 

şi 

• COSTURILE 

Aceasta înseamnă că valoarea întregul plan se bazează pe: 

• Prioritizarea serviciilor electronice și 

• Elaborarea unui plan de acțiuni 

 

Realizarea acestui plan de acțiuni trebuie să fie evaluată printr-un Studiu de 

Fezabilitate, iar în baza rezultatelor acestuia să fie inițiată implementarea. 

Pe durata acestui proces, următoarele aspecte necesită o atenție sporită: 

• proprietarul  procesului și abordarea față de client (este important să existe un proprietar 

căruia să-i fie acordate competențe adecvate) 

• siguranța 

• date, arhitectură, bandă largă, dezvoltare, testare 

• legislația 

• acorduri, achiziții 

• interoperabilitatea - SOA 

• calendar, management, întreținere 

• surse 

• conștientizare, traininguri 

• abordare prietenoasă utilizatorului, helpdesk, centre pentru clienți 
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• durabilitate - buclă: evaluare, actualizări, managementul schimbării 

Astfel vom fi capabili să: 

 economisim RESURSE  

 să partajăm RESURSELE pentru mai multe serviciilor electronice 

 să oferim servicii care sunt solicitate sau pot aduce cel mai rapid efect 

 să sprijinim POLITICA oficiului nostru 

 să aducem ALEGĂTORI mulțumiți 

 etc. 

 

6.4 Comentariile și recomandările expertului național 

Cu toate că se observă anumit progres în implementarea aplicațiilor bazate pe TIC la 

nivel local, dezvoltarea acestora în ultima perioadă s-a ciocnit cu probleme financiare majore  

legate de situația politică și economică instabilă.   

O altă problemă este schimbarea frecventă a personalului și lipsa memoriei instituționale 

care conduce la lipsa continuității în promovarea tehnologiilor.  

Ca exemplu poate servi Sistemul Informațional Automatizat de administrare teritorială8 

care, cu toate că s-a difuzat ca proiect pilot  în multe APL, așa și nu a fost implementat. 

Deoarece problema a rămas nerezolvată, urmează să se facă o analiză a situației și să fie propusă 

o abordare bazată pe noile instrumente, pe care le are la dispoziție guvernul la Centrul de e-

Guvernare. 

Seminarele și atelierele de lucru organizate în cadrul platformei DISCUS arată 

necesitatea continuării activităților de creștere a capacităților funcționarilor autorităților publice 

locale prin exerciții practice, orientate la necesitățile organelor locale. Aceste exerciții, care 

pornesc de la analiza problemelor și identificarea soluțiilor și activităților necesare, sunt de o 

utilitate importantă. 

Informarea privind posibilitățile de consultanță în caz de necesitate, informarea privind 

oportunitățile oferite de platforma Centrului de e-Guvernare, posibilitatea utilizării bunelor 

practici ale altor APL, exemplele descrise de experții din țările Vîșegrad, contribuie substanțial 

la îmbunătățirea performanțelor funcționarilor.  

Totuși, necătînd la eforturile depuse, instrumentele TIC sunt implementate nesatisfăcător 

la nivel local, din cauza lipsei de fonduri şi a resurselor umane dar și a unei instituții de 

consultanţă TI pentru autorităţile locale. Platforma DISCUS a arătat că o  platformă permanentă 

pentru schimbul de informaţii, documente, formulare etc., pentru a susţine şi ghida APL-urile în 

dezvoltarea serviciilor bazate pe TIC este necesară și poate aduce beneficii. 

Spre regret, reprezentanții APL cunosc foarte puțin despre  proiectele de asistenţă 

finanţate de partenerii de dezvoltare pentru autorităţile locale și nu au capacități de formulare a 

proiectelor. 

Implementarea noilor tehnologii la nivel local necesită de asemenea   stabilirea drept 

prioritate pe termen mediu-lung și alocare a de resurse  pentru direcția de dezvoltare a TIC  în 

strategiile de dezvoltare la nivel local sau alte documente de politici ale primăriilor/ consiliilor 

locale, raionale. 

                                                 
8 HG Nr. 1321  din  27.11.2008 
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Concluzii finale  

1. În Republica Moldova procesul de digitizare a serviciilor publice locale se află la 

etapa incipientă, puţinele tentative reducându-se, în mare parte, doar la utilizarea mijloacelor 

TIC pentru diseminarea informațiilor ce caracterizează activitatea organelor de administrație 

publică locală şi informarea cetăţenilor. 

2. Una din direcţiile prioritare în digitizarea serviciilor publice locale ar trebui să fie 

prioritizarea acestora în funcţie de gradul de solicitare şi identificarea acelor servicii publice a 

căror digitizare ar avea un efect social şi economic semnificativ. 

3. Se cere o inventariere detaliată şi o delimitare clară a servciilor publice prestate de 

autorităţile locale şi a celor prestate de autorităţile centrale, în care autorităţilor locale le revine 

doar rolul de agent/operator de prestare a serviciului în cauză. 

4. Este necesară o politică publică unitară privind digitizarea serviciilor publice locale, 

politică ce ar aborda toate aspectele acestui proces: normativ-juridice, instituţionale, tehnice, 

organizatorice. 

5. Digitizarea serviciilor publice locale ar trebui începută cu digitizarea tuturor 

proceselor din cadrul autorităţilor publice locale propriu-zise. 

6. Pentru digitizarea serviciilor publice locale sunt necesare soluţii tehnologice tip. 

Elaborarea unor astfel de soluţii tehnologice cade în sarcina autorităţilor publice centrale.  

 

Recomandări finale  

1. Instrumentele TIC sunt implementate nesatisfăcător la nivel local, din cauza lipsei de 

fonduri şi a resurselor umane. Sprijinul guvernamental este necesar pentru implementarea 

sistemelor informatice la nivelul autorităților publice locale și în instituţionalizarea unui centru 

de consultanţă TI pentru autorităţile locale. 

2. Platforma DISCUS menţinută de IDSI şi susţinută de Centrul de Guvernare Electronică 

și autorităţile publice centrale competente ar putea servi drept platformă de referinţă pentru 

schimbul de informaţii, documente, formulare etc., pentru a susţine şi ghida APL-urile în 

dezvoltarea serviciilor bazate pe TIC. 

3. Coordonarea și sincronizarea mai efectivă şi eficientă a proiectelor de asistenţă 

finanţate de donatori pentru autorităţile locale este necesară pentru a exclude suprapunerea şi 

dublarea eforturilor şi activităţilor. 

4. Suport continuu pentru APL-uri privind consolidarea capacităţilor în domeniul TIC şi 

management de proiect, utilizarea aplicaţiilor testate, sisteme de management al documentelor etc. 

5. Un prim pas spre implementarea noilor tehnologii la nivel local este stabilirea drept 

prioritate pe termen mediu-lung și alocarea resurselor (financiare, umane etc. în măsura 

posibilităților) pentru direcția de dezvoltare a TIC. Acest lucru este recomandabil de a fi stipulat 

în strategiile de dezvoltare la nivel local sau alte documente de politici ale primăriilor/ consiliilor 

locale, raionale. 
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Anexa 1. Agenda seminarului  

                               
 

 

Agenda  

 

      Atelier de lucru: Servicii Publice Electronice Locale  

22 - 23.09.2015 - Chișinău, Moldova 

Institutul Muncii, sala nr. 6, str. Zimbrului 10, Chişinău, Moldova - 2024 

 

Ziua I – 22 Septembrie 

Ora nr Tema/prezentarea Vorbitor/expert/moderator 

9.30 -10.00 Înregistrarea 

 1 Deschiderea evenimentului dr. Igor Cojocaru, IDSI (M) 

10.00 - 10.10 1.1 Cuvânt de salut şi prezentarea agendei 

 

dr. Igor Cojocaru 

Director, Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale  

10.15- 10.25 1.2 Cuvânt de salut Acad. Ion Tighineanu, Prim-

vicepreședinte al Academiei de Științe 

10.25 - 10.35 1.3 Cuvânt de salut Andrei Cuşcă, Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

10.40 - 10.50 1.4 
Cuvânt de salut 

Ceauş Sergiu, Secretar General adjunct 

al Guvernului 

10.50 - 11.25 1.5 Prezentarea celui de al II-lea studiu de cercetare 

bazat pe concluziile seminarului (din mai) 

dr. hab. Anatol Gremalschi, expert 

național, Institutul de Politici Publice (IPP) 

Întrebări & Răspunsuri  

11.30 - 12.00  Pauză de cafea 

 2 Vizita de studiu în Polonia – lecții învățate  

12.00 - 12.35 2.1 Vizita de studiu în Polonia – 5-10 iulie, 2015 Anastasia Ștefanița, IDSI 

Coordonator de proiect 

*** participanți 

2.2 Discuții cu participanții în cadrul vizitei de studiu  

 3 Plan de acțiuni: Servicii electronice locale  

12.40 - 13.00 3.1 Recomandări pentru întocmirea unui plan de 

acțiuni (șablon, sugestii)  

Ion Coșuleanu, IDSI 

V4 experți 

13.00 - 13.40 3.2 Explicarea exercițiului. 

Formarea echipelor de lucru. 

Formarea comisiei de evaluare. 

dr. hab. Anatol Gremalschi, expert 

național, Institutul de Politici Publice 

Ion Coșuleanu, IDSI 

13.40 - 14.30  Prânzul  
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 4 Lucrul în grupuri  

14.40 - 16.40 4.1 Lucrul în grupuri (coordonat de experții DISCUS) experții DISCUS 

16.20 - 16.50  Pauză de cafea & Discuții  

16.50 - 18.00 4.2  Prezentarea lucrului în grup Ion Coșuleanu, IDSI 

18.00 - 19.00 Cina & Eveniment de socializare 

a II-a zi – 23 Septembrie 

 5 Planuri de Acțiuni Finale  

09.00 - 09.20 5.1 Analiza prezentărilor echipelor. 

Discuții. 

Experții DISCUS  

09.25 - 09.45 5.2 Opinia Comisiei de Evaluare. 

Selectarea celor mai bune 2 planuri de acțiuni. 

Ion Coșuleanu, IDSI 

09.50 - 10.40 5.3 Lucru în 2 echipe pentru finalizarea planurilor 

de acțiuni 

Experții DISCUS & participanții 

10.45 - 11.00 5.4 Recomandări privind finalizarea planurilor de 

acțiuni 

dr. hab. Anatol Gremalschi, expert 

național, IPP 

11.00 - 11.30  Pauză de cafea  

 6 Proiect: Servicii electronice & circulația 

documentelor 

 

11.30 - 11.45 6.1 Prezentarea proiectului: Serviciile electronice 

ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei 

Vlado Benko, expert din Slovacia 

 

11.45 - 12.15 6.2 Sistem de circulație a documentelor în 

managementul public ANOFM & partenerii 

cehi 

Stanislav Horák, expert în sisteme de 

circulație a documentelor, DATAB 

consult, s.r.o., Republica Cehă 

12.15 - 12.30  Răspunsurile experților la întrebările 

participanților 

Experții DISCUS  

12.30 - 12.45  Discuții finale & concluziile evenimentului   

12.50 - 13.15  

Înmânarea certificatelor de participare 

dr. Igor Cojocaru 

Director, Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale  

13.15 - 13.30  Completarea chestionarelor de evaluare a 

evenimentului  

 

 Aspecte organizatorice finale   

13.30 - 14.30 Prânzul  

14.30 - 15.00  Plecarea participanților  

 

DISCUS este un proiect coordonat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 

şi e finanţat de Fondul Internaţional Visegrad 
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Anexa 2. Fișa informativă a proiectului nr. 5 
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