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Primul eveniment al proiectului DISCUS, workshopul: dezvoltarea locală bazată 
pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, realizat cu succes

de aceea, ne propunem ca în cadrul proiectului DISCUS, începând cu primul eveniment, să abordăm subiecte ce 
ţin de serviciile electronice locale pentru că anume autoritățile de nivel local sunt cele mai aproape de cetățeni 
și cunosc necesitățile acestora. În același context, un dialog constructiv între mediul academic, reprezentanții 
administrației publice - atât centrale cât și locale, dar și a societății civile și a mediului de afaceri vor permite o 
abordare consolidată a priorităților societății informaționale cât și identificarea soluțiilor concrete pentru prob-
lemele existente.

Pe lângă eforturile noastre comune la nivel național, foarte important este schimbul de experiență cu țările 
care au trecut deja prin această etapa de dezvoltare, aşa cum sunt partenerii noştri din ţările Visegrad - Polonia, 
Republica Cehă şi Slovacia, care în aceste 2 zile de workshop ne-au împărtăşit atât bunele practici cât şi lecţiile 
învățate de ei până acum în domeniul serviciilor electronice.

www.discus.idsi.md
facebook.com/DISCUS.IDSI
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dr. Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale 

Importanța noilor tehnologii pentru întreaga societate a devenit 
incontestabilă, iar fiecare dintre noi realizează necesitatea utilizării 
tehnologiei informației și comunicației în tot ceea ce facem zilnic - la 
serviciu, acasă dar și în societate. Moldova trece printr-o perioada de 
tranziție spre democrație care implică, desigur, și dezvoltarea celor 
mai noi tehnologii și aplicarea acestora în procesul decizional. Tocmai 

http://facebook.com/DISCUS.IDSI
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Dr. Krysztof Atlasiewicz 

RNDr. Datel Vratislav 

Ing. Vladimir Benko 

La data de 17-18 Martie, în Chişinău a avut loc 
primul eveniment al proiectului DISCUS - Platformă 
de discuții privind problemele de dezvoltare a 
societății informaționale. Atelierul de lucru a avut 
tematica: dezvoltarea locală bazată pe tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. Au fost recepţionate 
peste 35 de formulare de participare din partea 
funcţionarilor publici locali.  La eveniment au fost 
prezenţi peste 55 de participanţi din diverse do-
menii: funcţionari publici locali, reprezentanţi ai 
mediului academic, ai mediului guvernamental, ai 
corpului diplomatic al ţărilor Visegrad, ai societăţii 
civile, mass-mediei.

Scopul evenimentului a fost împărtăşirea 
experienţei ţărilor Visegrad în domeniul TIC şi a 
societăţii informaţionale cu accent pe serviciile 
electronice locale dar şi conştientizarea importanţei 
e-serviciilor locale de către funcţionarii moldoveni. 

Cu un cuvânt de salut a venit directorul Institutului 
de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale - dr. Igor 
Cojocaru, reprezentantul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, coordonatorul secţiei Ştiinţe Inginereşti şi 
Tehnologice,  dr.hab. Veaceslav Ursachi, şeful Direcţiei 
Politici în domeniul Tehnologiei Informaţiei a Minis-
terului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - 
Pavel Şincariuc, reprezentantul Ambasadei Slovaciei 
la Chişinău - Peter Tomasek.

La eveniment au fost prezenţi 3 experţi în dome-
niul societăţii informaţionale, din ţările Visegrad: dr. 
Krysztof Atlasiewicz din Polonia; Ing. Vladimir Benko 
din Slovacia; RNDr. Datel Vratislav din Cehia. 

Cei 3 experţi au vorbit despre experienţa ţărilor 
Visegrad în domeniul e-serviciilor locale exempli-
ficând atât cu bune practici dar şi lecţii învățate, for-
mulând în final un şir de sfaturi utile şi recomandări. 
Reprezentantul Centrului de Guvernare 
Electronică - Cornelia Amihalachioae a vorbit 
despre e-Transformarea Guvernării, care sunt rezul-
tatele dar şi priorităţile în contextul acestui proces. 
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Veronica Crețu - Preşedintele Institutului pentru 
o Guvernare Deschisă din Moldova şi membru al 
comitetului director al Parteneriatului Guvernului 
Deschis a vorbit despre ce reprezintă o Guvernare 
Locală Deschisă bazată pe instrumente TIC.

În cadrul primei sesiuni a workshopului a fost 
prezentat un studiu de caz: Implementarea Siste-
mului de Management al Documentelor Electronice 
în cadrul Consiliului Raional Ialoveni, de către Igor 
Plamadeala.

Olesea Cazacu, PNUD Moldova a prezentat datele 
Studiului privind accesul şi perspectivele de uti-
lizare a serviciilor publice locale on-line, Programul 
Comun de Dezvoltare Locală Integrată.

A urmat un atelier de lucru privind e-serviciile lo-
cale, participanţii - reprezentanţii administraţiilor 
publice locale avînd sarcina de a stabili care sunt 
cele mai relevante e-servicii locale şi primii 7 pași 
pentru implementarea acestora.

Au urmat un şir de prezentări, discuţii şi analize pri-
vind e-serviciile enumerate de echipele de lucru 
(servicii cadastrale, servicii de arhivă, servicii din 
educaţie şi sănătate, stare civilă etc.).

În a doua zi a evenimentului s-a discutat despre ideea 
creării centrelor de performanţă în TI în baza iniţiativei 
comune a Institutului de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale împreuna cu compania StarNet; de-
spre motivarea tinerilor şi conţinut digital.
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Zabrian Stela, şef Ser-
viciu Relaţii Publice, 
Consiliul Raional Soroca 

“Dintotdeauna am pus 
accentul pe comunicare. 
Trăim timpuri când avem 
nevoie de canale cât mai 
rapide de comunicare, 
canale performante, care 
să evite coridoarele biro-
cratice. Consider că inter-
netul este unul din ele. 

Impresiile participanţilor:

Workshopul din 17-18 martie m-a făcut să cred că 
vom găsi în comun instrumentele necesare pentru a 
exploata la maxim această oportunitate. Mai mult ca 
atât, sunt sigură că proiectul e-Guvernare se va ex-
tinde şi la nivel local, iar portalul e-Servicii, cu timpul, 
va fi utilizat, dar şi apreciat la justa valoare. Rolul APL-
urilor este de a soluţiona problemele cetăţenilor. De 
funcţionari depinde cât de abili vor fi şi pe ce cale vor 
merge, se vor împotmoli în obişnuinţă, sau vor fi într-
un pas cu timpul şi progresul tehnico-ştiinţific.”  

Cristina Smolenschi,    
Specialist Gestionarea 
Patrimoniului Public
Primăria or. Călăraşi

“La data de 17-18 martie 
am avut oportunitatea 
de a participa la primul 
eveniment al proiectu-
lui DISCUS, Workshopul 
cu tematica: dezvoltarea 
locală bazată pe tehno-
logia informaţiei şi comunicaţiilor, unde s-au 
abordat subiecte importante pentru Republica 
Moldova: despre aplicare eficientă a politicilor 
societăţii informaţionale, instrumentele de e-
guvernare care în mod sigur sunt necesare pen-
tru a consolida participarea sectorului academic, 
administraţiei publice locale, mediului de afaceri, 
societăţii civile. Toate acestea subiecte au fost 
punctate şi de experţii din Slovacia, Polonia, Ce-
hia care au menţionat despre experienţa ţărilor 
Visegrad, pentru ca şi Republica Moldova sa poată 
edifica o societate informaţională, orientată spre 
interesele cetăţenilor întregii societăţi şi să fie un 
bun exemplu de bune practici pentru alte ţări.    

Participanţii la workshopul DISCUS s-au arătat 
interesaţi de subiectul serviciilor electronice la nivel 
local conștientizând importanța tehnologiilor în toate 
domeniile vieții publice. 

Echipa proiectului DISCUS a Institutului de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale aduce sincere 
mulţumiri tuturor vorbitorilor, moderatorilor şi 
participanţilor la primul eveniment DISCUS!

Prezentarea datelor Studiului privind accesul şi 
perspectivele de utilizare a serviciilor publice 
locale on-line - Olesea Cazacu, PNUD Moldova

Prezentarea proiectului DISCUS şi a IDSI - 
Anastasia Stefanita, IDSI
Prezentarea Centrului de Guvernare Electronică - 
Cornelia Amihalachioae, Centrul de Guvernare 
Electronică

Guvernare Locală Deschisă bazată pe TIC - Veron-
ica Creţu, Institutul pentru o Guvernare Deschisă

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:

Implementarea Sistemului de Management al 
Documentelor Electronice - Consiliul Raional 
Ialoveni - Igor Plamadeala, Ialoveni

e-serviciile locale în Polonia - dr. Krzyszytof 
Atlasiewicz, Polonia

Recomandări privind e-serviciile - dr. Krzyszytof 
Atlasiewicz, Polonia

Experienţa Slovaciei în domeniul e-serviciilor - 
Ing. Vladimir Benko, Slovacia

Recomandări privind e-serviciile - Ing. Vladimir 
Benko, Slovacia

Conţinutul digital şi motivarea tinerilor - Ing. 
Vladimir Benko, Slovacia

Abordări metodologice privind dezvoltarea locală 
bazată pe TIC- e-Servicii - dr. Vratislav Datel, 
Republica Cehă

Propuneri privind Planul de Acţiuni pentru imple-
mentarea e-serviciilor locale - dr. Vratislav Datel, 
Republica Cehă

Ideea de centre de performanţă IT - Ion Coşuleanu, 
IDSI

Conceptul de centre de performanţă IT - Ion 
Coşuleanu, IDSI

http://discus.idsi.md/sites/default/files/JILDP_SERVICII_LOCALE-Olesea_Cazacu.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/JILDP_SERVICII_LOCALE-Olesea_Cazacu.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/DISCUS-IDSI-Anastasia_Stefanita.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/DISCUS_eGovMoldova_CorneliaAmi.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Guvernare_Deschisa_TIC-Veronica.C..pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Prezentare-%20Igor_PLAMADEALA_IALOVENI.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Local%20e-services-Krzysztof_Atlasiewicz.pdfx.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Recommendations-Krzysztof-Atlasiewicz.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Building_local-e-services-Vladimir_Benko.pdfx.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Recommendations-Vladimir_Benko.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Digital_Content-Motivation-Youth-Vladimir_Benko.pdfx.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Digital_Content-Motivation-Youth-Vladimir_Benko.pdfx.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Proposals-Action_Plan-Czech_position-Datel.V.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/LookI-Ideea-v02-Ion_Cosuleanu.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Look-IT-Modelul-v02-Ion_Cosuleanu.pdf
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Aliona Muntean,
şefa secţiei 
administraţie publică, 
aparatul preşedintelui 
raionului Ştefan-Vodă 

“Participarea în cadrul 
proiectului DISCUS, pentru 
mine, înseamnă o oportu-
nitate pentru a îmbunătăţi 
platforma de politici locale 
ce ţine de sporirea calităţii
actului administrativ, implementarea e-serviciilor 
la nivel de raion, oraş şi sate prin  elaborarea şi re-
alizarea planului de acţiuni. Totodată am benefi-
ciat de cunoştinţe noi în domeniu dezvoltării locale 
bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 
experienţa ţărilor Visegrad.”

Arnaut Oxana, Şef servici-
ul de dezvoltare locală şi 
regională Consiliul raional 
Cantemir 

“Participarea la workshopul 
“Dezvoltarea locală bazată 
pe tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor” ne ajutat în 

identificarea căilor şi mecanismelor de implemen-
tare a e-serviciilor locale şi m-am convins de necesi-
tatea serviciilor electronice la nivel local, importanţa 
tehnologiilor în toate domeniile vieţii publice. 
Cunoştinţele şi informaţiile obţinute de la experţii 
ţărilor Visegrad, ca şi experienţa lor, este foarte utilă 
şi poate fi aplicată pentru dezvoltarea locală bazată 
pe TIC în Moldova.”

Ivan Zaharco, şeful 
OLSDÎ Ocniţa

“Cele mai mari impre-
sii le-am avut chiar din 
prima zi a workshopului 
din 17-18 Martie, cînd 
am conştientizat cît de 
importantă este tema care 
a identificat-o echipa IDSI - 
Dezvoltarea locală bazată 
pe TIC. Personal am simţit 

Imediat după prezentările făcute de către echipa IDSI 
şi experţi, am fost impresionat dublu, din motivul că 
am acumulat informţii care o să mă ajute în activitatea 
mea în viitor, şi nu numai a mea, sper să reuşesc să pro-
duc schimbarea în acest domeniu şi între colegii mei 
din cadrul serviciilor concentrate şi desconcentrate ale 
Consiliului raional, a APL-lor, a managerilor Instituţiilor 
Publice şi nu în ultimul rând a comunităţii. 
Din primele zile după workshop, mi-am trasat două 
obiective primordiale: elaborarea unei pagini web 
a Organului Local de Specialitate în Domeniul 
Învăţămîntului şi Implementarea unui Sistem de Man-
agement al Documentelor Electronice în cadrul aces-
tui organ, deoarece am fost impresionat de studiul de 
caz prezentat de Igor Plamadeala din cadrul CR Ialo-
veni.
Mulţumesc tuturor pentru acest eveniment!”

Contact
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Str. Academiei 5A, Chişinău, MD-2028

Republica Moldova

Tel: +373 22 289 839/+ 373 22 289 846

Fax: +373 22 289 849

E-mail: discus@idsi.md/ idsi@asm.md

DISCUS este un proiect finanţat de 

Fondul Internaţional Visegrad 

http://visegradfund.org

PS: implicare mea la discuţiile din cadrul ate-
lierului este deosebit de important şi pentru 
tema mea de la programul de master: Securi-
tatea informaţională în Republica Moldova, unde 
neapărat voi reflecta cîteva idei notate de mine.”

nevoie de formare în acest domeniu de mult timp. 

Victor Koroli, Director Executiv, 
Alianţa CCAII, Rezina

“Pentru mine participarea la atelierul 
privind dezvoltarea locală bazată pe 
TIC a însemnat o excelentă posibilitate 

pentru schimb de experienţă,transfer de bune prac-
tici, atît din din ţările grupului V4, cît şi din Republica 
Moldova.
De asemenea, a fost excelentă platforma pentru 
exerciţii intelectuale şi cunoaşterea unor noi oameni, 
precum şi o trambulină pentru iniţierea unor proiecte 
comune.”

http://visegradfund.org/
http://idsi.md

