
Servicii IDSI - oportunități 
pentru APL



Societatea informațională este societatea în care 
producerea și consumul de informație este cel mai 
important tip de activitate, informația este 
recunoscută drept resursă principală, 

tehnologiile informației și comunicațiilor sunt 
tehnologii de bază, iar 

mediul informațional, împreună cu 

cel social și 

cel ecologic – un mediu de existență a omului. 

Sursa: Wikipedia
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Sectoarele 

culturale şi creative:

cercetare, 

educaţie şi cultură 

şi personale 

care activează 

în aceste sfere

Sectorul 

Guvernamental 

(APC, APL, 

instituţiile statului) şi 

+

Companiile private 

(raportarea 

către guvern)

Generatori de conţinut

CONŢINUT digital

Mass-media

Radio, TV, ziare, reviste, 

Internet 

(bloguri, 

reţele de socializare)
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pînă în 2008 2012

Nodul al reţelei ACADEMICA



Indicatori în dinamică 2007 – 2014

Anul
Unit. 

pers.
Edificii VLAN VPN

Cutii 

poştale

Nr.

Servicii

Nr. insti-

tuţii

calcula-

toare

2007

CRRI
38 8 0 0 70 3 20 400

2014

IDSI
7,5 14 36 3

Peste 

1500
14 27

1039 + 

4 org

Dinamica
-de 

5 ori

+ de 1,75 

ori

+ de 

19,7 ori

+de 4.66

ori

+de 1.35 

ori

+

de 3.5 

ori

% 100% 100% 90%

Situaţia în 2014



BENEFICII e-Insfrastructură ACADEMICA:

- s-a redus consumul de energie electrică – 20 %

- reţeaua este administrată 80% la distanţă

- s-a redus de 4 ori personalul de administrare (8 

persoane)

- reţea fizică unică pentru toate organizaţiile

- reţele virtuale pentru fiecare organizaţie

- Instituţiile nu procură nici un echipament de 

reţea/servere

- conectarea unui nou PC – se realizează în baza unei 

cereri din partea conducerii instituţiei, fără plată pentru

conectare

- reţea a devenit una fiabilă

- reţeaua este protejată de Firewall

- este asigurată securitatea de acces în reţea

- suport informatic din partea IDSI

RENAM

Moldtelecom
IDSI Institute



Dinamica Traficului de date, 

reţeaua ACADEMICA 2010-2014 luni

Upload
2014/2013 s-a micşorat  de 0,85 ori
2014/2012 s-a micşorat de 0,87 ori
2014/2011 s-a mărit de 1,99

2011

2011

Download

2014 /2013 s-a micşorat  de 0,79 ori

2014/2012 s-a mărit de 1,15 ori

2014/2011 s-a mărit de 2,21
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Servicii propuse de IDSI pentru APL 

• CONSULTANȚĂ privind implementarea tehnologiilor 
informaționale și de comunicație în Autoritățile Publice 
Locale

• Elaborarea unor documente de politici privind 
implementarea TIC pentru APL

• Elaborarea unor planuri de acțiuni privind implementarea 
inteligentă a Tehnologiilor Informaționale și de 
Comunicații într-o localitate, instituție etc. 



SERVICII pentru APL
• Administrare rețea locală

• Administrare calculatoare

• Administrare sisteme informatice

• Elaborare pagina web a localității, primăriei etc.

• Hosting

• E-mail

• Tur virtual

• Rotire obiecte 360 grade



Parteneri pe termen mediu și lung 
IDSI - APL

• Elaborarea și implementarea proiecte comune IDSI – APL pentru 
implementarea Tehnologiilor Informatice și de Comunicații în 
comunitate

• TIC – nu însemnă doar telefonie, calculatoare și Internet

• APL să investească 1 Euro/an pentru fiecare cetățean în servicii 
informaționale și activității aferente Tehnologiei Informaței și 
Comunicațiilor



Institutul de Dezvoltare a Societății Inofrmaționale

• www.idsi.md

• Director:
Igor COJOCARU 
Telefon: (+373-22) 28 98 40

Mob. 0795 70 100

• Anticamera:
Telefon: (+373-22) 28 98 39
Fax: (+373-22) 28 98 49
E-mail: idsi@asm.md

• Suport clientelă:
Telefon: (+373-22) 28 87 59
E-mail: support@idsi.md

• Administrator de reţea:
Telefon: (+373-22) 28 87 58
E-mail: admin@idsi.md

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


Vă mulțumesc 

din suflet 

pentru timpul investit în beneficiul cetățeanului RM

DOAMNE ajută!

Colectivul IDSI

ATITUDINEA este TOTUL


