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Obiectivul

promovarea modelului european de aplicare eficientmodelului european de aplicare eficientăă a  a 
politicilor societpoliticilor societățății informaii informațționaleionale / 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 experienexperiențța a țățărilor rilor 
VisegradVisegrad.

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



Parteneri



Activităţi: 17-18 Martie - Chişinău 

      primul eveniment al proiectului DISCUS 

 Atelierul de lucru: 
dezvoltarea localdezvoltarea localăă bazat bazatăă pe tehnologia  pe tehnologia 

informainformaţţiei iei şşi comunicai comunicaţţiiloriilor. 
Au fost recepţionate peste 35 de formulare35 de formulare de 

participare din partea funcţionarilor publici 
locali. 

La eveniment au fost peste 55 de 
participanţi din diverse domenii: 
funcţionari publici locali, reprezentanţi 
ai mediului academic, ai mediului 
guvernamental, ai corpului diplomatic 
al ţărilor Visegrad, ai societăţii civile, 
mass-mediei.
Scopul: împărtăşirea experienţei 
ţărilor Visegrad în domeniul TIC şi a 
societăţii informaţionale cu accent pe 
serviciile electronice locale.



I studiu de cercetare: în urma 
workshopului din martie
Ro şi Eng



26-27 mai, Chişinău
SSeminar eminar şştiintiinţţific cu tematica: Soluific cu tematica: Soluţţii TIC ii TIC 

pentru Serviciile Locale (reglementpentru Serviciile Locale (reglementăări ri 
legale)legale)

Au fost invitaţi aprox. 15 vorbitori, din Moldova şi 
din ţările Visegrad.

La eveniment au participat în jur de 50 de 
specialişti din diverse domenii: 

funcţionari publici locali - primari, viceprimari, 
secretari ai consiliilor locale/raionale,

reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului 
guvernamental, ai societăţii civile, experţi 
naţionali şi din ţările Visegrad. 

 
Obiectivul seminarului a fost de a pune în discuţie 

problemele şi indentifcarea posibilelor soluţii în 
domeniul reglementărilor legale a serviciilor 
electronice locale în Moldova.

Conform chestionarelor de evaluare, marea 
majoritate au fost foarte mulţumiţi sau 
mulţumiţi de organizarea evenimentului. 

100% de participanţi ar recomanda seminarul 
colegilor pentru participare. 



Recomandări de politici publice/reglementări/ 
amendamente pentru autorităţile publice relevante  
(în baza celor mai bune practici ale ţărilor V4 şi 
constatărilor seminarului din 26-27 mai 2015)

Studiul II de cercetare 



TOTAL 9 LUNI

33 evenimente organizate
martie / mai / septembrie 2015 

> 100 participan> 100 participanțți + 60 (azi)i + 60 (azi)

33 experţi Visegrad + 
20 20 experţi naţionali

2 studiu de cercetare2 studiu de cercetare în română și engleză

2828 de prezentări (valabile online pe pagina proiectului și a IDSI)

> > 175 175 formulare de aplicare pentru 3 evenimente

vizita de studiu îîn Polonian Polonia - 5 zile, 5 persoane, 20 ppt, 4 orașe 
vizitate, 10 instituții vizitate - iulie 2015

vizita de studiu îîn Slovacian Slovacia - 5-9.10.15 - 5 zile, > > 10 formulare de 
aplicare, 5 persoane



pagina web, pagina de Facebook, 4 NL, 
4 Factsheet, postere, banner, 2 broșuri



Vizita de studiu: Polonia
6 - 10 iulie 2015

• 5 persoane: 4 funcționari 
publici locali + 1 resp.RI IDSI

• 4 orașe vizitate: Varșovia,  
Piotrkow Trybunalski, 
Zielonka, Cracovia

• 10 instituții vizitate, întîlniri cu 
specialiștii

• 20 prezentări

http://discus.idsi.md/ro/vizita-studiu-Polonia  



Grupul a fost constituit din:

1. Anastasia Ștefanița - Institutul de Dezvoltare 
a Societății Informaționale, responsabil 
Relații Internaționale

2. Igor Plamădeală - Consiliul Raional Ialoveni, 
șef secție Adminsitrație Publică

3. Lilia Golovatic - Primăria comunei Sărata 
Veche, specialist pentru scrierea și 
implementarea proiectelor

4. Igor Cernei - Primaria or. Orhei, specialist IT
5. Cristina Smolenschi - Primăria Or. Călărași, 

Specialist Gestionarea Patrimoniului Public



program activ
I zi - au vizitat sediul Fundației de 

Dezvoltare a Societății Informaționale din 
Varșovia, s-au întâlnit cu Rafal Kramza, 
președintele fundației. Au făcut 
cunoștință cu programele și proiectele 
FRSI în domeniul dezvoltării bibliotecilor 
din Polonia (2009 - 2015). A urmat 
prezentarea dlui Paul Shmayda, 
GEOPOLIS, privind Managementul 
municipal - soluție de tip "smart city", 
Sistemul de Informații Geografice (GIS - 
Geographic Information System).

Marți - orașul Piotrkow Trybunalski. Au 
realizat un tur în cîteva autorități publice, 
departamente care asigură prestarea 
serviciilor publice. Au fost prezentate și 
analizate: sisteme de management a 
documentelor; platforma Piotrkow de e-
learning; sistemul GIS; funcționarea 
"profilelor de încredere" pentru 
comunicarea cu autoritățile publice; 
Centrul de informare. 



A fost vizitată și 
biblioteca 
publică 
Piotrkow, care 
dispune de noi 
instrumente IT 
pentru 
comunicarea cu 
cititorii și 
gestionarea 
fondului de 
carte.



Ministerul de Justiție din 
Polonia - Departamentul IT și 
Registrele instanțelor 
judecătorești. 

primăria or. Zielonka
 Pe lîngă intrunirea cu primarul 

orașului, participanții au avut 
ocazia să discute cu 
specialiștii în TIC. Au fost 
prezentate metodele de 
comunicare cu cetățenii: 
sms; e-mail; transmisiuni on-
line a ședințelor; pagina web 
a documentelor cu caracter 
public etc. 



Joi - Cracovia:
 Oficiul Central al Voievodatului 

Malopolska În cadrul discuțiilor 
cu diverși specialiști, funcționarii 
Moldoveni au reușit să afle mai 
multe detalii despre sistemul 
video de comunicare al instituției 
cu cetățenilor; despre sistemul e-
learning; Muzeele virtuale din 
regiune; sisteme de 
management electronic al 
documentelor etc. 



Participanții au evaluat fiecare 
activitate în parte și au subliniat 
utilitatea discuțiilor purtate cu diverși 
specialiști. 

Conform chestionarelor de evaluare, 
fiecare participant la vizita de studiu 
a reușit să însușească anumite 
practici de succes din Polonia pe 
care le planifică să le implementeze 
în orașele/ satele de unde vin. 

Pe lângă cunoștințele teoretice, 
participanții la vizita de studiu au 
avut ocazia să discute direct cu 
specialiștii care au implementat 
anumite sisteme sau chiar să 
testeze direct anumite instrumente 
IT. 

Vineri - evaluare



impresii - lecții învățate
Lilia Golovatic, Sărata Veche

"Vizita de studiu în Polonia mi-a oferit şansa de a 
observa bunele practici de utilizare a serviciilor 
electronice atît de către autorităţile locale poloneze cît 
şi de către funcţionarii din Republica Moldova, colegii 
mei de vizită cărora le mulţumesc mult.

Desigur că un aport semninificativ în desfăşurarea acestei vizite 
l-a adus doamna Anastasia Ştefaniţa care şi-a manifestat pe 
deplin abilităţile sale de coordonator, fapt pentru care îi 
mulţumesc mult. 

Această vizită m-a convins că chiar şi într-o localitate
rurală pot fi utilizate şi prestate servicii elecronice de 

către Autoritatea publică locală. 
Datorită cunoştinţelor şi experienţei acumulate
în timpul vizitei voi îmbunătăţi modalitatea de comunicare 

dintre autoritatea publică locală şi cetăţeni prin 
utilizarea metodelor de comunicare prin intermediul 
serviciilor electronice cum ar fi sms,

transmiterea on-line a  şedinţelor Consiliului local, pagina 
web ş.a.

Deasemenea vom desfăşura şi seminare de informare a 
cetăţenilor privitor la utilizarea serviciilor electronice."



Igor Cernei - Orhei 

Sistemul Geo-Spațial

• Lărgirea ariilor de implementare al acestui 
sistem (drumuri, traficul rutier, hărți 
publice).

• Identificarea instrumentelor pentru 
gestionarea mai efectivă a sistemului 
(puncte de referințe geografice, senzori 
meteorologici, monitoare de informare 
automatizate).



Circuitul electronic al documentelor

Evidenta executării documentelor
Gestionarea statutului documentelor

Structura sistemului
Utilizarea certificatelor de structurare

Utilizarea semnăturilor digitale







Igor Plămădeală - Ialoveni





Urmează:

•• 5 - 10 octombrie5 - 10 octombrie - Vizită de 
studiu - Slovacia

•• 27 - 28 octombrie27 - 28 octombrie - Seminar 
ştiinţific - Chişinău

• emisiuni TV & Radio


