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Care sunt problemele 
identificate în APL?

De la Atelierul de lucru DISCUS nr. 1 - martie 2015:
• Eliberearea 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)
• Transparenţa decizională lipsa informaţiei 



Care sunt problemele 
identificate în APL? 
Programul comun integrat  de dezvoltare locală:
• 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 online/offline între funcţionarii publici din diverse 

instituţii   
• Lipsa conectivităţii (IS) între centre raionale (LPAII) şi sate (LPAI)



Care sunt problemele 
identificate în APL? 
Proiectul USAID LGSP: 
• 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



Criterii de pre-selectare a 
serviciilor bazate pe TIC (I) 

• cost 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 a e-serviciului trebuie să 

fie bine definite şi funcţionale.



Criterii de selectare a 
serviciilor bazate pe TIC (II)

• urgenţa şi relevanţa; 
• numărul de beneficiari; 
• nivelul de pregătire al back office;
•  nivelul de complexitate;
• cadrul legal şi regulatoriu; 
• leadership şi voinţa politică;
• nivelul de pregătire al beneficiarului;
• durabilitatea;
• factori externi (agenda de integrare în UE, etc.).  



De la idee la proiect 
e-serviciu



Întrebările la care trebuie 
date răspunsuri




