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Participanţi

IDSI:

1. Anastasia Stefanita 

2. Rodica Cujba

+

3 funcţionari locali:

3. Cristina Grejdieru - Consiliul Raional Sîngerei

4. Igor Cernei - Primăria or. Orhei

5. Elena Moraru Toma - Consiliul Raional Hînceşti



vizita de studiu Slovacia

5 prezentări - despre IDSI, localităţile (+IT situation)

http://discus.idsi.md/ro/vizita-de-studiu-Slovacia

4 localitati - Bratislava, Nitra, Viglas, Banska Bystrica

15 instituţii - ministere, agenţii de stat, primării, companii IT,

centre S&T, muzee, biblioteci, ONGuri.

20 prezentări - servicii electronice, sisteme IT, softuri

educaţionale, sisteme electronice în CDI, portal în domeniul

protecţiei mediului înconjurător, sistem GIS

* discuţii cu Lenka Buckova - Fondul Visegrad, manager de

proiect pe ţările EaP - inclusiv Moldova (DISCUS)



05.10.15

• Lucreaza cu programe 
operationale europene 
mari

• Creaza grupuri neoficiale 
cu parlamentari etc. pentru
a asigura contacte pe viitor 
in urmatorul govern

• Fac lobby in IT/ pentru 
actorii IT

• Membru al PPP este ITAS, 
care este o asociaţie de 
companii IT, similară cu 
ATIC din RM

PPP - Partnership for Prosperity (www.p3.sk) - ONG parteneriat intre 
societatea civila - CD - educatie - Guvern



smart city

• Prezentare concept 

smart city

• Exemplu pagina web 

sat mic de 321 locuitori

- www.hurbanovaves.sk

• Portalul national de

autentificare pentru 

acces la mai multe 

sisteme informaţionale 

naţionale -

www.slovensko.sk



Slovak Scientific and Technical Information Centre





Sistem similar cu IBN, nu genereaza grafice, doar date 

bibliografice, nu conţine textul articolelor, dar cumulează date 

din toate universităţile ţării



ei nu dezvoltă sisteme, 

subcontractează soluţii 

din business



similar cu CPI & IDSI





- Registrul organizatiilor R&D

Central Registry of publication activity (of universities) - ele apartin Academiei de 
Stiinte, primesc subsidii

Se afiseaza doar date generale, bibliographycal data nu se afiseaza articolul 
integru pt ca e drept de autor

www.crepc.sk // www.crzp.sk 

Registry of thesis and desertations - 400.000 teze in sistem acum, fac dictionar 
ca sa se traduca din mai multe limbi sa recunoasca

E obligatoriu pt toate univers. sa uploade in sistem toate tezele

System antiplagiarism

Sistemul e public

Toate tezele pot fi accesate

Teza poate fi citita electronic si printata, nu download sau copy

-scidap - sistem publicatii nationale, reviste

Open data concept

Public doar abstract, bibliographic data - asta fac ei singuri

Pt tot articol treb sa semneze agreement cu publisher

Fablab - laborator pt cercetatori, artisti etc.

idee de proiect: Supporting research in Moldova - sisteme, registre etc.



Digitalizarea conţinutului











06.10.15
National project electronic Services of Ministry of Labour, Social Affairs and

Family of the Slovak Republic in area of administration of

• îndemnizaţii sociale,

• asistenţă socială

• ajutor material

Starting date of the project : 03/2010

Termination date of the project : 07/2015

Obiective:

To establish safe and efficient electronic services in the agenda of state 
social allowances, social assistance and assistance in material need for 
citizens. 

To enable the computerization of administrative activities of each 
organization in the sector of the Ministry and their mutual electronic 
communication

To consistently apply the principle “Once and Enough ” within the sector 



Fulfillment of the project objectives by:

Electronization of services

Integration with other ISs’ of public administration

Data centralization





Data center of villages and cities - www.dcom.sk - proiect 

• Dcom cloud - a solution

• Proiect pt APL - soluţie unică

• Sistemele sunt interoperabile dintre centru, taxe, info, unele ministre, 
departamente 

• Cetateanul nu trebuie sa introduca toate datele singur, multe date sunt 
reutilizate din alte sisteme. Unele date sunt doar oficiale, nu se folosesc 
fara decizia guvernulu, sau sunt cu utilizare restrictionata

Servicii:

• Callcenter - orice problema tehnica, printerul e defect etc.; 

• Elearning

• Remote control hardware din toata tara, prin teamviewer, rezolva 
deranjamentele din toata tara

• Consultatia tehnica - centrul repara totul din banii lor, nu achita APL, se
duc tehnicienii si repara - pentru 5 ani inainte e planificat sa fie asa

• Centrul e finantat din fonduri europene, APL nu achita nimic

• 138 servicii pt APL



• Persoane fizice au semnatura electronica dar persoanele juridice au 
stampila electronica

• APL face back up dar securitatea e asigurata de centru

• Pentru orase, sate - fac pagini web, hosting, templates dar APL pun 
contentul

• Totul fara plata

• Accounting sistem - partenerii dau sistem si toate sunt integrate unic

• PC, HW, SW, sisteme de operare etc toate sunt oferite de centru!

• Centrul subcontracteaza parteneri - furnizori pentru diferite servicii -
pagini web etc.

• Centrul asigura suport legal, tin cont de ligislatia locala pentru ca serviciile
sa fie aplicabile, legale

Beneficii:

• Implementarea eGuvernului cu cele mai mici costuri

• Furnizarea serviciilor municipale la nivel naţional

• Doar pentru sate si orase pina la 20.000 locuitori - APL achita cite un 
euro de locuitor pe an



07.10.15 - oficiul postal Bratislava

• IOMO - proiect, persoane care pot 

aplica pentru servicii electronice in 

numele altor persoane. 

• Demonastrare - Servicii - extras din 

registrul pers.juridice



Front office:

- deservesc oamenii

- wifi

Este un PC public in centrul de informare

Este un desk cu toate info, modele de docs

Info point pt turisti + Plus consultatii turistice

Premiul I pentru pagina web a primariei in 
regiunea visegrad

Site interactiv, poti scrie, anchete, pareri

Cetatenii au ales designul si culoarea podului, 
care a fost restaurat in Bratislava

Au sistem GIS - se elibereaza info despre ce 
constructii se poate si ce nu etc. contra cost

Datele pt sistem GIS - unele sunt interne, altele 
de la centrele specializate de apa, energie 
etc.

Toate aceste sunt integrate cu cadastru

Sistemele sunt itegrate

SI Registrul documentelor, fiecare doc are nr 
sau si statutul acestuia

Centru - punct de informare servicii unice pt 
cetateni

IT+RU

Aprox. 400 angajati, Pt transparenta, 
combaterea coruptiei

Casa si centrul in 2 cladiri diferite

Este centru punct pt plingeri

Fiecare angajat are partea sa de serviciu

12 persoane deservesc cetatenii la chiosc

12 ani de activitate

Au separat finante si taxe in alt birou, cladirie, 
sunt separati - taxe pe venit, impozite etc.

Impozit pe venit impartit pe regiunile orasului 17 
regiuuni

Dar apoi au unit toate impozitiele intr-un loc unic

Statistica pe an:

50 000 cerereri

300 000 apeluri telefonice

9 000 documente confirmative pt semnatura 
electronica

07.10.15, Primaria or. Bratislava





08.10.15 - GAMO, Banska Bystrica
• Smart solutions

• Aplicatie pt muzeu prin bluetooth.

Solutia a fost elaborata in 1 luna, 6 persoane. 



TAP - solutie pentru examene de admitere, teste, examene anuale la 

universităţi, chestionare, teste la scoli auto etc.





Biblioteca Ştiinţifică de Stat Banska Bystrica

• Muzeu, galerie de arta, biblioteca. Centre 
lingvistice 5, teatru impreuna cu academia de 
arte - 44 locuri. 

• Citeva expozitii permanente in muzeu, papusi, 
casa muzelor s.a.

• 77 lucratori in biblioteca

• Colaboreaza cu multe biblioteci din lume, dar cu 
RM inca nu

• Pe an 200 000 cititori

• 60 mii sunt inregistrati





Slovak Environmental Agency

enviroportal.sk

• toate deciziile/cererile 

privind constructiile pot fi 

consultate online, sunt 

publice

• Cerintele fata de investitor 

sunt publice, daca nu le 

respecta nu poate face 

constructia


