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În perioada 5 - 9 octombrie 2015, 5 persoane din Moldova au participat la o vizită de 
studiu în Slovacia. Echipa a fost constituită din 3 funcționari publici locali (Orhei, Sîngerei, 
Hîncești) și 2 cercetători științifici de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Vizita de studiu a fost organizată de IDSI și partenerul din Slovacia proIS s.r.o în  cadrul  proiectului DISCUS 
(Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale - finanțat de Fondul 

Internațional Visegrad).  

http://facebook.com/DISCUS.IDSI
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Grupul a fost constituit din:
1. Anastasia Ștefanița - Institutul de Dezvoltare 
a Societății Informaționale, responsabil Relații 
Internaționale
2. Rodica Cujba - Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale, cercetător ştiinţific
3. Igor Cernei - Primaria or. Orhei, specialist IT
4. Cristina Grăjdieru - Consiliul Raional Sîngerei, 
Specialist relații cu publicul
5. Elena Moraru Toma - Specialist principal, jurist, 
Aparatul Preşedintelui Raionului Hînceşti

În cadrul vizitei de studiu au fost vizitate 4 localități 
(Bratislava, Nitra, Viglas, Banska Bystrica), 15 instituții: 
ministere, agenții de stat, primării, companii IT, cen-
tre S&T, muzee, biblioteci, ONGuri. Au fost realizate 
aprox. 20 de prezentări, inclusiv prezentări ale ser-
viciilor electronice, sisteme IT, softuri educaționale 
etc. 
Participanții au avut posibilitatea de a discuta direct 
cu specialiștii IT, șefi de direcții responsabili de im-
plementarea proiectelor IT; au împărtășit experiența 
instituțiilor din care vin și au stabilit contacte pentru 
schimb de idei și colaborări viitoare. 

Moldovenii au putut observa cum sunt prestate 
serviciile publice electronice cu ajutorul portalului 
național www.slovensko.sk, cum funcționează siste-
mele informaționale din sfera CDI din Slovacia, dar 
și să înțeleagă noul concept de muzeu tehnologizat, 
bibliotecă interactivă sau sisteme GIS.
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Participanții la vizita de studiu au rămas cu impre-
sii pozitive, dar și cu idei concrete cum să imple-
menteze servicii publice locale electronice, să 
îmbunătățească sistemele inițiate sau să sporească 
eficiența comunicării dintre cetățeni și administrație.

Scopul vizitei de studiu reprezintă schimbul de 
experienţă, transferul de bune practici din Slova-
cia în Republica Moldova, stabilirea de contacte 
şi încurajarea colaborării în domeniul societăţii 
informaţionale (cu accent peserviciile electronice 
locale). Obiectivul de bază al acestei activităţi în 
cadrul proiectului DISCUS a fost observarea bunelor 
practici din Slovacia de către funcţionarii publici din 
Moldova dar şi însuşirea lecţiilor învăţate de către 
autorităţile publice locale slovace în domeniul servi-
ciilor electronice locale. 

Prezentările participanţilor la vizita de studiu:

- Prezentarea IDSI şi DISCUS - Anastasia Ştefaniţa, 
IDSI & Rodica Cujba, IDSI

- Prezentarea r. Hînceşti - Elena Moraru Toma, Con-
siliul Raional Hînceşti

- Prezentarea or. Orhei - Igor Cernei, primăria or. 
Orhei

- Prezentarea r. Sîngerei - Cristina Grejdieru, Con-
siliul Raional Sîngerei

http://discus.idsi.md/sites/default/files/ISDI_DISCUS-presentation_ENG_2015.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Prezentare-Hincesti-Elena_M.T.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Igor-Cernei-Orhei.pdf
http://discus.idsi.md/sites/default/files/Prezentare-Singerei-Cristina_G.pdf
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Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale îşi exprimă aprecierea 

şi mulţumirea faţă de organizatorii din Slovacia - proIS s.r.o., precum

şi faţă de funcţionarii şi specialiştii care au participat la întrunirile 

din cadrul vizitei de studiu.

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

http://idsi.md/
http://visegradfund.org/home/
http://www.idsi.md
http://www.discus.idsi.md

