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Consiliul raional Ialoveni și Întreprinderea 
MoldData  au finalizat un proiect-pilot care a 

constat în implementarea unui Sistem 
Electronic de Management al Documentelor în 

cadrul Consiliului raional. 



Proiectul este unul de 
pionierat la nivelul 
unei administrații 
locale de nivel II și 

urmărește realizarea 
unor obiective ce țin 

de asigurarea unei 
mai bune evidențe și 

de eficientizarea 
actului 

administrativ



Obiective
   creşterea productivităţii, 

  eliminarea riscului de pierdere a documentelor, 

  crearea unui mediu standardizat pentru managementul informațiilor, 

  disponibilitate sporită a documentelor, 

 control sporit privind executarea documentelor;

 acces securizat la documente;

  creşterea nivelului de interacţiune cu subdiviziunile de structură, 

   eficientizarea actului decizional. 

 



Sistemul informatic elaborat de specialiștii MoldData oferă beneficiarilor mai 
multe avantaje, cum ar fi crearea unui mediu standardizat pentru 
managementul informațiilor, disponibilitatea sporită a documentelor și 
controlul strict asupra executării deciziilor. 

Totodată, este securizat accesul la documente și eliminat riscul de pierdere a 
acestora. 

Nu mai puțin importantă este și creşterea nivelului de interacţiune a 
administrației raionale cu subdiviziunile de ramură, care, în cele din urmă, 
trebuie să conducă la sporirea productivității muncii. 

Beneficii şi  funcţionalitate



Reușita acestui proiect-pilot se datorează, pe de o parte, soluțiilor informatice oferite 
de Î.S. MoldData, și pe de alta, deschiderii funcționarilor publici din raionul Ialoveni 
pentru utilizarea aplicațiilor cu un nivel sporit de tehnologizare. 

În plus, în raion există infrastructura de comunicații necesară, fapt ce va permite 
factorilor de decizie să realizeze noi proiecte de informatizare la nivel local. 

Se estimează că între 60 și 80 la sută din informațiile utilizate în societate revin 
administrației publice.

Prin implementarea unor asemenea sisteme informatice sporește disciplina executorie 
și capacitățile manageriale ale organizațiilor/instituțiilor.

 Argumentele pro utilizare a Sistemului Electronic de Management al Documentelor 
sunt greu de combătut: aplicațiile de management al documentelor contribuie la 
optimizarea proceselor de luare a deciziilor, asigură o mai bună evidență a actelor și 
un control mai eficient asupra întregului ciclu de viaţă al documentului. 



Obiectivul major care trebuie atins la adoptarea unei soluții de 
management al documentelor este ca sistemul informatic să 
asigure calitate și să se încadreze într-un buget acceptabil. 

Implementarea unui sistem informatic, de cele mai deseori, are la 
bază o colaborare de durată dintre furnizor și beneficiar. 

Necesitatea de a ajusta aplicațiile la realitatea mereu în 
schimbare, modificarea cadrului legal, noile abordări de 
management, inovațiile tehnologice, toate acestea impun o 
colaborare strânsă între cele două părți la toate etapele ciclului de 
viață al aplicațiilor. 



Sistemul de Management al Documentelor Electronice / E-MANAGEMENT este 
implimentat în Consiliul raional Ialoveni, UTA de nivelul II din anul 2013 .

SMDE / E-MANAGEMENT include un număr de 109 utilizatori , vizînd 
entitățile juridice, parte componentă / subordonate Consiliului raional, precum și 
instituțiile publice locale de nivelul I, din localitățile raionului .

Implementarea SMDE / E-MANAGEMENT în decursul a doi ani 2013/prezent, 
a oferit 
avantajul tehnologic și logistic necesar  în activitatea Consiliului raional Ialoveni. 

În cadrul activității, în timp de 2 ani, în cadrul Sistemului, au fost integrate, 
în corespondență 5731 acte administrative, conform următorului tabel:

2013 2014 TOTAL

INTERNE 479 506 985

INTRARE 1598 1528 3126

IESIRE 875 745 1620

TOTAL 2952 2779 5731


