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Ce este un serviciu și un e-
serviciu?

Termenul ”Serviciu" (în sensul de prestare a serviciilor) se 
referă la desfășurarea unei activități (de exemplu, un 
serviciu) de către serviciul public, care este destinat pentru  
client (și, prin urmare "servește" acest client)

e-servicii – Servicii publice oferite cetăţenilor de către 
autorităţi prin intermediul mijloacelor electronice. 
Acestea sunt contra plată sau gratuite şi pot fi comandate la 
distanţă, rapid, simplu şi comod. 



Care sunt problemele 
identificate în APL? 
De la Atelierul de lucru DISCUS nr. 1:
•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  pentr dezvoltare locală integrată (PNUD):
•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



Recomandări pentru APL 
Experții V4 : 
Dezvoltaţi e-serviciile:
• în baza competenţelor pe care le deţineţi
• în baza datelor originale pe care le deţineţi 
• faceţi legături cu sursele originale pentru alte date 
relevante 
• nu dublaţi activitatea administraţiei centrale 
• trebuie să fie bazate pe situaţia de viaţă a clientului 
dar suficient de complexe pentru a acoperi tot 
procesul
• utilizaţi interpretarea pentru hărţi (GIS sau Google 
maps)



Recomandări pentru APL (II) 

Experții V4 : 
Faceţi coaliţii ale autorităţilor locale:
• prin dezvoltarea şi partajarea  aplicaţiilor 
• prin partajarea cheltuielilor 
• gîndiţi-vă la strcutura e-serviciilor: clientul nu trebuie să se 
rătăcească în căutări!
Atenţia la sarcina administrativă asupra clientului!!
• nu solicitaţi date care deja  sunt în bazele de date 
guvernamentale 
• evaluaţi utilizarea reală a tuturor datelor colectate în timp 
• evitați responsabilizarea clienţilor, atunci cînd există alte 
metode de colectare a datelor  



Recomandări  pentru APL (III) 

Experții V4 : 
•Dezvoltarea e-Serviciilor trebuie realizată pas cu pas.
•Scopul primului pas ar trebui să fie: 

– Informaţi populaţia că APL poate fi contactată prin Internet şi 
încurajaţi-i să utilizeze această opţiune.

– Testaţi capacităţile instituției la scară mică.

• Autorităţile locale ar trebui să ia în consideraţie în primul rînd 
dezvoltarea următoarelor tipuri de sisteme informaţionale:

– Servicii Internet de bază 
– Sistem de management/circulație  a documentelor 
– Sisteme GIS
– Portalul cetăţenilor



Recomandări pentru APL (IV) 

Experții V4 : 
Abordarea iniţială a e-serviciilor publice
•Identificarea părţilor interesate să treacă în format digital.
•Asigurarea posibilităţii de a expedia aplicaţii prin e-mail, fără a fi nevoie de 
deplasare la birou.
•Implementarea procedurilor care declanşează acţiunile corespunzătoare 
din partea autorităţii odată cu recepţionarea unei cereri. Serviciul obţinut ca 
rezultat ar putea fi livrat prin e-mail.
•Implementarea infrastructurii PKI, astfel încât aplicaţiile semnate electronic 
să fie tratate la fel ca cele scrise.
•Identificarea tuturor procedurilor din cadrul oficiului şi formalizarea 
acestora – publicarea pe web, împreună cu versiunea electronică a 
for-mularelor, astfel încât oamenii să poată demara anumite cereri. 
•Transformarea tuturor formularelor utilizate în oficiu în format .pdf activ (pot 
fi utilizate instrumente precum Scribus). 



Recomandări pentru APL (V) 

Experții V4 : 
Pentru implementarea SI de furnizare a serviciilor electronice la nivel local, 
este necesar de a face schimb de date de la cel puţin 2-3 SI ale 
administraţiei publice 
•Registrul populaţiei
•Registrul unităților de drept (companiilor)
•Registrul  şi SI de domenii, pentru care e necesar de a oferi servicii. 
După soluţionarea acestor probleme, poate fi iniţiat proiectul privind 
furnizarea serviciilor sub formă de e-servicii, inclusiv documentul de proiect, 
aspectele financiare legate de furnizarea serviciului, infrastructura şi alte 
probleme tehnice.
Este necesar să se efectueze (cel puţin) următoarele etape:
•Implementarea circulaţiei electronice a documentelor
•Sistem Informaţional despre Elementele de date
•Colectarea şi consolidarea datelor economice
•Smplitate e-Servicii 



Soluții propuse pentru APL 
în desfășurare  
Se implementează în cadrul Proiectului USAID: 
•Crearea Centrelor de Informare şi Servicii pentru Cetăţeni 
(CISC): 
Sistemul informaţional integrat pentru primărie se va baza pe 
Registrul Electronic de Servicii Locale (RESL) şi Sistemul de 
Eliberare a Documentelor Permisive (SEDP). 
Aceste 2 sisteme, RESL şi SEDP vor opera pe platforma M-
Cloud furnizată de Centrul de Guvernare Electronică 
Se implementează în cadrul Proiectul UNDP:
Crearea sistemului de circulație a documentelor în APL



Elaborarea CISC – proces 
participativ

Sursa: USAID LGSPM



- schimbarea
abordării în
activitatea APL

- orientarea
către
consumator

- un singur
punct de
deservire

- soluții inovatoare

CISC:

Sursa: USAID LGSPM



Statutul, structura și schema 
CISC

Metodologii
Standarde
Metadate

Sursa: USAID LGSPM

Registrul 
Populației



Funcțiile CISC:

Sursa: USAID LGSPM



Amplasarea fizică a 
CIPS 

Sursa: USAID LGSPM



Pașii necesari pentru 
implementarea CISC 

Sursa: USAID LGSPM



Servicii bazate pe TIC: 
Avantajele pentru solicitanți



Servicii bazate pe TIC: 
Avantajele pentru APL



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

• costuri 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.).  



Slovacia ca exemplu a structurii
 unităților de implementare

(source: www.discus.idsi.md  



Slovacia: Pași necesari pentru
 implementarea serviciilor
 bazate pe TIC

• Analiză
• Elaborare
• Testare
• Pilotare
• Traininguri
• Conștientizare



De la idee la proiect e-
serviciu:  



• Viziune și obiective clare
• configurare organizațională
• participarea părților interesate
• Consolidarea capacităților
• Managementul  proiectului
• Reducerea  decalajului realitate -Design 
• PPP
• Cadrul juridic și de securitate 
• Monitorizare și evaluare
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Cerințe față de E- ServiciiCerințe față de E- Servicii

PPP = Public Private Partnership

Servicii 
orientate 

spre 
cetățean
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Pașii necesari:Pașii necesari:

Etapele procesului de implementare a serviciilor 
electronice;

Fazele  sunt capitole in cadrul unui proiect de e-servicii 
unde este necesar un control suplimentar pentru 
gestionarea eficientă.

Toate fazele împreună sunt cunoscute ca ciclul de viață 
a proiectului.

 Finalizarea fiecărei  faze este marcată prin rezultatele 
obținute (livrabile). 



Logica 
Intervenţiei IOV SV Ipoteze

Obiectiv 
General

Scop

Rezultate

Activităţi Mijloace Costuri

Precondiţii

De la Analiză la Planificare Implementare

Analiza factorilor 
interesaţi

Analiza 
Problemei

Analiza 
Obiectivelor

Analiza 
Strategiilor

Rapoarte
Planuri de activitate
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Ierarhia obiectivelor în Cadrul Logic

Logica 
Intervenţiei IOV SV Ipoteze

Obiectiv 
General

Scop

Rezultat
e

Activităţi Mijloace Costuri

Precondiţi
i
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Logica Intervenţiei

• “Intrări” (Resurse materiale şi umane) 
necesare pentru derularea activităţilor

MIJLOACE

Nu depinde de managementul 
proiectului

Depinde de managementul 
proiectului
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Întrebările la care trebuie 
date răspunsuri :  
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Planificare strategică Planificare strategică 

• Evaluarea situiației curente

• Lista serviciilor prestate
• Cartografierea proceselor pentru fiecare serviciu cu elementele 

principale
• Evaluarea: 
• Infrasturcturii/architechturii

– Structura organizației 
– Structura proceselor 

• Capacități, aptitudini, funcții , 
• Bariere, decalaje, puncte tari 
• Nevoile celor interesați 
• Nivel pregătire IT 
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Planificare StrategicăPlanificare Strategică

Pregătirea unui Plan detaliat 

Planul de acțiuni este un document bine structurat 
•Scrieți viziunea și obiectivele
•E-Serviciile care pot fi  implementate
•Componența unității de proiect –roluri și responsabilități
•Graficul în timp  
•Bugetul
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AnalizaAnaliza

• La pasul ANALIZĂ concentrarea trebuie să fie pe
 următoarele 

– Expunerea proceselor și definirea documentului
– Reingineria/analiza  proceselor
– Definirea cerințelor față de IT/ analiza tehnologiilor
– Scrierea cerințelor funcționale și tehnice
– Specificațiile pentru servicii: fluxuri Scenarii, modele
– Arhitectura tehnică, hard, nivele de securitate, performanțe, 

monitorizare, testare, specificații opearaționale
– Pregătirea Solicitării de Propuneri (RFP)
– Emiterea RFP
– Evaluarea RFP
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ImplementareImplementare

În faza de implementare,  au loc următoarele activități
•Elaborarea și dezvoltarea sistemului Informatic pentru E-Servicii
•Asigurarea calității și testarea
•Formarea și consolidarea capacităților
•Managementul schimbării
•Managementul comunicării
•Elaborarea Documentației de proiect
•Desfășurarea Proiectului 
•Evaluare Beneficii / analiză de impact
•Monitorizare și control
•Documentarea Lecțiilor învățate
•Exploatare și întreținere
•Asigurare Sustenabilitate



Un Șablon de lucru pentru 
Planul de acțiuni



Vă mulţumesc pentru atenţie!
Va doresc succes! 


