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Abrevieri  
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1. Introducere  

Raportul pentru al 4-lea eveniment DISCUS – seminarul: Soluții TIC pentru servicii 

locale (aspecte practice), desfășurat la 24-25 noiembrie 2015 în Chișinău, Moldova se bazează 

pe: 

 Documentele aprobate ale proiectului DISCUS, 

 Prevederile Termenilor de referință, 

 Experiența proprie privind cele mai bune practici din țările grupului Visegrad privind 

soluțiile TIC pentru servicii locale (cu accent pe aspectele strategice și de planificare), 

 Analiza experienței/inițiativelor țărilor V4/UE relevante pentru obiectivele proiectului 

DISCUS, 

 Analiza informațiilor prezentate și a discuțiilor din cadrul seminarului, 

 Analiza problemelor, soluțiilor, planurilor propuse de reprezentanții APL și ai altor părți 

interesate, exprimate în timpul seminarului, 

 Analiza ideilor exprimate în timpul comunicării informale din cadrul seminarului. 

 Analiza chestionarelor de evaluare, completate de participanții la eveniment. 

Studiul de cercetare "Recomandări privind planul de acțiuni pentru imlementarea e-

serviciilor locale" este elaborat în cadrul proiectului DISCUS, ca rezultat al seminarului: Soluții TIC 

pentru servicii locale (aspecte practice).  

Scopul studiului de cercetare este prezentarea rezultatelor seminarului privind soluțiile 

TIC pentru serviciile electronice locale (aspecte practice). Studiul demarează cu o analiză 

succintă a evenimentului și impactul seminarului DISCUS. A fost realizată o analiză a 

problemelor actuale relevante identificate pe parcursul seminarului: protecția datelor cu caracter 

personal; utilizarea domeniului național .md; oportunități financiare pentru APL-urile din 

Moldova. După noțiunile generale privind e-serviciile, sunt prezentate nivelurile e-serviciilor. 

Sunt specificate precondițiile necesare pentru elaborarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea 

e-serviciilor, care ar trebui să fie luate în considerare de către APL-uri. Pentru o mai bună 

înțelegere, este prezentat un set de analize complexe: SWOT; Date, Competente, Necesități, 

Infrastructură și analiza IT. Un capitol este dedicat Planului de acțiuni pentru dezvoltarea 

serviciilor electronice, care descrie ce reprezintă un plan de acțiuni, formatul acestuia și este dat 

un model general al planului de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor. În cadrul studiului de 

cercetare, este prezentat un chestionar pentru APL-urile din Republica Moldova, propus de 

experții Visegrad și cei naționali, în baza constatărilor seminarului (precum a evenimentelor 

proiectului pe durata anului 2015).  

 

http://discus.idsi.md/en/announce-seminar-november-2015
http://discus.idsi.md/en/announce-seminar-november-2015
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2. Impactul seminarului: Soluții TIC pentru servicii locale (aspecte practice) 

La 24-25 noiembrie, la Chișinău a avut loc seminarul: Soluții TIC pentru Serviciile 

Locale (Aspecte Practice). Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale în cadrul proiectului DISCUS, cu suportul financiar al Fondului Internațional 

Visegrad. La seminar au participat peste 120 de persoane, dintre care 15 primari, 20 

viceprimari, secretari ai consiliilor locale/raionale, 20 reprezentanți ai bibliotecilor, 

școlilor/liceelor/universităților din țară, precum și mai mulți specialiști din autoritățile publice 

locale de nivel I și II din Moldova, reprezentanți ai sectorului academic, administrației centrale, 

a societății civile, experți naționali și internaționali din țările grupului Visegrad. Evenimentul a 

fost transmis on-line, fiind vizualizat de  aproximativ 250 de vizitatori. 

Proiectul a fost apreciat pozitiv atît de reprezentații guvernului, ai Academiei de Științe a 

Moldovei, cît și Ministerului TIC. La eveniment au fost prezenți acad. Ion Tighineanu, prim 

vicepreședintele Academiei de Științe; Sergiu Ceauș, secretar general adjunct al Guvernului; Andrei 

Cușcă, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; dr.hab. Veacesalv Ursachi, șef Secției de 

Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM. Potrivit chestionarelor de evaluare completate de 

participanții la eveniment, aceștia au apreciat prezența și prezentările reprezentanților guvernului și 

Academiei de Științe a Moldovei. Mesajele lor au conferit mai multă încredere participanților în faptul 

că toate părțile interesate de procesul de dezvoltare a societății informaționale sunt informate și să iau 

în considerare problemele locale. Într-un fel, acesta a fost un mesaj de încurajare pentru primari, 

specialiști locali precum că ei sunt susținuți de factorii de decizie de la nivel central. 

Scopul principal al evenimentului a fost de a aborda problema e-serviciilor locale din 

punct de vedere practic. 

Obiectivul seminarului a fost de a informa și sensibiliza funcționarii publici locali din 

Republica Moldova, precum și diferite părți interesate în ceea ce privește procesul de dezvoltare 

a societății informaționale, cu un accent pe necesitatea de a dezvolta și implementa servicii 

electronice la nivel local. În cadrul seminarului au fost prezentate diferite aspecte ale serviciilor 

electronice locale de partenerii de dezvoltare, reprezentanți ai guvernului, autorităților centrale, 

mediului academic. Reprezentanții locali au avut posibilitatea să-și exprime problemele și 

viziunile privind soluționarea acsstor probleme, cu ajutorul noilor tehnologii informaționale. 

Experții naționali și Visegrad au consultat și informat reprezentanții APL. De asemenea experții 

Visegrad au prezentat unele dintre cele mai bune practici din țările lor, ca modele care pot 

inspira funcționarii moldoveni, atât de la nivel central, cît și local. 

Seminarul a demarat  cu prezentarea aspectelor practice privind protecția datelor cu caracter 

personal, realizată de către doi experți de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. Acest subiect a fost unul nou pentru APL-uri, deși aceștia au obligația legală de a se 

înregistra în calitate de deținători ai datelor cu caracter personal. Pe baza chestionarului de evaluare 

finală, acest subiect a fost apreciat de către participanți ca fiind unul dintre cele mai utile prezentate în 

cadrul evenimentului 

Reprezentanții Cancelariei de Stat au prezentat instrumentele de finanțare a proiectelor derulate 

de APL din surse externe. Astfel funcționarii locali au descoperit mai multe oportunități externe de 

finanțare, prin intermediul cărora pot fi susținute proiecte locale.  

http://discus.idsi.md/en/announce-seminar-november-2015


DISCUS – 21470018 Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  7 

 

Specialiștii de la Centrul de Guvernare Electronică au demonstrat serviciile guvernamentale 

electronice reutilizabile. A fost prezentat portalul național de e-servicii: www.servicii.gov.md și acele 

servicii electronice care pot fi reutilizate la nivel local. Au fost demonstrate realizările la nivel central și 

ce poate învăța administrația locală din această experiență.  

Întrucît pe durata primelor 3 evenimente ale proiectului DISCUS una dintre problemele IT 

identificate la nivel local și discutate pe parcrus a fost găzduirea paginilor web ale AL-urilor pe 

domenii străine. În acest context, administratorul Î.S. MoldData – Dorian Bodiu, a vorbit despre zona 

“.MD” pentru APL: penetrabilitate, deziderate și realități. Au fost discutat problemele autorităților 

locale în procesul de creare și dezvoltare a paginilor web, mentenanța e-mailurilor oficiale, securitatea 

cibernetică. 

Managerul de proiecte și Consultantul IT de la PNUD Moldova – Olesea Cazacu și Eugen 

Plătiță, au prezentat instrumentele IT pentru APL, dezvoltate în cadrul proiectelor implementate de 

PNUD Moldova. Aceșia au anuțat despre elaborarea sistemul informatic de management a 

documentelor pentru APL-urile din Moldova. De asemenea, au fost prezentate rezultatele programului 

Novateca în Republica Moldova și au fost anunțate următoarele activități în cadrul programului, drept 

oportunități pentru bibliotecile rurale din localități, cît și APL, inclusiv diverse oportunități privind TI.  

Experții din țările Visegrad: Polonia, Slovacia, Republica Cehă au venit cu mai multe sugestii 

privind implementare e-serviciilor la nivel local prin exemplificarea experiențelor avute de aceste țări. 

Participanții au avut oportunitatea de a da întrebări despre experiența țărilor Visegrad, în special în 

regiunile rurale.  

Un subiect de interes pentru reprezentanții APL la eveniment a fost “Registrul Gospodăriilor. 

Abordare conceptuală“, prezentată de Mihai Grecu – Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale.  Deși până în prezent au fost demarate o mulțime de inițiative la nivel central pentru a 

găsi o soluție IT pentru această problemă, astăzi nu există nici un rezultat concret și APL-urile continuă 

să elibereze și să păstreze o mulțime de documente pe hârtie.  

Directorul IDSI – dr. Igor Cojocaru a prezentat serviciile inovative ale IDSI care pot fi 

oportunități pentru APL, servicii precum turul virtual, administrare rețele, dezvoltarea sistemelor 

informaționale, pagini web etc.  

Potrivit chestionarele de evaluare, așteptările participantului au fost îndeplinite și aceștia au 

apreciat că au avut ocazia să-și exprime opiniile lor privind problemele locale și să propună un plan de 

soluționare a acestora. Aceasta înseamnă că AL-urile au nevoie de dialog periodic cu diferite părți 

interesate: reprezentanți ai guvernului, mediului academic, societății civile etc. În acest sens, pe 

parcursul anului 2015, proiectul DISCUS a devenit o Platformă de discuții privind problemele de 

dezvoltare a societății informaționale. Pornind de la evenimentele cu 50 - 60 de participanți (martie 

2015), platforma DISCUS a reușit să adune în luna noiembrie 2015 peste 120 de reprezentanți ai 

diferitelor sectoare: guvern, APL, mediu academic, societate civilă, mass-media. În timpul 

evenimentelor proiectului, participanții din 33 de raioane ale Republicii Moldova au menționat că 

DISCUS ar trebui să fie o platformă permanentă de comunicare, unde toate părțile interesate s-ar 

putea întâlni în mod regulat și discuta problemele și soluții TI pentru serviciile publice (cu accent la 

nivel local). Platforma a devenit o "destinație" în care toți partenerii de dezvoltare poate prezenta pe 

ordinea de zi ideile, propunerile și planurile lor. 

 

http://www.servicii.gov.md/
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3. Probleme importante identificate în procesul de elaborare a serviciilor locale 

bazate pe TIC în Moldova 

3.1. Protecția datelor cu caracter personal 

3.1.1. Noțiuni de bază 

date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (precum numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data, locul naşterii etc.). 

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau 

etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind 

starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile 

procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale; 

prelucrare  - orice operaţiune sau serie de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, 

păstrarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, combinarea, blocarea, 

ştergerea sau distrugerea; 

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv 

autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, 

stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres 

de legislaţia în vigoare; 

persoană împuternicită de către operator - persoana fizică sau persoana juridică de drept public 

ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu 

caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator. 

3.1.2. Responsabilitățile subiectului datelor cu caracter personal 

1. Răspundere contravențională: 

În Republica Moldova, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

(CNPDCP) este instituția responsabilă  pentru protecția datelor. Centrul este în drept de a constata 8 

contravenţii prevăzute la art. 741–743  Cod contravențional, precum și de a încheia procese-verbale cu 

privire la contravenții, ulterior acestea fiind remise spre examinare în fond instanţei de judecată 

competente. 

Cîteva contravenții constatate de CNPDCP: 

 Nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la 

prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal; 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de 

control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;       

 Încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces 

la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de 

opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale; 

 Refuzul de a furniza informaţii sau împiedicarea accesului personalului Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal etc. 
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 Sancțiuni – amenda 300 u.c. pentru persoana cu funcții de răspundere, 500 de u.c. 

pentru persoana juridică, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an 

2. Răspundere civilă 

Urmare a unui proces civil, operatorul/persoana împuternicită ar putea fi impus să compenseze 

prejudiciul moral/material al unui subiect lezat în drepturi urmare a unei prelucrări neconforme cu 

legislația privind protecția datelor cu caracter personal (cazul Eriomenco din 2014, în care CSJ a 

dispus achitarea de către MAI a unui prejudiciu moral de 200.000 lei). 

3. Răspundere penală.  

Acest tip de răspundere poate surveni în anumite situații, daune mari etc. Spre exemplu Art. 

261 Cod penal ”Încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic” prevede pedepse  pîna la 

400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, 

sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 

pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 

exercita o anumită activitate. 

Obligația de notificare 

Potrivit art. 23 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, toți operatorii de date cu 

caracter personal, sînt obligați să notifice CNPDCP privind operațiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal destinate să serveasca unui scop, și să prezinte Centrului informații privind 

implementarea unei politici instituționale de securitate, conforme Cerințelor față de asigurarea 

securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de 

date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010. Lista 

datelor cu caracter personal este prezentată în Anexa 3.  

Procedurile de notificare și înregistrare se realizează de către operatorul de date cu caracter 

personal sau persoana împuternicită de către acesta, pentru fiecare sistem de evidență a datelor cu 

caracter personal separat, prin intermediul aplicației accesibile la pagina internet 

www.registru.datepersonale.md, în conformitate cu prevederile art. 23-28 din Legea privind protecția 

datelor cu caracter personal și Regulamentul Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter 

personal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012. 

Asigurarea unui nivel adecvat de securitate 

Protecția datelor cu caracter personal în sistemele informaționale urmează a fi realizată  

prin următoarele căi: 

Aspectul ”Privacy by design” - este oportun ca principiile de confidenţialitate şi protecţie a 

datelor cu caracter personal să fie încorporate în întregul ciclu de viaţă al tehnologiei, de la prima fază 

de proiect pînă la desfăşurarea, utilizarea şi eliminarea lor din sistemele informaţionale.  

Un astfel de mecanism ar contribui la schimbarea balanței în favoarea persoanei fizice vizate, 

deoarece aceasta ar beneficia de o protecție fără a fi nevoie de o inițiativă din partea sa. Acest moment 

ar fi deosebit de important într-un context în care multe dintre datele cu caracter personal sînt 

prelucrate fără cunoştinţa şi/sau consimţămîntul subiectului.  

http://www.registru.datepersonale.md/
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Plus la aceasta, entitatea ce va implementa astfel de mecanism, va putea obţine o serie de 

beneficii precum: minimalizarea riscurilor, nivelul ridicat de transparenţă şi încredere din partea 

persoanei fizice, iar volumul investiţiei iniţiale în protecţia datelor cu caracter personal va fi mult mai 

redus decît gestionarea ulterioară a posibilelor incidente de securitate şi achitarea daunelor morale etc.  

Mai multă informație puteți găsi la http://www.registru.datepersonale.md 

Concluzii: 

Prelucrarea datelor cu caracter personal cere o abordare specifică, care trebuie conștientizată și 

luate măsuri special în acest sens. În APL, odată cu utilzarea instrumentelor TIC, crește riscul de 

încălcare a drepturilor cetățenilor la prelucrarea datelor cu caracter personal, de aceea APL-urile 

trebuie să se înregistreze ca operatori de date cu caracter personal  la CNPDCP. 

3.2. Utilizarea domeniului național “.md” și securitatea datelor  

Domeniul de nivel superior .md reprezintă codul Republicii Moldova atribuit de Corporaţia 

pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul 

internaţional ISO–3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în 

reţeaua globală Internet. În temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007  

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

(ANRCETI) reglementează gestionarea domeniului de nivel superior .md. Legea  stabileşte că 

domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu 

poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau al arendării. 

Înregistrarea, reînregistrarea şi comercializarea subdomeniilor în cadrul domeniului de nivel 

superior .md se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de 

nivel superior .md, aprobat de ANRCETI. Regulamentul cuprinde principalele reguli şi principii de 

gestionare a numelor în domeniul de nivel superior .md, determină autorităţile responsabile de politica, 

strategia şi gestionarea acestor nume, funcţiile şi responsabilităle lor, inclusiv ale Registratorului 

naţional al numelor în domeniul de nivel superior .md, procedurile de înregistrare, prelungire, 

modificare sau de radiere din registrele corespunzătoare a subdomeniilor din cadrul domeniului de 

nivel superior .md. 

Regulamentul stabileşte, printre altele, obligaţiunea registrantului de a verifica veridicitatea 

datelor incluse în formularul de înregistrare, unele restricţii legate de amplasarea pe site-rile 

subdomeniilor din cadrul domeniului de nivel superior .md a informaţiilor şi imaginilor cu caracter 

obscen sau ofensatar, a celor ce defăimează Republica Moldova şi alte state, cheamă la violenţă sau 

pot aduce prejudicii imaginii ţării noastre pe plan internaţional, precum şi a link-urilor la alte site-uri ce 

conţin astfel de informaţii
1
. 

Autoritatea cu funcţii de Registrator naţional şi de gestionarea  numelor în domenul de nivel 

superior .md este întreprindere rezidentă în Republica Moldova în domeniul informaticii desemnată de 

Minister. Această funcție este îndeplinită de întreprinderea de stat Molddata. 

Conform Anexei II la Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de 

nivel superior .md este stabilită lista numelor de sub-domene Geografice atribuite organelor 

administraţiei publice locale înregistrarea în care este efectuată gratis. 

                                                
1
 http://www.anrceti.md/node/35  

http://www.registru.datepersonale.md/
http://www.anrceti.md/node/35
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Nume domen Localitate.md  Nume domen Localitate.md  

1. an.md  Aneni 25. co.md  Comrat 

2. cs.md  Causeni 26. ch.md  Cahul 

3. bn.md Bender 27. cci.md Ciocana (Chisinau) 

4. cg.md  Ceadir Lunga   28. cr.md Criuleni 

5. bl.md  Balti  29. ct.md Cantemir  

6. cce.md  Centru (Chishinau) 30. cbu.md Buicani (Chisinau) 

7. bs.md  Basarabeasca   31. dn.md  Donduseni 

8. chn.md  Chisinau 32. cn.md  Cainari 

9. cbo.md  Botanica (Chisinau) 33. dr.md  Drochia 

10. cm.md Cimislia 34. sv.md Stefan Voda 

11. gr.md Grigoriopol 35. tr.md Taraclia 

12. hn.md Hincesti 36. ti.md Tighina 

13. il.md  Ialoveni 37. ts.md Tiraspol 

14. lp.md  Lăpușna 38. tl.md  Telenesti 

15. lv.md  Leova 39. un.md Ungheni 

16. ns.md  Nisporeni 40. vl.md Vulcanesti 

17. oc.md  Ocnita 41. ugi.md Gagauzia 

18. or.md  Orhei 42. cl.md  Calarasi 

19. rz.md  Rezina 43. db.md Dubasari 

20. rb.md  Ribnita 44. ed.md Edinet 

21. rs.md  Riscani 45. fl.md  Falesti 

22. sg.md  Singerei 46. fr.md Floresti 

23. sl.md  Slobozia 47. gl.md Glodeni 

24. br..md Briceni 48. sr.md Soroca 

     

 Aceste sub-domene nu sînt utilizate în scopuri comerciale.
2
 

Conform datelor Molddata în noiembrie 2015 utilizarea domeniului .md arată astfel: 

Domeniului "dot MD" (.MD): 

TOTAL: 24 897 înregistrări (nume de domeniu) 

-837 denumiri de localități 

-316 desemnarea autorităților publice, instituțiilor și proiectelor acestora. 

Utilizarea de către autoritățile publice locale a domeniului .md se prezintă după cum este 

indicat în Tabelul de mai jos.  

Tabelul 1. Utilizarea domeniului.md de autoritățile locale  

UAT nivel II/UTA/municipiu nume de domeniu corespondent 

serviciu mail activ  

zona ".MD" 

municipiul Chişinău chisinau.md da 

municipiul Bălţi balti.md da 

municipiul Bender bendery-ga.org nu 

UTA Găgăuzia gagauzia.md da 

raionul Anenii-Noi anenii-noi.md da 

raionul Basarabeasca basarabeasca.moldova.md nu 

                                                
2  [Anexa 2 al Regulamentului modificată prin Hot.ANRTI nr.21 din 30.12.05, în vigoare 13.01.06] 
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raionul Briceni br.md da 

raionul Cahul cahul.md da 

raionul Cantemir cantemir.md da 

raionul Călăraşi calarasi.md da 

raionul Căuşeni causeni.md da 

raionul Cimişlia raioncimislia.md da 

raionul Criuleni criuleni.md da 

raionul Donuşeni donduseni.md nu 

raionul Drochia drochia.md da 

raionul Dubasari dubasari.md nu 

raionul Edineţ edinet.md da 

raionul Făleşti cr-falesti.md da 

raionul Floreşti - - 

raionul Glodeni glodeni.md da?----mail.md 

raionul Hînceşti hincesti.md da 

raionul Ialoveni il.md da 

raionul Leova leova.md da 

raionul Nisporeni nisporeni.md da?----mail.ru 

raionul Ocniţa ocnita.md da 

raionul Orhei orhei.moldova.md? - 

raionul Rezina consiliu.rezina.md da 

raionul Rîşcani riscani.md da 

raionul Sîngerei singerei.md da?---yahoo.com 

raionul Soroca soroca.org.md da 

raionul Străşeni crstraseni.md da?---gmail.com 

raionul Şoldăneşti soldanesti.md da 

raionul Ştefan-Vodă stefan-voda.md da 

raionul Taraclia - - 

raionul Teleneşti telenesti.md da 

raionul Ungheni crungheni.md da?---mtc-un.md 

Conform datelor studiului privind prezența în spaţiul web a localităţilor din Republica 

Moldova, realizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
3
 în aprilie 2014, din cele 1525 

de localităţii, în spaţiul web au fost identificate 425, sau 28% din numărul total. Celelalte 1098 de 

localităţi nu au fost identificate pe web (fig. 1).  

 

                                                
3
 http://idsi.md/prezenta-web-a-localitatilor-din-Republica-Moldova  

http://idsi.md/prezenta-web-a-localitatilor-din-Republica-Moldova
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Fig. 1 Prezența web a localităților din Republica Moldova 

Dintre aceste 425 de localităţi prezente în spaţiul web, 193 deţin câte o pagină informativă pe 

site-ul altor instituţii, cele mai multe dintre ele pe site-ul consiliilor raionale sau municipale în 

subordinea cărora se află. Alte 38% din localităţi deţin site, iar 60 de localităţi deţin blog.  

Mai jos este ilustrată prezenţa pe internet a localităţilor din Republica Moldova în funcţie de 

raioane (în studiu nu au fost incluse raioanele de est ale Republicii Moldova):  

 

Fig. 2 Prezența pe internet a localităților din RM 

Trebuie menționat că doar 80 de localităţi folosesc numele de domeniu .md, sau 19% din 

numărul total. O mare parte din instituţii folosesc platforme de blogging, care sunt oferite gratuit, 70 de 

localităţi, sau 16% (fig. 3). 
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Fig 3. Numele de domeniu utilizate pentru paginile web ale localităților din RM 

Putem concluziona că autoritățile publice locale NU utilizează beneficiile oferite conform 

Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md  pe de o 

parte, iar pe de altă parte, folosesc domenii ale altor țări, ceea ce crează riscuri de securitate a 

informației (informația se păstrează pe servere din țări străine).  

3.3. Utilizarea platformei de e-Guvernare  

Tehnologii bazate pe web 

Soluțiile inițiate de către programul PCDLI al PNUD la nivel local se bazează pe 

tehnologie web, ceea ce permite ca clientul sa fie unul fin și independent de locația sa 

geografică. Astfel sistemul tinde să reunească toate părțile implicate în procesul de evidență a 

patrimoniului turistic al Republicii Moldova într-un singur contur și platformă de colaborare 

unică. 

INTEGRAREA CU INFRASTRUCTURA GUVERNAMENTALA. INTEROPERABILITATE 

Interoperabilitatea este asigurata prin intermediul platformei guvernamentale de 

interoperabilitate ”MConnect”, prin utilizarea de web-servicii. 

Pentru toate SI externe care permit schimbul de date electronic bazat pe standardul 

XML, interoperabilitatea se realizează prin utilizarea de web-servicii, utilizând standarde și 

protocoale precum XML, SOAP, HTTPS și altele. 

Platforma de interoperabilitate ”MConnect” vine în sprijinul solutiilor IT în vederea 

diminuării numărului de conexiuni cu alte resurse informaționale implicate în buna funcționare a 

sistemului. Platforma de interoperabilitate reprezintă o magistrală națională de date la care sunt 

conectați mai mulți furnizori/consumatori de date 

SERVICII DE PLATFORMA 
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Pentru asigurarea formării corecte a resurselor informationale menționate anterior este 

asigurată organizarea accesului la resursele informaționale ale următoarelor servicii de 

platformă: 

Serviciul de autentificare MPass în vederea autentificării utilizatorilor în sistem 

MSign – pentru semnătura digitală 

Serviciul de jurnalizare MLog în vederea asigurării auditului în sistem 

Este recomandabil de a reutiliza la nivel local instrumentele deja create.  

3.4. Utilizarea aplicațiilor comune  

Paginile oficiale în Internet ale autorităţilor publice din RM 

În vederea realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile 

oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, Centrul de telecomunicaţii speciale 

asigură platforma de găzduire a paginilor web oficiale, dezvoltate în baza şablonului unic asigurat de 

Centrul de Guvernare Electronică. 

Şablonarea paginilor web ale autorităţilor administraţiei publice are drept scop garantarea 

calităţii şi utilităţii site-urilor web respective, acoperind astfel următoarele obiective de bază: 

 orientarea spre utilizator/cetăţean; 

 navigarea simplă şi eficientă, cu păstrarea senzaţiei aceluiaşi spaţiu informaţional/virtual pe 

oricare din site-urile guvernamentale; 

 utilitate  maximă; 

 sporirea nivelului de transparenţă a activităţii AAP şi a accesului la informaţia de interes 

public; 

 unificarea stilului grafic, care să reflecte apartenenţa la spaţiul statal şi să corespundă statutului 

AAP. 

Cetăţenii vor avea posibilitatea, prin intermediul paginilor web oficiale, să interacţioneze cu 

reprezentanţii autorităţilor publice, participând la discuţii on-line, forumuri sau conferinţe on-line. 

Conform Regulamentului, o pagină-web oficială va funcţiona non-stop. Timpul de suspendare 

a funcţionării ei, pentru deservirea tehnică planificată, nu va depăşi trei ore pe lună. Site-urile vor fi 

adaptate astfel încât să fie accesate de pe orice telefon mobil şi SmartPhone. Accesul la paginile web 

oficiale va fi gratuit şi liber, ca şi până acum, doar că autorităţile îşi rezervă dreptul ca prin intermediul 

site-urilor să ofere servicii publice contra plată. 

În acelaşi timp, paginile web oficiale trebuie să asigure posibilitatea de abonare a cetăţenilor la 

informaţiile din blocul de noutăţi, evenimente şi anunţuri. Conţinutul paginii-web oficiale va fi livrat 

publicului în trei limbi. 

Guvernul se angajează să asigure protecţia şi securitatea informaţiei prin intermediul unor 

persoane calificate care deţin expertiza în domeniul securităţii informaţiei, cât şi a cadrului normativ-

legal din Republica Moldova. 

Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 

Internet a fost elaborat cu scopul de a spori nivelul de transparenţă a activităţii autorităţilor publice şi 

accesul la informaţia de interes public, prin intermediul Internetului.  
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Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată 

Din anul 2009 Guvernul Republicii Moldova (Cancelaria de Stat), în parteneriat cu PNUD şi 

UN Women, implementează Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), finanţat de 

guvernul Suediei. În 2013 Guvernul danez a aderat la program prin acordarea fondurilor pentru 

componenta de dezvoltare locală din a doua fază a PCDLI. 

PCDLI a fost conceput pentru a îmbunătăţi cadrul de politici, precum şi pentru a sprijini 

sistemele şi procedurile administrative, concentrate pe transferul eficient de competenţe către 

administraţiile publice locale (APL), descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor, 

etc. De asemenea, Programul ajută la consolidarea capacităţilor APL de a planifica, implementa şi 

monitoriza planurile lor strategice şi pentru a îmbunătăţi prestarea de servicii publice locale, implicând 

societatea civilă şi încurajând eforturile şi participarea comunităţii. 

 Indiferent de modelul de organizare al administratiei publice locale (orientat pe servicii sau 

clasic), dezvoltarea serviciilor software si a tehnologiilor Web oferă o modalitate de îmbunătățire a 

eficienței și eficacității organizațiilor birocratice de dimensiuni mari.  

Astfel, termeni precum e-Comerț, e-Guvernare, e-Organizare, e-Participare, etc. au devenit din 

ce în ce mai întrebuințați. 

Proiectul a identificat următoarele exemple de servicii solicitate la nivel local 

 Serviciile pentru colectarea impozitului pe venit al cetatenilor 

 Serviciu pentru urmarirea beneficiilor asistentei sociale 

 Solicitarea diverselor certificate de confirmare emise de catre APL-uri 

 Plata si monitorizarea contributiilor la bugetul local 

 Evidenta serviciilor comunale 

 Emiterea autorizatiilor de functionare si construire 

 Inscrierea copiilor la gradinite si scoli 

 Cautarea unui loc de munca 

 Date statistice ale operatorilor economici etc. 

Primii e-Pași la nivel local inițiați de către PNUD/PCDLI: 

 Sistem Integrat de Management al Documentelor pentru Autoritățile Publice Locale 

 Platforma ”e-Learning” pentru aleșii locali 

 Sistem de consultare a populației prin intermediul sondajelor SMS 

 Evidența serviciilor comunale 

 Acces la internet 

 Monitorizare autospeciale prin intermediul GPS și altele 

Implementarea proiectelor date va contribui la procesul de promovare a imaginii Republicii 

Moldova în domeniul abordărilor inovaționale, creând o infrastructură mult mai confortabilă la nivel 

local, ceea ce poate face mai atractivă zona rurală pentru investiții. 
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3.5. Utilizarea oportunităților de finanțare  

Cancelaria de Stat (CS) este organismul Administrației Publice Centrale (APC), care are 

responsabilitatea generală pentru Reforma Administrației Publice, în ceea ce privește 

planificarea strategică, coordonarea donatorilor și politicilor, monitorizare și evaluare. CS este 

responsabilă pentru cadrul de reglementare referitor la actele normative administrative, statutul 

juridic al funcționarilor publici, coordonarea Strategiei de descentralizare, a agendeti de e-

Transformare (prin Centrul de e-Guvernare), inițiativele de cooperare transfrontalieră (inclusiv 

participarea la Programul Transnațional Dunărean) și coordonarea Programului Național de 

modernizare a serviciilor publice. 

3.5.1. Platforma AMP  

Pentru facilitarea accesării asistenței financiare externe a fost creată o platformă specială 

- www.amp.gov.md. Platforma pentru Gestiunea Asistenței Externe (AMP) reprezintă o 

platformă de management a datelor online privind asistența externă sau proiectele, programele și 

alte forme de asistență, oferite de partenerii de dezvoltare. 

Prin platforma AMP utilizatorii au posibilitatea să urmărească: 

• Toate proiectele de asistență externă (finalizate, planificate sau în curs de desfășurare) 

având informațiile necesare cu privire la obiectivele, activitățile, durata și bugetul proiectului; 

• Rapoartele anuale privind asistența externă; 

•  Profilurile donatorilor și cadrul normativ; 

• Vizualizarea pe harta Moldovei a zonelor/localităților în care se desfășoară proiecte de 

asistență externă. 

Proiectele de asistență externă care sunt în conformitate cu prioritățile naționale de 

dezvoltare ale Guvernului sunt coordonate direct cu partenerii externi (donatorii) și administrația 

publică centrală (Guvernul). 

Programele de Cooperare Transfrontalieră pot fi coordonate/implementate direct de către 

administrația locală și Uniunea Europeană. Pentru a obține finanțare, trebuie respectate cu 

strictețe regulile donatorilor, care sunt publicate. 

3.5.2. Cooperare transfrontalieră la hotarele externe ale UE 

Obiectivele strategice ale Instrumentului European de Vecinătate (IEV) 2014-2020: 

• Promovarea dezvoltării sociale și economice a regiunilor de pe ambele părți ale 

frontierei 

• Rezolvarea problemelor comune de mediu, sănătate publică, siguranță și securitatea 

• Promovarea unor condiții mai bune pentru asigurarea mobilității persoanelor, bunurilor 

și capitalurilor 

Condiții de finanțare: 

• Proiectele trebuie să asigure un impact transfrontalier clar și o valoare adăugată pentru 

strategiile și programele UE; 

• Proiectele sunt implementate în aria programului 

• Nu se acceptă dublarea finanțării acelorași acțiuni din diferite surse UE 

http://www.amp.gov.md/
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• Nu se accepta finanțarea retroactivă a proiectelor. 

Principiul parteneriatului 

• Proiectele sunt bazate pe parteneriate transfrontaliere între statele membre și partenere / 

candidat (Turcia); 

• Fiecare proiect desemnează un lider care să reprezinte contractul de parteneriat cu 

donatorul, reprezentată de MA (semnează contractul de finanțare); 

• Toți partenerii trebuie să lucreze în mod activ la dezvoltarea și implementarea 

proiectelor și trebuie să ofere contribuție personală și/sau cofinanțare, în cadrul unui acord de 

parteneriat prin semnarea acestuia; 

• Liderul de proiect primește finanțare de la MA și transfera contribuțiile partenerilor 

proiectului, în conformitate cu acordul de parteneriat; 

• Liderul își asumă responsabilitatea pentru întreaga implementare a proiectului; 

• Fiecare partener este responsabil legal și financiar pentru activitățile pe care le 

implementează și gestionarea contribuției pe care o primește. 

 

Programe bilaterale 2014-2020 succesoare ale Programului Operațional România-

Ucraina-Republica Moldova  

 

1. Programul România-Moldova 

2. Programul România-Ucraina 

3. Programul Operațional Comun în Bazinul Mării Negre  

 

3.5.3. Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

Aria programului: 

Judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi 

Întregul teritoriu al Republicii Moldova 

Alocații financiare: 81 milioane Euro (fonduri IEV) 

Cofinanţare minimă pe care trebuie să o asigure cele două ţări este de 10% din valoarea 

contribuţiei UE. 

 Proiecte eligibile: 

 Proiectele finanțate prin Programul Ro-Ua-Md trebuie să se încadreze  într-una din 

următoarele categorii: 

 Proiecte integrate, în care fiecare partener realizează activități diferite pe partea 

proprie a frontierei în vederea atingerii unui obiectiv comun, cu impact transfrontalier; 

 Proiecte simetrice în care  activități similare sunt  efectuate în paralel pe frontiera 

statelor partcipante; 

 Proiecte simple, implementate în principal sau în intregime într-o singurî țară 

parteneră în program, dar care au un impact transfrontalier. 
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 SOLICITANȚI ELIGIBILI – potențiali beneficiari care pot primi finanțare în cadrul 

programului, în funcție de prioritate și măsură. 

 

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră 

1.1 Îmbunătățirea productivității și competitivității în zonele urbane și rurale : 

 camera de comerț, autorități locale și regionale, universități, alte instituții de educație 

precum colegii de afaceri, instituții publice care sprijină forța de muncă (centre de creare a 

locurilor de muncă, servicii de schimburi de locuri de muncă etc.), organizații neguvernamentale 

și asociații profesionale și de afaceri legal constituite, instituții publice cu atribuții în 

promovarea turismului, asociații ale municipalităților locale și administrațiilor urbane. 

 1.2 Dezvoltarea de inițiative de cooperare în domeniul transportului, al infrastructurii de 

frontieră și rețelelor de energie. 

 Autorități locale și regionale, entități din sectorul public activând în domeniul  

transportului  (căi ferate și drumuri), entitati publice din domeniul energiei și furnizori de 

servicii publice, organisme responsabile de managementul punctelor de trecere a frontierei. 

  

 Prioritatea 2:  Mediu și pregătirea pentru situații de urgență 

  

 2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situații de 

urgență. 

 Autorități locale și regionale, agenții de mediu și agenții implicate în managementul 

resurselor de apă și protecție împotriva inundațiilor, organizații neguvernamentale, administrații 

ale parcurilor naționale și zonelor naturale protejate, universități și alte instituții de învațământ 

superior, inspectorate pentru situații de urgență, alte organisme legal autorizate implicate în 

dezvoltarea de planuri de urgență. 

 2.2 Managementul resurselor de apă și al deșeurilor. 

 Autorități locale și regionale, organizații implicate în managementul deșeurilor, la nivel 

județean și regional, organisme publice regionale și județene de management al apelor menajere, 

organizații neguvernamentale, organizații non-profit; 

 

Informația despre proiectele în derulare este disponibilă la adresa 

http://amp.gov.md/viewTeamReports.do?tabs=false&language=en // 

http://amp.gov.md/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset&widget=false&resetSettings=

true~ampReportId=1033  

 

3.5.4. Topul organizațiilor finanțatoare după angajamente  

Organizație finanțatoare  Angajamente curente (EUR) 

Comisia Europeană 65,900,421.4 

http://amp.gov.md/viewTeamReports.do?tabs=false&language=en
http://amp.gov.md/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset&widget=false&resetSettings=true~ampReportId=1033
http://amp.gov.md/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset&widget=false&resetSettings=true~ampReportId=1033
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Organizație finanțatoare  Angajamente curente (EUR) 

Agenția Internațională pentru Dezvoltare 10,810,810.81 

Statele Unite ale Americii 7,699,178.45 

Republica Austria 6,005,100 

Danemarca 4,699,063.75 

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, 

Tuberculozei și Malariei 
2,772,080 

Uniunea Europeană 2,750,184.56 

Departamentul american al apărării 925,014.01 

Departamentul de Stat al SUA 707,265.55 

Organizația pentru Alimentație și Agricultură 605,614.21 

 

3.5.3. Profilul donatorilor și cadrul normativ  

Profilul donatorilor și cadrul normativ sunt disponibile la: 

http://www.amp.gov.md/portal/organizations?language=en  

Accesînd link-ul puteți vizualiza profilul oricărui donator, de exemplu Estonia 

http://www.amp.gov.md/portal/node/20?language=en și profilul acestuia va fi afișat cu toate 

informațiile disponibile, privind finanțarea și prioritățile de asistență și procedurile relevante. 

Deși există multe similitudini, fiecare donator are reguli proprii, care de regulă sunt publicate pe 

site-ul acestuia. 

Accesînd link-ul Vezi profilul acestui donator în panoul grafic, utilizatorul este 

direcționat pe pagina cu mai multe informații privind sectoarelor de asistență, sumele de 

asistență oferite și alte informații. 

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic  

Development parner Estonia 

Agenția de 

dezvoltare 

/implementare 

Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de planificarea 

strategică, implementarea şi coordonarea activităţilor diferitor 

participanţi în cooperarea pentru dezvoltare din Estonia. 

Alte ministere sunt responsabile în special de planificarea, 

implementarea şi evaluarea proiectelor de cooperare pentru 

dezvoltare în domeniul lor de competenţă şi pentru crearea unei relaţii 

directe cu instituţiile corespunzătoare din ţările în curs de dezvoltare, 

ținând cont de obiectivele acestei Strategii. 

Autorităţile locale şi sectorul privat, inclusiv asocierile de afaceri, 

http://www.amp.gov.md/portal/organizations?language=en
http://www.amp.gov.md/portal/node/20?language=en
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sunt parteneri activi în determinarea politicii în domeniul cooperării 

pentru dezvoltare şi proiectelor de implementare. 

Detalii de contact 

Estonia  îndeplineşte responsabilităţile în ceea ce priveşte Republica 

Moldova prin intermediul Ambasadei Estoniei la Kiev. 

Strada Puşkinskaia 43B 

Kiev 01901, Ucraina 

Tel.  +380 44 590 0780 

Fax. +380 44 590 0781 

Email: Embassy.Kyiv@mfa.ee 

Pagina web: http://www.vm.ee/?q=en/node/74 şi 

www.estemb.kiev.ua 

Cadrul juridic de 

cooperare 

Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Estone şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Moldova (în vigoare din 3 aprilie 1996). 

Hotărârea Guvernului Republicii Estone cu privire la “condiţiile şi 

procedurile de acordare a asistenţei pentru dezvoltare şi umanitare” 

(în vigoare din 15 februarie 2010). 

Documente 

strategice de 

programare 

Strategia Estoniei privind acordarea asistenţei de cooperare pentru 

dezvoltare şi umanitare pentru perioada 2011–2015. 

Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare acordată de Estonia 

este de a contribui la eradicarea sărăciei globale şi atingerea 

Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

Începând cu 2006 Republica Moldova este una din ţările partenere 

prioritare pentru Estonia. 

Sectoare de 

prioritate / domenii 

de cooperare 

Alocările financiare: 

An        euro 

2012 – 487,000 (debursate) 

2013 – 500,000 (planificate) 

2014 – 700,000 (estimate) 

2015 – 900,000 (estimate) 

Domeniile prioritare: 

• Sănătatea 

• Educaţia/ ştiinţa 

• Buna guvernare/ justiţie 

• Dezvoltarea economică 

• Altele 
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Tipul fondurilor / 

instrumente 

financiare şi 

modalităţi de 

asistenţă 

• Asistenţă tehnică/Instruiri 

• Granturi/Burse 

Proceduri de 

programare, 

aprobare şi 

implementare a 

proiectelor 

Proiectele sunt identificate de Estonia. 

Începând cu anul 2000 contribuţia Estoniei în diferite proiecte s-a 

majorat de zece ori. Pe lângă cooperare cu Ministerul de Externe, o 

cooperare reuşită cu Moldova a avut loc şi prin alte ministere şi 

instituţii din Estonia (Ministerul Afacerilor Sociale, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, 

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Oficiul Naţional de Audit, 

Academia de Ştiinţe de Securitate şi  Serviciul Grăniceri). 

Sectorul neguvernamental, de asemenea, arată un interes sporit în 

activitatea sa cu Moldova. 

Reprezentanţii ministerelor şi asociaţiilor civile participă în comitetul 

de evaluare a proiectelor de cooperare pentru dezvoltare care aprobă 

proiectele bilaterale de cooperare pentru dezvoltare şi supraveghează 

implementarea acestora. 

Alte informații 

Centrul de Instruire al Parteneriatului Estic (PE) 

Centrul de Instruire al Parteneriatului Estic al UE şi-a lansat 

activitatea în Tallinn la începutul anului 2011. În baza experienţei 

Şcolii de Diplomaţie din Estonia, centrul de instruire realizează 

programe de instruire şi seminare în diferite aspecte ale reformei 

administraţiei publice pentru ţările PE, inclusiv Republica Moldova. 

Centrul este finanţat din bugetul de cooperare pentru dezvoltare al 

Ministerului Afacerilor Externe. 
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4. Nivelurile e-Serviciilor  

Ce este serviciul electronic (e-Serviciu)? 

Wikipedia: "Serviciile online disponibile pe Internet, prin care este posibilă o tranzacție 

validă de cumpărare și vînzare (achiziție), spre deosebire de website-urile tradiționale, pe care 

sunt disponibile doar informații descriptive și nu sunt posibile tranzacții online". 

Când vorbim despre servicii electronice în sectorul public, definiția de mai sus ar putea 

servi drept una paralelă. 

Nivelurile e-serviciilor: 

• Nivelul 0 - furnizorul fără acces online sau fără web, clientul folosește formularul 

pe hârtie 

• Nivelul 1 (informativ) – furnizorul are prezență web cu informații de bază pentru 

client, de ex. contacte, orele de lucru, documente și altele  

• Nivelul 2 (tranzacție – interacțiune uni-direcțională) - furnizorul are prezență web 

cu formulare care pot fi descărcate de client. Clientul completează datele offline + anexele 

completate, le expediază furnizorului personal sau prin poștă. Decizia furnizorului este 

prezentată clientului prin poștă sau personal la vizita clientului. 

• Nivelul 3 (tranzacție - interacțiune duplex) - furnizorul are prezență web cu forme 

pentru client, care pot fi expediate prin web după completarea acestora offline. Este necesară 

autentificarea clientului. Decizia furnizorului este prezentată clientului prin poștă sau personal la 

vizita clientului. Pentru client sunt disponibile informații despre starea procesului administrativ. 

• Nivelul 4 (tranzacție) – furnizorul are prezență web cu e-Serviciu pentru client, 

pentru completarea și expedierea online furnizorului, inclusiv tranzacții financiare. Clientul 

are acces la informațiile despre starea procesului administrativ. Este necesară autentificarea 

clientului. Nu sunt necesare alte contacte personale sau prin poștă.  

• Nivelul 5 (personalizat - automat) - abordare proactivă prin e-Serviciu online, care  

oferă conținut personalizat. În baza profilului social sau economic al clientului sunt oferite 

automat e-Servicii, fără impuls direct din partea clientului. 

5. Precondiții anterioare elaborării Planului de acțiuni pentru e-Servicii 

Abordarea minuțioasă a situației APL-ului din diferite aspecte este crucială pentru 

pregătirea unui Plan de acțiuni reușit privind dezvoltarea serviciilor electronice (e-Servicii). 

Această secțiune vă va ajuta să veniți cu propuneri de servicii electronice, care sunt realiste și 

eficiente pentru a fi dezvoltate în condițiile dvs. și vă va ajuta să vă organizați munca pentru a 

îmbunătăți precondițiile respective. 

Pentru inceput este foarte important să înțelegem ce a fost realizat anterior și să analizăm 

circumstanțele actuale. 

 

5.1.Introducere și capitolul privind analiza situației  

Capitolul privind analiza situației actuale se referă la cel mai înalt nivel de dezvoltare 

generală, atinsă la un moment dat, în acest caz - situația actuală. Introducerea și analiza situației 
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actuale trebuie să răspundă la întrebările privind datele generale (suprafața localității, regiunii, 

nivelul general de dezvoltare și date socio-economice). În afară de informații generale și indicatori 

statistici, capitolul ar trebui să includă o analiză generală a dezvoltării domeniului TIC, o scurtă 

descriere a realizărilor obținute. Capitolul trebuie finalizat cu 2-3 concluzii principale. 

 

5.2. Cadrul legal local  

Acest punct trebuie să includă o scurtă analiză a reglementărilor locale în ceea ce 

privește TI și serviciile electronice. De exemplu, dacă există strategii locale de dezvoltare pe 

termen mediu sau lung, dacă aceste strategii prevăd careva clauze referitoare la TI. Aici ar putea 

fi enumerate toate documentele locale, deciziile axate pe TI, e-infrastructură, orice echipamente, 

specialiști TI/HR (ocuparea forței de muncă, concedieri, traininguri, vizite de studiu, proiecte 

etc.) sau alte subiecte conexe. 

 

Tabelul 1: Cadrul legal 

Nr  Titlul documentului/hotărîrii publice: 

   

Nr. /data  Subiect 

(concis) 

Componenta TI 

     

     

 

5.3. Analiza SWOT a APL 

O analiză SWOT (alternativ matrice SWOT) este o metodă de planificare structurată, 

utilizată pentru a evalua punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările din cadrul 

unei autorități. Analiza SWOT urmărește să identifice factorii interni și externi cheie, considerați 

importanți pentru atingerea unui obiectiv. Analiza SWOT grupează informațiile-cheie în două 

categorii principale: 

1. Factori interni - punctele forte și punctele slabe interne ale autorității: 

• Resurse umane 

• Finanțe 

• Avantaje/dezavantaje interne ale autorității 

• Resurse fizice 

• Experiență, inclusiv ce a funcționat sau nu a funcționat în trecut 

 

2. Factori externi - oportunitățile și amenințările prezentate de mediul extern al 

autorității: 

• Tendințe (cercetări noi) 

• Ideologia culturală, politică și economice a societății 

• Surse de finanțare 

• Evenimente curente 

• Respingerea socială 

 



DISCUS – 21470018 Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale 

www.idsi.md www.discus.idsi.md  25 

 

Tabelul 2: Analiza SWOT  
  

Puncte forte Puncte slabe 

1. 

2. 

 

 

 

Oportunități  Amenințări 

 

 

 

 

 

 

5.4. Competențe  

Descrieți aici toate competențele dvs .conform legislației și încercați să oferiți propuneri 

posibilități de elaborare a e-Serviciilor.  

 

Tabelul 3: Competențe 

Competență:    Bazat pe actul legislativ:  Nr.e-Serviciului: e-Serviciu potențial:  

    

    

 

Rezumatul secțiunii:  

Trebuie să întreprindem următoarele:  

1. … 

 

5.5. Date 

Identificați starea datelor în APL care pot fi utilizate pentru e-Servicii. Rețineți că numai 

date în timp util, valide și fiabile pot fi utilizate în e-Servicii. Gândiți-vă la datele pe care le 

puteți utiliza pentru serviciile electronice în următoarele moduri: 

• Date proprii 

• Date naționale și nivelul de acces 

 

Tabelul 4: Date 

Tipul de date:    Sursa datelor (proprii sau 

altele):   

Calitatea datelor:  Necesar pentru e-Serviciul nr.: 

(utilizați nr. din tabelul 1)  
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La planificare e-Serviciilor, luați în considerare accesibilitatea e-Serviciilor existente. 

 Servicii proprii care pot fi utilizate 

 Servicii naționale care pot fi utilizate 

 

Tabelul 5: Accesibilitatea e-Serviciilor existente  

Nr Denumirea e-Serviciului 

  

Nivelul e-

Serviciului (0-5):   

Operatorul e-

Serviciului 

Utilizarea e-Serviciului cu e-

Serviciul propriu planificat nr.  

(utilizați nr. din tabelul 1) 

     

     

 

Rezumatul secțiunii:  

Trebuie să întreprindem următoarele:  

1. … 

5.6. Necesități  

Descrieți aici cunoștințele despre nevoile/cerintele clienților privind e-Serviciile. Luați în 

considerare, de asemenea, nevoile/cerințe proprii și nevoile/cerințele altor autorități publice (AP). 

 

Tabelul 6: Necesitățile privind e-Serviciile 

N

Nr: 

Denumirea e-Serviciului   Utilizatori țintă:   

Cetățeni/ antreprenori/ ONG-

uri/ AP proprie/ alte AP  

Starea e-Serviciului  

(funcțional/ planificat/ …)  

Operatorul e-Serviciului  

     

     

 

Rezumatul secțiunii:  

Trebuie să întreprindem următoarele:  

1. … 

5.7. Infrastructură și tehnologii  

Pentru elaborarea serviciilor electronice este importantă o bună organizare a datelor și 

acces securizat la acestea. Pentru comunicarea cu clienții, este importantă posibilitatea de a 

identifica în mod clar clientului și de a utiliza un Sistem de Management a Documentelor în 

cadrul APL. Drept informații de bază pentru această secțiune ar putea servi chestionarul pentru 

autoritățile publice locale (a se vedea capitolul 6). 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări privind organizarea datelor: 

• Unde sunt stocate datele  dvs.? 

• Ați soluționat problema securității datelor? 
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• Ați aplicat un sistem de clasificatoare și identificatori pentru datele dvs? 

• Ați utilizat standarde? Care? În baza căror acte normative? 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări privind accesul clienților: 

• Ce tip de identificare a clienților utilizați? (cartelă de identitate electronică /login și 

parolă & autorizare prin cartelă GRID sau SMS etc.) 

• Încercați să evaluați procentul clienților în funcție de identificarea pentru sistemele dvs. 

(de la nr. de identificare la cartelă eIS) 

• Ați aplicat semnătura electronică pentru clienți? Ce tip? 

 

Rezumatul secțiunii:  

Trebuie să întreprindem următoarele:  

1. … 

 

5.8. Resurse de personal  

Identificați aici personalul important pentru dezvoltarea și funcționarea serviciilor 

electronice. Utilizați tabelul de mai jos și includeți numele persoanelor responsabile pentru 

implementarea/dezvoltarea e-Serviciilor, specialiști TI, persoane responsabile pentru agende 

separate etc. 

Tabelul 5: Resurse de personal 

Numele persoanei:    Intern/ Extern: Rolul:  

  

Relația cu e-Serviciul Nr.: 

 

    

    

 

Rezumatul secțiunii:  

Trebuie să întreprindem următoarele:  

1. … 
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6. Plan de acțiuni pentru dezvoltarea/implementarea e-Serviciilor  

Un plan de acțiuni
4
 constă într-o serie de acțiuni sau schimbări care urmează să fie 

realizate în comunitatea dvs. 

Fiecare acțiune sau schimbare urmărrită trebuie să includă următoarele informații: 

• Ce acțiuni sau schimbări vor avea loc - acțiuni concrete, descrise scurt și clar 

• Cine va efectua aceste schimbări - responsabili pentru fiecare acțiune/subacțiune 

• Pînă când vor fi efectuate și pentru cât timp - un termen concret stabilit (ziua, luna, 

anul unde este posibil sau trimestrul) 

• Ce resurse (de ex. bani, personal) sunt necesare pentru a efectua aceste schimbări - atât 

resursele interne și externe necesare 

• Comunicarea (cine și ce ar trebui să știe?) - un sistem de comunicare poate fi aprobat 

de echipă, inclusiv instrumentele de comunicare și termenii 

Înainte de a începe scrierea Planului de Acțiuni, sortați rezumatele din secțiunile 

anterioare și scrieți în primul rând sarcinile comune (acele sarcini care trebuie 

realizate/implementate înainte de dezvoltarea e-Serviciilor individuale) și stabiliți prioritățile. 

Planul de acțiuni pentru sarcinile comune ca bază pentru dezvoltarea e-Serviciilor 

.... 

În baza sarcinilor comune identificate încercați să estimați cheltuielile și comparîndu-le 

cu posibilitățile financiare, decideți asupra continuării. 

Estimarea cheltuielilor pentru Planul de acțiune privind sarcinile comune: .............................. .. 

Finanțare posibilă:.............................................. 

 

                                                
4
 What is an action plan? http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-

plans/main  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main
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Completați acest tabel pentru fiecare e-Serviciu propus.  

Plan de acțiuni pentru e-Serviciul nr.1  

 

Model plan de acțiuni privind implementarea …. (denumirea serviciului) 

Problemă: (descrierea problemei)  

 

Obiectiv general: (din documentele de dezvoltare strategică a localității, raionului, regiunii, țării) 

 

 

Scop: Implementarea serviciiului (denumire) în APL (denumirea localității) 

 

Activitate/Sub-

activitate 

Perioadă Responsabil  Indicatori de 

progres 

Monitorizare 

Evaluare 

 Început: 

 

Sfîrșit: 

 

 

 Produs: 

 

Rezultat: 

 

 Început: 

Sfîrșit: 

 

 

 

 

 

 Produs: 

 

Rezultat: 

Intermediar: 

 

Ex-post: 
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Tabel: Matricea propunerii de proiect  
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7. Chestionar pentru APL-urile din Republica Moldova  

O scurtă descriere: 

Pe baza concluziilor seminarului, a problemelor enunțate de primari și alți specialiști 

locali, precum și prezentatori, experții Visegrad și cei din Republica Moldova au elaborat 

următorul chestionar pentru APL-urile din Moldova. Acest chestionar va contribui la scrierea 

planului de acțiuni pentru APL, în special la capitolul privind situația actuală.  

Titlu: Chestionar pentru autoritățile publice locale (APL) din Republica Moldova 

Scopul acestui chestionar este de a stabili condițiile tehnice și de personal pentru 

proiectarea, implementarea și operarea serviciilor electronice pentru populație la nivel local. 

Grupul țintă (cine trebuie să completeze acest chestionar): 

Reprezentanții APL (orașe, sate, administrația de stat raională, locală). Un specialist din 

APL poate completa documentul, dar primarul (semnătura, ștampilă) trebuie să-l aprobe. 

Răspunsurile primite vor fi păstrate în siguranță și utilizate pentru pregătirea proiectelor 

focusate, care pot ajuta APL-urile în crearea serviciilor electronice. Răspunsurile ar putea ajuta 

APL-ul să-și dezvolte planuri pentru dezvoltarea serviciilor electronice. 

 

A. Organizație - Date de contact 

 

1. Denumirea APL: 

2. Nivelul APL: I (oraș / sat) sau II (raion) 

3. Date generale (suprafața localității, regiunii, nivelul general de dezvoltare, date socio-

economice) 

4. Populația în APL: 

5. Adresa: 

6. Telefon: 

7. Fax: 

8. Pagina web a APL: 

9. Adresa generală/oficială de e-mail: 

10. Numele, funcția în APL a persoanei care furnizează informațiile: 

11. Atribuțiile de bază ale persoanei care furnizează informațiile (vă rugăm să scrieti 3-5 

atribuții principale ale funcției dvs. în APL): 

12. Numărul de telefon al persoanei care furnizează informațiile: 

13. Adresa de e-mail a persoanei de contact: 

 

B. Personal 

 

1. Numărul de angajați în APL, în general: 

2. Numărul de personal TIC: 

3. Principalele atribuții ale personalului TIC: 
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4. Ce training-uri au fost furnizate de APL în ultimii trei ani - specificați 

    cursurile în domeniul TIC: 

5. Sunt externalizate careva servicii de comunicații sau TIC? Dacă da, care? 

6. Există o politică scrisă privind protecția datelor? 

7. Există o politică scrisă cu privire la protecția datelor cu caracter personal? 

8. Există proceduri scrise pentru mentenanța TIC? 

9. Există careva proceduri scrise cu privire la protecția drepturilor de autor pentru 

software? 

10. Organizația deține careva certificate (ISO 27001, ISO 9001, ISO 14000, ISO 20000, 

altele)? 

11. Orice observații suplimentare la această secțiune: 

 

C. Infrastructură 

 

1. Câte PC-uri aveți 

2. Cîte laptop-uri aveți? 

3. Câte instalații MS Windows utilizați (în PC)? 

4. Câte instalații Linux utilziați (în PC)? 

5. Cîte servere fizice există? 

6. Cîte servere virtuale există? 

7. Câte instalații MS Windows există (pe servere)? 

8. Câte instalații Linux există (pe servere)? 

9. Utilizați cloud pentru stocarea datelor dvs? 

10. Câte puncte logice sunt în LAN? 

11. Câte routere există? 

12. Câte firewall-uri există? (firewall software sau hardware) 

13. Există un dispozitiv UTM? 

14. Există dispozitive UPS? 

15. Câte imprimante laser există? 

16. Câte scanere există? 

17. Cine oferă servicii de internet? 

18. Care este viteza de internet (upload / download)? 

19. Orice observații suplimentare la această secțiune: 

 

D. Software 

 

1. Care pachet de office utilizați (MS Office, Libre Office, ...)? 

2. Există vreun sistem contabil? Care? 

3. Există vreun sistem de resurse umane? Care? 
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4. Există vreun sistem pentru impozitare/taxe locale? Care? 

5. Există un Sistem de Management a Documentelor? Care? 

6. Există vreun Sistem Informațional Geografic? Care? 

7. Există vreo bază de date SQL? Care și pentru ce scopuri? 

8. Mai există și alte sisteme informatice?  Care? 

9. Orice observații suplimentare la această secțiune: 

 

E. Situația privind Serviciile electronice (e-Serviciile) 

 

1. Există careva servicii electronice funcționale în APL? Care? 

2. Planificați să dezvoltați servicii electronice? Care sunt incluse în prioritățile dvs? 

3. Există o persoană responsabilă pentru conceperea TIC/serviciilor electronice, care 

coordonează acest proces? 

4. Aveți nevoie de ajutor cu privire la acest subiect? Ce fel? 
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Concluzii și recomandări  

Studiul de cercetare arată că majoritatea APL-urile în Republica Moldova nu au strategii 

de dezvoltare locală. Se recomandă elaborarea acestora, inclusiv un capitol axat pe dezvoltarea 

TI. Subiectul fiind relativ nou, este recomandată verificarea modul în care orientările generale 

privind managementul se aplică la situația actuală din Republicii Moldova. 

Strategia propusă ar trebui să includă: 

1. Analiza stadiului actual al TI - identificarea problemelor 

2. Analiza stratagică SWOT -> TOWS 

3. Misiunea si Viziunea TI 

4. Obiective pe termen lung, mediu și scurt 

5. Indicatori cheie de performanță (KPI) pentru strategie și obiective în conformitate cu 

principiul SMART 

6. Proiecte propuse: 

a. Scop 

b. Domeniu de aplicare 

c. Buget 

d. Calendar  

Totodată se recomandă înregistrarea APL-urilor în calitate de operatori de date cu 

caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cît și 

utilizarea domeniului național “.md” pentru elaborarea site-urilor web oficiale ale APL-urilor, în 

scopul asigurării securității informației.  
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Anexa 1. Agenda seminarului 

 

                               
 

Agenda  

Seminar ştiinţific: Soluții TIC pentru Serviciile Locale (Aspecte Practice) 

24 - 25 noiembrie 2015 - Chișinău, Moldova 

Institutul Muncii, Sala de Conferințe - etaj. I, str. Zimbrului nr. 10, Chișinău, Moldova, 2024 

Ziua 1 – 24 Noiembrie 

Ora Tema/prezentarea Vorbitor/Expert/Moderator 
 

 

9.30 - 10.00 
Sosirea participanților & înregistrare 

Welcome coffee 

10.00 - 10.10 Cuvânt de salut şi prezentarea agendei 

 

Igor Cojocaru 

Director, Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale 

10.15- 10.25 Cuvânt de salut  Acad. Ion Tighieneanu, prim vice-
preşedintele Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 

10.30 - 10.40 
Cuvânt de salut 

Ceauş Sergiu, Secretar General adjunct al 
Guvernului 

10.40 - 10.50 Cuvânt de salut Sergiu Cușcă, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor 

10.50-11.15 Aspecte generale și practice privind protecţia 
datelor cu caracter personal 

Sergiu Arsene, Sergiu Bozianu 

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal 

11.15-11.40 Instrumente de finanțare a proiectelor APL din 
surse externe 

Victor Nicolăescu, Alexandru Rusu 
Cancelaria de Stat 

11.40-12.15 Discuții & Pauză de cafea  
* Fotografie comună 

 

12.15- 13.05 Serviciile guvernamentale electronice 
reutilizabile 

Dumitru Postu, Sergiu Bedros 

Centrul de Guvernare Electronică 

13.10-13.25 Prezentarea participanţilor (Nume/Prenume, 
localitatea, funcţia) 

Toţi participanţii 

13.30-14.20 Prânzul  

14.30-14.55 Zona “.MD” pentru APL: penetrabilite, 
deziderate şi realităţi 

Dorian Bodiu, MoldData  

15.00 - 15.25 Instrumente IT pentru APL Olesea Cazacu, Manager de proiect, 
Dezvoltare Locală și Migrație 
Eugent Platita, Consultant IT, Programul 
Comun de Dezvoltare Locală Integrată 

15.30-15.50 Soluții TIC pentru APL (recomandări practice) Vladimir Benko 
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Expert din Slovacia 

15.50-16.00 Q&A   

16.00 - 16.30 Discuții & Pauză de cafea   

16.30-16.55 Câteva sugestii privind implementarea e-
serviciilor locale 

Vratislav Datel 

Expert din Republica Cehă 

17.00-17.30 Vizita de studiu în Slovacia: bune practici Anastasia Ştefaniţia, IDSI 
participanții la vizita de studiu 

17.30-17.50 TAP SYSTEM (exemplu în baza chestionarelor de 
evaluare a vizitei de studiu în Slovacia) 

Vladimir Benko 

Expert din Slovacia 

17.50 - 18.10 Discuții finale & Concluziile zilei Anatol Gremalschi - IPP 

Ion Coşuleanu - IDSI 

18.15 - 19.30 Cina & Eveniment de socializare 

Ziua a II-a – 25 Noiembrie 

09.00 - 09.30 Servicii IDSI - oportunități pentru APL Igor Cojocaru 

Director, Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale 

09.30-10.15 Exemplu de program informatic pentru APL Krzysztof Atlasiewicz  

Expert din Polonia 

10.20 – 10.45 Pauză de cafea  

10.50-11.15 Registrul Gospodăriilor. Abordare conceptuală Mihai Grecu, Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale 

11.20- 12.30 Lucru în echipe: Registrul Gospodăriilor în 
format electronic-pași necesari 

Anatol Gremalschi, IPP 

Ion Coşuleanu, IDSI 

Mihai Grecu, IDSI 

12.30 - 12.50 Concluziile evenimentului   

12.50 - 13.15 Înmânarea certificatelor de participare  

13.15 - 13.30 Completarea chestionarelor de evaluare a 
evenimentului 

 

Aspecte organizatorice finale  

13.30 - 15.00 Prânzul  

15.00  Plecarea participanților  
      

DISCUS is a project coordinated by the Information Society Development Institute, with the support 

of partners from Visegrad countries and funded under the International Visegrad Fund  

        

 

http://www.discus.idsi.md/
http://www.idsi.md/
http://visegradfund.org/
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Anexa 2: Fișa informativă nr. 7 – Seminarul din 24-25 noiembrie 2015 
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Anexa 3: Categoriile de date cu caracter personal  

Anexa nr.1  (HG Nr. 1123 din  14.12.2010) 

la Cerinţele faţă de asigurarea securităţii  

datelor cu caracter personal la prelucrarea  

acestora în cadrul sistemelor informaţionale 

de date cu caracter personal 

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
    1. Datele cu caracter personal, care direct sau indirect identifică o persoană fizică, în special 

prin referire la un număr de identificare (cod personal), la unul sau mai multe elemente specifice 

proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, se împart în 

două categorii: obişnuite şi speciale. 

    2. Categoria specială a datelor cu caracter personal o constituie informaţia care dezvăluie 

originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa 

intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice. 

    3. Categoria obişnuită o constituie informaţia care dezvăluie: 

1) numele şi prenumele; 

2) sexul; 

3) data şi locul naşterii; 

4) cetăţenia; 

5) IDNP; 

6) imaginea; 

7) vocea; 

8) situaţia familială; 

9) situaţia militară;  

10) datele de geolocalizare/datele de trafic; 

11) porecla/pseudonimul; 

12) datele personale ale membrilor de familie; 

13) datele din permisul de conducere; 

14) datele din certificatul de înmatriculare; 

15) situaţia economică şi financiară; 

16) datele privind bunurile deţinute; 

17) datele bancare; 

18) semnătura; 

19) datele din actele de stare civilă; 

20) numărul dosarului de pensie; 

21) codul personal de asigurării sociale 

(CPAS); 

22) codul asigurării medicale (CPAM); 

23) numărul de telefon/fax; 

24) numărul de telefon mobil; 

25) adresa (domiciliului/reşedinţei); 

26) adresa e-mail; 

27) datele genetice; 

28) datele biometrice şi antropometrice; 

29) datele dactiloscopice; 

30) profesia şi/sau locul de muncă; 

31) formarea profesională – diplome – studii; 

32) obişnuinţele/preferinţele/comportamentul; 

33) caracteristicile fizice. 
 

4. În cazul prelucrării categoriei obişnuite de date cu caracter personal, deţinătorii de date cu 

caracter personal includ în politica de securitate a datelor cu caracter personal şi implementează 

cerinţele stabilite pentru nivelul unu de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal – (N-1). 

5. În cazul prelucrărilor categoriei speciale de date cu caracter personal, deţinătorii de date cu 

caracter personal, suplimentar cerinţelor stabilite pentru nivelul unu de securitate, includ în politica de 

securitate a datelor cu caracter personal şi implementează cerinţele stabilite pentru nivelul doi de 

securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal – (N-2). 

 

 


