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Abrevieri
AP

– Administrația Publică

APC

– Autoritate Publică Centrală

APL

– Autorități Publice Locale

CMS

– Content Management System (Sistem de management al conținutului)

CISC

– Centrul de Informare si Servicii pentru Cetăţeni

CES

– Comitetul European pentru Standardizare

DISCUS

– Platforma de discuţii a problemelor privind edificarea Societăţii
Informaţionale

EDIFACT

– Sistemul Electronic pentru interschimbul de date în Administrare, Comerţ
şi Transport

EGON

– Sistemul de servicii partajate din Republica Cehă

ETSI

– Institutul European de Standarde în Telecomunicații

GIS

– Sistem de Informații Geografice

G2B

– Guvern pentru Business

G2C

– Guvern pentru Cetățeni

IEC

– Comisia Internațională pentru Electrotehnică

IEV

– Instrument European de Vecinătate

ICT4D

– TIC pentru Dezvoltare

IDNO

– Numărul de identificare al persoanei juridice

IDNP

– Numărul de identificare al persoanei fizice

INVIL

– Proiectul INVIL (Rețeaua Informațională a Satelor)

ISDI/IDSI

– Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Republica Moldova

ISO

– Organizația Internațională de Standardizare

ITIL

– Information Technology Infrastructure Library

ITU

– Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

JILDP

– Programul Comun Integrat de Dezvoltare Locală

PEV

– Politica Europeană de Vecinătate

PNUD

– Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

PAPI

– Punct de Acces Public la Internet

PMBOK

– Project Management Body of Knowledge

PPP

– Parteneriat public-privat

PRINCE2

– Projects In a Controlled Environment (standard de management)

PuP

– Parteneriat public-public

RAP

– Reforma Administrației Publice

RB

- Registre de bază

RM

– Republica Moldova
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RESL

– Registrul Electronic de Servicii Locale

SOA

– Service Oriented Architecture – Infrastructură orientată spre servicii

SI

– Sistem informaţional

SIAP

– Sistemul Informaţional al Administraţiei Publice

SD

– Servicii deconcentrate

TOGAF

– The Open Group Architecture Framework

TIC

– Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor

USAID

– U.S. Agency for International Development

UTA

- Unităţi administrativ-teritoriale

V4

– Ţările Visegrad: Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia
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1. Introducere
În ultimii ani tematica societății informaționale a devenit un subiect central de discuții
pentru Guvernul Republicii Moldova și alți actori-cheie (mediul de afaceri, societatea civilă,
sectorul științific și educațional etc.). În ciuda platformei existente http://particip.gov.md/
axate e implicarea societății civile și a instituțiilor guvernamentale în procesul de luare a
deciziilor, feedback-ul este insuficient. Deși jumătate din populație are calculatoare și acces
la Internet, doar 12% utilizează internetul pentru a accesa noi documente legislative și 11%
accesează site-urile guvernamentale.
Platforma proiectului DISCUS oferă o oportunitate excelentă pentru toți actorii să
discute problemele pertinente cu partenerii din țările Visegrad. Proiectul "Platformă de
discuții privind problemele de dezvoltarea a societății informaționele" are ca scop
promovarea modelului european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale /
instrumentelor de e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea
sectorului academic, administrației locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media
în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor V4 (Visegrad).
Proiectul DISCUS este finanțat de Fondul Internațional Visegrad (contract nr.
21470018) cu durata de un an – 2015.
Partenerii proiectului sunt:
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Republica Moldova
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) este o organizație de
cercetare axată pe cercetări și elaborarea de aplicații pentru dezvoltarea societății
informaționale. Institutul este unica organizație de cercetare certificată ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 și ISO 27001. IDSI reprezintă o sursă de informare și consultanță, cooperînd
activ cu persoanele fizice și juridice interesate în edificarea unei societăți informaționale la
nivel national, regional și international.
IDSI își propune să devină un institute de excelență, care să ofere suport prin cercetare
și aplicații ca punct strategic de colaborare cu organizațiile naționale și international în
domeniul societății informaționale și cunoașterii.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, Polonia
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (FRSI) este o organizație nonguvernamentală înființată în 2008 de Polish-American Freedom Foundation. Obiectivul FRSI
este de a sprijini și promova dezvoltarea unei societăți informaționale cu un sector foarte bine
dezvoltat de servicii, standarde educaționale ridicate, acces larg și ieftin la Internet, accesul
publicului la informații, precum și capacitatea de a face schimb de date, indiferent de
distanțe. FRSI desfășoară activități pentru a spori accesul cetățenilor, instituțiilor și
organizațiilor la tehnologiile informației și comunicațiilor bazate pe Internet și depune
eforturi de popularizare a beneficiilor utilizării acestor tehnologii în viața cetățenilor.
FRSI desfășoară proiecte de modernizare care vizează implicarea locuitorii din satele
poloneze și orașele mici în vieța socială și economică, facilitînd astfel accesul acestora la
informații, cunoștințe și cultură.
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proIS, s.r.o., Slovacia
PROIS a fost înființată în 2007 și are o experiență bogată în domenii, precum
procesul de aderare al Slovaciei la UE (1999-2004), elaborarea și managementul proiectelor,
edificarea societății informaționale și e-Guvernare. Unii dintre experți au fost implicați în
construirea infrastructurii de eGuvernare în Slovacia (Concepția Națională de Informatizare a
Administrației publice și a infrastructurii naționale, 2008) și în organismele europene
(Agenția Europeană de Mediu, grupuri de lucru ale Comisiei Europene, grupuri de lucru
OCDE).
Activitățile actuale ale companiei sunt orientate pe lucrul cu informații, oferindu-le în
format ușor de utilizat, combinate pentru scopuri de marketing, utilzînd facilitățile oferite de
Internet, suportul acordat IMM-urilor și instituțiilor publice în pregătirea proiectelor,
colectarea de fonduri, administrarea proiect elor și crearea parteneriatelor.
DATAB consult s.r.o., Republica Cehă
DATAB consult a fost înființată în 1999, iar experții companiei au activat în
administrația publică (administrația de stat și locală). Compania are o experiență de durată,
inclusiv implementarea sistemelor informatice în administrația publică în sectoarele
economice ș de management a documentelor.
DATAB consult este capabil să ofere suport pentru soluții legate de gestiunea
finanțelor publice (metodologie și implementare), managementul documentelor, unificarea
elementelor de date în sisteme informatice ale administrației publice și gestionarea acestora,
suport în standardizare.
Raportul final al proiectului este elaborat în baza activităților proiectului DISCUS:
seminare, ateliere de lucru, vizite de studiu, discuții și studii de cercetare realizate pe
parcursul anului 2015 la Chișinău, Moldova. Drept surse pentru prezentul raport servesc:
 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 evenimentelor,
 Analiza problemelor, soluțiilor, planurilor propuse de reprezentanții APL și ai altor părți
interesate, exprimate în timpul evenimentelor din 2015,
 Analiza ideilor exprimate în timpul comunicării informale din cadrul evenimentelor,
 Analiza altor surse relevante,
 Cele 4 studii de cercetare: http://discus.idsi.md/ro/rapoarte
1. Recomandări privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru
autoritățile locale (martie-aprilie 2015)
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2. Recomandări de politici publice/ reglementări/ amendamente pentru autorităţile
publice relevante din Republica Moldova (iunie-iulie 2015)
3. Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor publice locale (septembrienoiembrie 2015)
4. Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor
locale (noiembrie-decembrie 2015)
 Analiza chestionarelor de evaluare, completate de participanții la evenimente.
Scopul principal al acestui raport este de a prezenta rezultatele consolidate ale
proiectului și a le pune la dispoziția autorităților locale la implementarea serviciilor bazate pe
TIC orientate către cetățean, precum și de a oferi o viziune cu privire la acțiunile ulterioare.

2. Impactul activităților proiectului
În scopul atingerii obiectivului proiectului de promovare a modelului european de
aplicare eficientă a politicilor societății informaționale / instrumentelor de e-guvernare în
Republica Moldova, pentru a consolida participarea sectorului academic, administrației
locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media în procesul de luare a deciziilor,
utilizând experiența țărilor V4 (Visegrad), au fost realizate un șir de activități și evenimente.
O platformă specială de comunicare între toți actorii implicați (seminar periodic
privind problemele de dezvoltare a societății informaționale) a fost stabilită pentru a atinge
scopul proiectului și a facilitata asocierea politică la UE.
Proiectul a fost implementat prin intermediul următoarelor activități planificate:
 Organizarea a 2 ateliere de lucru (care includ studii de caz) pentru reprezentanții
administrațiilor publice locale, organizațiile societății civile și IMM-uri cu participarea
experților V4 privind dezvoltarea locală bazată pe TIC, cu scopul de a identifica problemele
relevante și de a spori participarea locală în procesul de luare a deciziilor. După fiecare atelier
de lucru a fost elaborat un set de recomandări privind:
- implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale
- e-servicii locale care urmează să fie dezvoltate
 Organizarea a 2 vizite de studiu în țările din grupul Vișegrad pentru cîțiva vizionari
selectați dintre reprezentanți ai administrației publice locale, pentru a sprijini transferul de
cunoștințe și colaborarea.
 Dezvoltarea unui proiect de plan de acțiune pentru implementarea serviciilor
electronice locale în două localități rurale selectate, luând în considerare oportunitățile pentru
PPP-uri la nivel local.
 Organizarea de 2 seminare cu reprezentanți ai sectorului academic, guvernamental, de
afaceri, societatea civilă, mass-media și experți din țările V4 privind problemele de
dezvoltare a societății informaționale, în baza rezultatelor atelierelor de lucru. Seminarele se
vor axa pe:
- modul cum problemele identificate la nivel local sunt reflectate și abordate în
documentele de politici elaborate de APC
- proiecte de politici, legislație, reglementări în domeniile e-Guvernare / Societate
Informațională
 Elaborarea recomandărilor privind amendamentele la politici publice, reglementări
etc. pentru autoritățile publice relevante, pe baza bunelor practici preluate din țările grupului
Visegrad și concluziilor de la seminare.
www.idsi.md
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Mai jos sunt descrise și evaluate toate activitățile proiectului, grupate după cum
urmează:
1. Evenimentele proiectului desfășurate la Chișinău
2. Vizitele de studiu în 2 țări Visegrad
3. Studiile de cercetare
4. Vizibilitatea online și sensibilizarea publicului
2.1. Evenimentele proiectului
Obiectivele evenimentelor proiectului: ateliere de lucru și seminare au fost de a
informa si de a sensibiliza funcționari autorităților publice locale din Moldova, precum și
diferite părți interesate, cu privire la procesul de dezvoltare a societății informaționale, cu
accent pe necesitatea de a dezvolta și implementa servicii electronice la nivel local nivel. De
asemenea, obiectivul includea dorința de a prezenta diferite aspecte ale serviciilor electronice
locale de diverși parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai guvernului, autorităților centrale,
mediului academic.
Ca rezultat al activităților proiectului, fiecare eveniment de proiect a fost urmat de un
studiu de cercetare sau raport, cu scopul de a prezenta și analiza rezultatele obținute, inclusiv
concluziile și recomandările relevante.
În plus, după fiecare eveniment al proiectului au fost elaborate și disseminate Fișe
informative și Buletine informative. Toate studiile de cercetare, precum și materialele
proiectului, în română și engleză (Fișe informative, Buletine informative, Comunicate de
presă și alte materiale relevante) sunt disponibile pe pagina web a proiectului:
www.discus.idsi.md
2.1.1. Atelier de lucru: Dezvoltarea locală bazată pe TIC, 17-18 martie 2015
La 17-18 martie 2015 la Chişinău s-a desfăşurat primul eveniment al proiectului
DISCUS, atelierul de lucru „Dezvoltarea locală bazată pe TIC” (agenda este prezentată în
Anexe). La eveniment au fost prezenţi peste 55 de participanţi, reprezentanţi ai diferitor
sectoare: academic, guvernamental, corpul diplomatic al ţărilor Visegrad, societatea civilă,
mass-media.
Scopul principal al evenimentului a fost de a împărtăşi experienţa ţărilor Visegrad în
domeniul societăţii informaţionale, cu accent pe serviciile electronice locale, precum şi a
sensibiliza funcţionarii publici din Republica Moldova şi alte părţi interesate relevante cu
privire la importanţa e-serviciile locale.
Participanţi la deschiderea evenimentului au fost: dr. Igor Cojocaru – director al
Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, dr. hab. Veaceslav Ursachi –
reprezentantul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl Pavel Şincariuc – şeful departamentului
de politici IT în cadrul Ministerului TIC, dl Peter Tomasek – reprezentantul ambasadei
Slovaciei la Chişinău.
Vorbitorii-cheie la eveniment au fost 3 experţi din ţările Visegrad: dr. Krysztof
Atlasiewicz (Polonia); Ing. Vladimir Benko (Slovacia); RN Dr. Datel Vratislav (Republica
Cehă). Experţii au vorbit despre experienţa în domeniul serviciilor electronice locale,

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

10

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

exemplificând prin bune practici şi lecţii învăţate, pentru a formula o serie de sfaturi şi
recomandări utile.
Vorbitorii-cheie locali: dna Cornelia Amihalachioae (Centrul de e-Guvernare) – a
vorbit despre e-Transformarea Guvernării, rezultatele şi priorităţile acestui proces în
Moldova; dra Olesea Cazacu (Program Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD
Moldova) a prezentat datele şi rezultatele Studiului privind accesul şi perspectivele de
utilizare a serviciilor publice locale on-line; dna Veronica Creţu (preşedintele Institutului
pentru o Guvernare Deschisă şi membru al consiliului director al Parteneriatului pentru o
Guvernare Deschisă) a făcut o prezentare despre Guvernarea Deschisă la nivel local bazată pe
instrumentele TIC; dl Igor Plămădeală (APL Ialoveni) a prezentat studiul de caz al raionului
Ialoveni privind implementarea Sistemului de gestiune electronică a documentelor; dl Ion
Coşuleanu (IDSI) a prezentat conceptul proiectului centrelor de competenţe digitale
„Look@IT” – o iniţiativă nouă pentru crearea oportunităţilor în domeniul IT destinată
tinerilor din regiunile rurale.
Atelierul de lucru cu caracter practic privind e-serviciile locale a dus la identificarea
serviciilor prioritare (cele mai necesare), care urmează a fi implementate la nivel local (eservicii cadastrale, servicii de arhivare, servicii educaţionale şi de sănătate etc.).
Participanţii la atelierul de lucru DISCUS au manifestat interes în ceea ce priveşte
subiectul serviciilor electronice locale şi conştientizarea importanţei tehnologiilor în toate
sferele vieţii publice.
În concluzie, se poate deduce că Republica Moldova a înregistrat progrese
semnificative în digitizarea serviciilor publice la nivel central. Succesul acestor activităţi
creează premise promiţătoare pentru digitizarea serviciilor publice locale prin oferirea de
acces la registrele şi bazele de date ale autorităţilor centrale, prin transferul de experienţă,
prin adaptarea soluţiilor tehnice existente la specificul contextului local.
Totodată, în prezent nu există o viziune consolidată asupra serviciilor publice locale
ce ar putea fi digitizate şi asupra viitorului cadru instituţional, ce ar asigura digitizarea
acestora.
Din experienţa ţărilor Visegrad derivă constatarea că digitizarea serviciilor locale s-a
făcut pornind, în primul rând, de la gradul de solicitare a acestora, iar suportul informaţional
se bazează, în măsură decisivă, pe resursele centralizate. Cadrul normativ-juridic are un rol
primordial în digitizarea serviciilor publice locale, în absenţa acestuia, serviciile ce ar putea fi
prestate în formă electronică având mai mult doar un caracter de informare a cetăţenilor. Un
rol important în facilitarea proceselor de digitizare a serviciilor publice l-a avut
standardizarea acestora, fapt ce a permis creşterea nivelului de accesibilitate a acestora şi
reducerea cheltuielilor pentru elaborarea şi implementarea unei infrastructuri informaţionale
adecvate. Digitizarea serviciilor publice locale din ţările Visegrad a devenit posibilă şi prin
desfăşurarea unor campanii ample de alfabetizare digitală a populaţiei, în special a
categoriilor de vârstă mai înaintată.
Lichidarea decalajului digital după mediul de reşedinţă urban-rural este o condiţie
absolut necesară pentru succesul procesului de implementare a serviciilor digitale prestate de
autorităţile publice locale.
Din analiza rezultatelor Atelierului de lucru derivă următoarele concluzii:
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În Republica Moldova procesul de digitizare a serviciilor publice locale se află la etapa
incipientă, puţinele tentative reducându-se, în mare parte, doar la utilizarea mijloacelor
TIC pentru diseminarea informaţiilor ce caracterizează activitatea organelor de
administraţie publică locală şi informarea cetăţenilor.
Una din direcţiile prioritare în digitizarea serviciilor publice locale ar trebui să fie
prioritizarea acestora în funcţie de gradul de solicitare şi identificarea acelor servicii
publice, a căror digitizare ar avea un efect social şi economic semnificativ.
Se cere o inventariere detaliată şi o delimitare clară a servciilor publice prestate de
autorităţile locale şi a celor prestate de autorităţile centrale, în care autorităţilor locale le
revine doar rolul de agent/operator de prestare a serviciului în cauză.
Este necesară o politică publică unitară privind digitizarea serviciilor publice locale,
politică ce ar aborda toate aspectele acestui proces: normativ-juridice, instituţionale,
tehnice, organizatorice.
Digitizarea serviciilor publice locale ar trebui începută cu digitizarea tuturor proceselor
din cadrul autorităţilor publice locale propriu-zise.
Pentru digitizarea serviciilor publice locale sunt necesare soluţii tehnologice tip.
Elaborarea unor astfel de soluţii tehnologice cade în sarcina autorităţilor publice centrale.

Analiza chestionarelor completate (anonim) de către aproximativ 30 de participanţi arată
că marea majoritate a fost mulţumită de eveniment (a se vedea figura de mai jos).
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La întrebarea nr.4: Ce aţi considerat cel mai util? - cele mai multe răspunsuri s-au
referit la prezentările experţilor din ţările Vişegrad şi recomandările acestora. La fel, mulţi au
menţionat exerciţiul practic care s-a referit la identificare serviciilor locale care ar trebui
electronizate. Întrebarea “Dacă acest workshop s-ar organiza din nou, l-aţi recomanda unui
coleg?” a primit 27 de răspunsuri afirmative şi 0 negative.
În general, 63% dintre participanţi au menţionat că aşteptările pe care le-au avut faţă
de acest eveniment au fost îndeplinite în totalitate, parţial - 37 % şi “nu, deloc” - 0.
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Au fost indelinite asteptarile Dvs fata de acest
eveniment?
10
37%

Da, in totalitate

17
63%

Partial

Informații mai detaliate sunt prezentate în primul studiu de cercetare: Recomandări
privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale
(martie-aprilie 2015).
Buletinul informativ despre atelierul de lucru din martie este disponibil la
http://www.discus.idsi.md/sites/default/files/NewsLetter_Discus_2-March.pdf
Fișa informativă privind atelierul de lucru este prezentată în Anexa 2 și poate fi
accesată la http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-2
2.1.2. Seminar științific: Soluţii TIC pentru serviciile locale (reglementări
legale), 26-27 mai 2015
Al doilea eveniment din cadrul proiectului DISCUS a fost organizat la 26-27 mai
2015 în Chișinău. Seminarul științific a fost întitulat “Soluţii TIC pentru serviciile locale
(reglementări legale)” (a se vedea Agenda în Anexa 1).
Scopul principal al Seminarului nominalizat fost de a împărtăşi experienţa ţărilor
Visegrad în domeniul societăţii informaţionale, cu un accent pe reglementările legale în
domeniul serviciilor electronice, inclusiv la nivel local, şi luarea în considerare de către
oficialităţile din R. Moldova, cercetătorii şi factorii de decizie la nivel naţional a celor mai
bune practici în acest domeniu ale ţărilor Visegrad. Obiectivul Seminarului a fost de a discuta
problemele şi a identifica soluţiile posibile pentru reglementările legale ale serviciilor
electronice la nivel local din Republica Moldova.
Seminarul a permis sistematizarea unor informaţii de valoare, furnizate atât de
reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale din Republica Moldova, pe de o parte,
cât şi de la experţii ţărilor V4, pe de altă parte. La eveniment au participat peste 50 de
specialişti din diverse domenii: funcţionari publici locali, reprezentanţi ai sectorului
academic, ai administraţiei publice centrale, ai societăţii civile, experţi naţionali şi experţi
internaţionali din ţările grupului Visegrad.
Seminarul a fost deschis de către reprezentantul Academiei de Ştiinţe a Moldovei dr.hab. Veaceslav Ursachi, coordonatorul Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM. Cu
un cuvânt de salut a venit directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale dr. Igor Cojocaru şi şef-adjunctul, Direcţia politici în domeniul tehnologiei informaţiei a
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – Andrei Cuşcă.
www.idsi.md
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Profesorul, dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe Institutul de Politici
Publice a prezentat studiul realizat de experţii DISCUS în baza workshop-ului din 17-18
martie, care a avut tematica: dezvoltarea locală bazată pe tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor.
Andrei Cuşcă, şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a prezentat Strategia Naţională
“Moldova digitală 2020” - document de politici de bază privind dezvoltarea societăţii
informaţionale în Republica Moldova.
Igor Cernei, specialist în primăria oraşului Orhei a prezentat studiul de caz: Centrul de
Informare şi Prestări Servicii al Primăriei oraşului Orhei şi Sistemul Informaţional Geografic
din Orhei.
Petru Culeac, consultant mobilizare comunitară, Proiectul USAID de Susţinere a
Autorităţilor Locale din Moldova a prezentat o comunicare despre dezvoltarea şi
instituţionalizarea instrumentelor de comunicare eficientă cu cetăţenii (platforma WebAPL
1.0).
La eveniment au fost prezenţi cei 3 experţi în domeniul societăţii informaţionale, din
ţările Visegrad: dr. Krysztof Atlasiewicz din Polonia; Ing. Vladimir Benko din Slovacia;
RNDr. Datel Vratislav din Cehia.
Krysztof Atlasiewicz a prezentat un şir de recomandări şi exemple privind
planificarea strategică TIC de către autorităţile locale. Vladimir Benko a vorbit despre
modelul de guvernare deschisă din oraşul Presov – construirea sistemică şi efectivă a
serviciilor de informaţii, iar în a doua zi a seminarului a prezentat posibile instrumente TIC
pentru managementul mediului utilizate de APL, formulând mai multe recomandări relevante
pentru Moldova. Vratislav Datel a vorbit despre legislaţie şi standardele tehnice în
Administraţia Publică.
Eduard Fricăţel, consultant juridic şi Vlad Manoil, specialist în servicii electronice la
Centrul de Guvernare Electronică au prezentat cadrul legal pentru Agenda de eTransformare
a Guvernării şi respectiv platformele de e-Guvernare implementate pentru autorităţile publice
central, disponibile pentru reutilizarea şi de către autorităţile publice locale.
Evenimentul s-a încheiat cu o comunicare despre interoperabilitate ca fiind o
oportunitate de a moderniza serviciile publice locale prezentată de drd Mihai Grecu, şef de
laborator la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Pentru a implementa la nivel local furnizarea serviciilor în format on-line, mai mulţi
participanţi au menţionat necesitatea focusării pe nevoi. Ca prioritate, acestea se referă la:
(i)
furnizarea de echipamente şi calculatoare,
(ii)
dezvoltarea bazelor de date pentru achiziţii publice şi a programelor de
prelucrare a datelor electronice,
(iii)
procesarea datelor din înregistrările acumulate în primării.
Suplimentar la furnizarea echipamentelor şi facilităţilor tehnice necesare la nivel
local, există şi o nevoie urgentă de a reduce numărul de certificate şi documente necesare
pentru eliberarea anumitor acte.
Specialiştii din domeniul implementării reformei în APL au subliniat necesitatea de
digitizare a serviciilor publice pe întreg teritoriul ţării, prin crearea unui sistem unic comun de
prestare a serviciilor. Iniţial însă, este necesar de a asigura funcţionalitatea serviciului, atât din
www.idsi.md
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punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere al resurselor umane. Cu toate acestea, putem
constata că autorităţile locale trebuie să promoveze şi să exploreze în mod activ noile oportunităţi
pentru prestarea de servicii publice în format electronic, inclusiv lansarea unor servicii localepilot, cum ar fi solicitarea şi obţinerea avizului de plată a impozitelor, certificatului privind locul
de reşedinţă, certificatului despre familie, extrasului din registrul cadastral.
APL-urile se confruntă cu o serie de probleme, legate în special atât de organizarea
actuală, cât şi de insuficienţa resurselor pentru implementarea soluţiilor TIC, cum ar fi1:
 lipsa registrelor pe suport de hârtie a serviciilor oferite, precum şi lipsa evidenţei
serviciilor;
 resurse insuficiente (de exemplu, autoturisme, fonduri pentru acoperirea costurilor de
telefonie, în unele cazuri, calculatoarele vechi, care trebuie înlocuite);
 riscul de întrerupere a unor servicii care sunt oferite doar de o singură persoană,
absenţă căreia face imposibilă prestarea în continuare a serviciului;
 securitate redusă de stocare a documentelor/informaţiilor (de exemplu, în încăperile
APL în care se păstrează arhivele tipărite, nu există sistem anti-incendiu);
 programe licenţiate insuficiente, lipsa sistemelor informatice pentru gestionarea
documentelor;
 comunicare limitată la nivelul de schimb de date electronice între APL, SD şi alţi
actori locali, lipsa de adrese de e-mail corporative.
Participanţii la Seminar au confirmat atât problemele menţionate mai sus, cât şi unele
specifice, ce ţin de implementarea serviciilor electronice la nivel local, cum ar fi:
 lipsa voinţei politice;
 lipsa campaniilor de informare pentru cetăţeni şi a formării funcţionarilor publici din
zonele rurale;
 dublarea documentelor;
 lipsa de proiecte-pilot de la nivel central la nivel de raion şi de la raion la oraşe/sate,
care ar putea fi preluate pentru multiplicare în alte localităţi;
 rezistenţa la schimbare;
 lipsa unui grup de experţi care ar consulta şi susţine autorităţile locale în
implementarea serviciilor electronice;
 lipsa unei reţele de parteneriat (administraţia centrală, administraţia locală,
societatea civilă, mediul de afaceri etc.);
 autorităţile locale sunt principalii/cei mai mari furnizori de date primare, dar, în
acelaşi timp, ele nu au acces la datele în cauză, stocate în sistemele informaţionale de
importanţă statală;
Participanții la seminar științifice DISCUS s-au arătat interesați de subiectul eserviciilor la nivel local, cu accent pe reglementările legale, recunoscând importanța
tehnologiei în toate domeniile vieții publice.
Potrivit chestionarele de evaluare finale completate de participanții la seminarul din
26-27 mai 2015, majoritatea au fost foarte mulțumiți sau mulțumiți de organizarea
evenimentului (a se vedea figura de mai jos). 100% dintre participanți ar recomanda
seminarul colegilor pentru participare.
1

Conceptul Centrului de Informaţii şi Servicii pentru Cetăţeni
http://www.descentralizare.gov.md/lib.php?l=en&idc=446&t=/DRAFTS-IN-DISCUSSION/Concept-ofCitizen-Information-and-Service-Center

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

15

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

16
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Ce considerați cel mai util în cadrul seminarului? (Unele dintre răspunsurile
participanților)
1. Opiniile APL-urilor
2. Discuții, schimb de experiență
3. Cele mai bune practice în APL-urile din Moldova și țările Visegrad
4. Cooperarea dintre APC și APL în țările V4
5. Programele potențiale de dezvoltare care au fost prezentate
6. Experiența orașului Orhei, Moldova și Poloniei, viziunea experților Visegrad privind
informatizarea APL-urilor din Moldova
7. Exemplul proiectului implementat la Orhei
8. Schimbul de experiență, stabilirea oportunităților pentru cooperare
9. Bunele practici din Orhei împărtășite cu participanții seminarului
10. Posibilitatea implementării managementului electronic în APL-urile de nivelul I
11. Programele prezentate și practicile partenerilor străini
12. Experiența din Orhei de utilizare a e-serviciilor
13. Suntem pe calea cea bună cu inovațiile, dar trebuie să muncim la latura legislativă
14. Experiența altor state
15. Comunicarea între participanți după prezentări
16. Propunerea și acceptarea raionului nostrum pentru implementarea sistemelor
informatice
Informații mai detaliate sunt prezentate în Studiul de cercetare Recomandări de
politici publice/ reglementări/ amendamente pentru autorităţile publice relevante din
Republica Moldova (iunie - iulie 2015)
Buletinul informativ despre seminar este disponibil la http://discus.idsi.md/ro/buletininformativ-3-Iunie-2015
Fișa informativă privind seminarul este prezentată în Anexa 2 și poate fi accesată la
http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-3
2.1.3. Atelier de lucru: Servicii publice locale electronice, 22-23 septembrie,
2015
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În perioada 22-23 septembrie, la Chișinău, a avut loc workshopul cu tema: Servicii
Publice Locale Electronice. La eveniment au participat în jur de 55 persoane, inclusiv
reprezentanți din 36 sate/orale din Moldova, printre care 19 primari, 2 viceprimari, 5
secretari ai consiliilor locale și 10 specialiști ai APL, din 27 sate, 6 orașe, 14 raioane ale
Republicii Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai sectorului academic,
administrației centrale, societății civile, experți naționali și internaționali din țările Visegrad.
Evenimentul a avut caracter practic, echipele de lucru au fost coordonate de cei 4
experți, 3 din țările Visegrad: Polonia, Slovacia și Republica Cehă și expertul național din
Moldova. Subiectul central al discuțiilor a fost planul de acțiuni în vederea implementării
serviciilor electronice locale. Seminarul a durat o zi şi jumătate, la care participanții au avut
posibilitatea de a socializa, dezbate idei și face schimb de experiență.
Scopul principal al evenimentului a fost dezvoltarea planurilor de acțiune de către
funcționarii publici din Republica Moldova sub îndrumarea experților Visegrad.
Obiectivul atelierului de lucru a fost de a informa și sensibiliza funcționarii APL din
Republica Moldova cu privire la necesitatea de a dezvolta și implementa planuri de acțiune
pentru servicii electronice locale, precum și de a forma unele abilitățile practice ale
participanților în planificarea și dezbaterea unui concept de plan de acțiuni.
Cu un cuvânt de salut la eveniment a venit dr. Igor Cojocaru- directorul Institutului de
Dezvoltare a Societății Informaționale, Andrei Cușcă - şef-adjunctul Direcţiei politici în domeniul
tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, dr.hab. Veaceslav
Ursachi - coordonatorul Secției de Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM, m.c. Constantin
Gaindric - Institutul de Matematică și Informatică a AȘM.
Profesorul, dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe la Institutul de Politici
Publice a prezentat studiul realizat de experţii DISCUS în baza seminarului științific din 2627 mai 2015, care a avut tematica: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale).
O altă prezentare din cadrul evenimentului a fost axată pe vizita de studiu în Polonia
(5-10 iulie 2015). Participanții la vizita de studiu au realizat o prezentare, împărtășind
experiența acumulată și rezultatele obținute. Igor Cernei din Orhei a menționat despre
Sistemul Geospațial, pentru care planifică lărgirea ariilor de implementare al sistemului
(drumuri, traficul rutier, hărți publice), cît și identificarea instrumentelor pentru gestionarea
mai efectivă a sistemului (puncte de referință geografice, senzori meteorologici, monitoare de
informare automatizate), conform modelul văzut în Polonia. De asemenea, planifică să
implementeze circuitul electronic al documentelor, cu funcționalități precum: Evidența
executării documentelor, Gestionarea statutului documentelor, Structura sistemului,
Utilizarea certificatelor de structurare, Utilizarea semnăturilor digitale etc. Lilia Golovatic din
comuna Sarata Veche planifică să îmbunătățească comunicarea între AL și cetățeni prin
intermediul instrumentelor TIC, în baza modelelor din Polonia – SMS-uri, ședințe transmise
onlie, pagini web de calitate/interactive ale APL-urilor. În plus, ea a conștientizat importanța
seminarelor și instruirilor în domeniul TIC.
Ion Coșuleanu, cercetător științific la IDSI a prezentat un set de recomandări privind
întocmirea unui plan de acțiuni de implementare a serviciilor electronice locale. În baza
www.idsi.md
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recomandărilor, echipele de lucru (constituite din primari, viceprimari, secretari de consilii și
specialiști ai administrațiilor locale) au lucrat asupra planurilor de acțiuni de implementare a
serviciilor locale considerate prioritare și comune pentru mai multe localități (eliberarea
certificatelor, extrase cadastrale etc.)
Echipele au prezentat și au autoevaluat propunerile în baza criteriilor explicate de prof.
Anatol Gremalschi, expertul national în cadrul DISCUS:
- eligibilitate (ţine oare de competenţa primăriei serviciul pe care propuneți să-l
digitizați?),
-

relevanţă (chiar au nevoie cetăţenii comunităţii de acest serviciu?),

-

eficacitate (va fi oare atins scopul digitizării?),

-

eficiență (care vor fi beneficiile? vor acoperi acestea costurile digitizării?),

-

durabilitate.

Analiza succintă a prezentărilor/ideilor participanților din cadrul seminarului din
septembrie
Mai întâi de toate, trebuie subliniat faptul că obiectivul principal al activității în
grupuri pe parcursul seminarului a fost de a evidenția pentru participanți problemele care apar
în timpul implementării e-serviciilor. Acest obiectiv a fost realizat, întrucât participanții au
punctat cele mai importante aspecte care trebuie luate în calcul.
Trebuie menționat totuși că majoritatea problemelor în ceea ce privește
implementarea sistemelor informatice sunt comune pentru toți. Din acest motiv, este
important de a utiliza metodologii și standarde comune. Astfel atenția urmează a fi
concentrată asupra problemelor specifice. Deși problemele respective nu reprezintă mai mult
de 5% din proiect, acestea pot pune în pericol întreaga inițiativă.
Pe scurt - nu are nici un sens de a împinge ușa care este deja deschisă.
Revenind la grupurile de lucru, se poate formula o concluzie foarte importantă: piatra
de temelie a oricărui e-serviciu este un site web corespunzăor. Analiza realizată în timpul
seminarului a relevat că puține APL-uri din Republica Moldova nu dispun de un site web. În
alte cazuri, există unele probleme cu paginile web existente: fie nu se face mentenanța
corespunzătoare a acestora, fie nu sunt menținute la zi sau au un aspect neadecvat.
Prin urmare, trebuie realizate două sarcini mai importante:
• Implementarea site-ului web în APL-urile care nu dispun de acestea,
• Standardizarea portalurilor existente.
Concluziile evenimentului:
1. În Republica Moldova procesul de digitizare a serviciilor publice locale se află la
etapa incipientă, puţinele tentative reducându-se, în mare parte, doar la utilizarea mijloacelor
TIC pentru diseminarea informațiilor ce caracterizează activitatea organelor de administrație
publică locală şi informarea cetăţenilor.
2. Una din direcţiile prioritare în digitizarea serviciilor publice locale ar trebui să fie
prioritizarea acestora în funcţie de gradul de solicitare şi identificarea acelor servicii publice a
căror digitizare ar avea un efect social şi economic semnificativ.
www.idsi.md

www.discus.idsi.md

18

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

3. Se cere o inventariere detaliată şi o delimitare clară a servciilor publice prestate de
autorităţile locale şi a celor prestate de autorităţile centrale, în care autorităţilor locale le
revine doar rolul de agent/operator de prestare a serviciului în cauză.
4. Este necesară o politică publică unitară privind digitizarea serviciilor publice locale,
politică ce ar aborda toate aspectele acestui proces: normativ-juridice, instituţionale, tehnice,
organizatorice.
5. Digitizarea serviciilor publice locale ar trebui începută cu digitizarea tuturor
proceselor din cadrul autorităţilor publice locale propriu-zise.
6. Pentru digitizarea serviciilor publice locale sunt necesare soluţii tehnologice tip.
Elaborarea unor astfel de soluţii tehnologice cade în sarcina autorităţilor publice centrale.
Participanții la atelierul de lucru, în general, au rămas mulţumiţi de evenimentul
organizat, tematica discutată şi prestaţia experţilor. 61% dintre participanţi au fost foarte
mulţumiţi, iar 39% - mulţumiţi de organizarea evenimentului (a se vedea în figura de mai
jos).
Aţi rămas mulţumiţi de conţinutul
prezentărilor?

14

Sunteţi mulţumiţi de stilul şi modul de
comunicare între organizatori şi participanţi?

16

17

21

Sunteţi mulţumiţi de claritatea şi organizarea
prezentărilor?

25

Sunteţi mulţumiţi de organizarea
evenimentului?

13

23
0

Foarte mulţumit

5

10

15
15

20

25

30

35

40

Mulţumit

Câteva dintre comentariile participanților:
- La general, atelierul a fost foarte bine organizat și accentele au fost puse anume pe punctele
cele mai sensibile.
- Organizat la cel mai înalt nivel.
- A fost o plasare logică a chestiunilor de discuție cu implicarea la orice nivel a majorității
participanților
- A fost la nivelul așteptărilor (foarte bine).
- Subiectele discutate sunt actuale și este necesar de aplicat în APL serviciul de informare și
prestare de servicii electronice.
- Seminarele acestea ar fi bine de petrecut în localitățile care au implimentat asemenea
servicii electronice.
- Este un seminar bine organizat și are toate întrebările cuprinse.
- Discuțiile au fost construite ca participanții să își găsească răspuns la întrebările sale, e o
bună oportunitate de a face schimb de idei și experiențe.
- A fost un atelier util. Subiectul - important. E necesar de elaborare a unui portal național de
servicii publice.
- În general a fost o bună organizare, informații utile, un lucru benefic a fost lucrul în echipă.
- Toate subiectele sunt necesare pentru a lucra și dezvolta situația satelor noastre.
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Informații mai detaliate sunt prezentate în Studiul de cercetare 3 Recomandări
privind dezvoltarea e-serviciilor publice locale (septembrie – noiembrie 2015)
Buletinul
informativ
nr.
5
despre
seminar
este
disponibil
la:
http://discus.idsi.md/ro/buletin-informativ-5-septembrie-2015
Fișa informativă privind seminarul este prezentată în Anexa 2 și poate fi accesată la
http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-5
2.1.4. Seminar științific: Soluții TIC pentru servicii locale (aspecte practice),
24-25 noiembrie 2015
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
La eveniment au fost prezenți acad. Ion Tighineanu, prim vicepreședintele Academiei
de Științe a Moldovei; Sergiu Ceauș, secretar general adjunct al Guvernului; Andrei Cușcă,
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; dr.hab. Veacesalv Ursachi, șeful
Secției de Științe Inginerești și Tehnologice al 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
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.
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 parcurs a fost găzduirea paginilor web
ale APL-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
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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.
În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele vizitei de studiu în Slovacia (5-9
octombrie 2015). Participanții la vizita de studiu au împărtășit opiniile și exemplele bune,
acumulate în timpul discuțiilor cu specialiști din Slovacia și au prezentat acțiunile viitoare
bazate pe lecțiile învățate în urma vizitei. De exemplu, Cristina Grăjdieru – Specialist Relații
cu Publicul, Secția Administrație Publică, Consiliul raional Sîngerei a specificat 3 lucruri care
au inspirit-o:
- Valorificarea utilă a fondurilor europene pentru implementarea proiectelor cu
impact soio-economic;
- Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea
acestora în sectorul public;
- Integrarea persoanelor cu dizabilități într-o societate normal.
În urma vizitei de studiu în Slovacia, Cristina G. a propus:
- Centrului de Informații și Prestări Servicii din Primăria Sîngerei să fie utilizate pe
larg serviciile electronice, precum eliberarea diverselor certificate;
- primăriilor din raion să-și creeze pagini web și anume să utilizeze domeniul național
“.MD” (pentru că la moment doar 8 primării din cele 26 au o pagină web).
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.
Rezultatele chestionarelor de evaluare demonstrează că majoritatea participanților au
fost foarte mulțumiți de nivelul de organizare al seminarului, cît și de stilul și modul de
comunicare între organizatori și participanți (a se vedea figura de mai jos).
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Informații mai detaliate sunt prezentate în Studiul de cercetare Recomandări privind
planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale (noiembrie – decembrie
2015)
Buletinul
informativ
nr. 7 privind
seminarul este
disponibil
la
http://discus.idsi.md/ro/buletin-informativ-7-noiembrie-2015
Fișa informativă privind seminarul este prezentată în Anexa 2 și poate fi accesată la
http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-7
În afara activităților planificate în cadrul proiectului DISCUS, au fost organizate două
evenimente suplimentare. În iunie și decembrie s-au desfășurat 2 mese rotunde, axate pe
conținutul digital national, recunoscut drept o prioritate pentru Republica Moldova.
Evenimentele suplimentare din cadrul proiectului
2.1.5. Masa rotundă: Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin
conţinut digital, 5 iunie 2015
Pe data de 5 iunie 2015, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) în
parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) a organizat Masa rotundă cu
genericul Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital.
Masa rotundă a fost organizată în contextul atenţiei sporite privind transparenţa,
accesul şi crearea instrumentelor noi de colaborarea ştiinţifică, diseminarea informaţiei
ştiinţifice, precum şi crearea facilităţilor de acces la cunoştinţe ştiinţifice. Evenimentul a fost
un efort comun al proiectului instituţional al IDSI "Platforma pilot pentru asigurarea evaluării
calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova" și proiectului
DISCUS (IVF - 21470018) şi a avut drept obiectiv principal prezentarea rezultatelor
inovatoare, proiectelor ştiinţifice şi aplicative în domeniul digitizării, documentării, arhivării,
valorificării patrimoniului ştiinţific al Republicii Moldova.
La eveniment au participat în jur de 70 de persoane, dintre care reprezentanţi ai
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Culturii, directori şi
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reprezentanţi ai bibliotecilor atât din Republica Moldova, cât şi România, precum şi alte
persoane interesate de subiect.
Evenimentul a început cu o sesiune de discuţii despre politicile şi strategiile privind
conţinutul digital din Republica Moldova, moderatoare fiind dr. hab. Nelly Ţurcan.
Cu un cuvânt de salut au venit Vitalie Tarlev - Viceministru al Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor, dr. Igor Şarov - Viceministru al Culturii, dr. conf. univ. Angela
Niculiţă - Prorector pentru relaţii internaţionale a USM, dr. Lidia Kulikovski din partea
Programului Novateca.
Directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, dr. Igor Cojocaru a
prezentat o analiză a politicilor naţionale privind crearea de conţinut digital până în 2020.
Ţigănaş Ion, vicedirectorul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova a vorbit despre dreptul de autor şi contribuţia AGEPI la valorificarea
patrimoniului ştiinţific prin conţinut digital, după care au urmat un şir de discuţii şi dezbateri
privind piaţa digitală din Republica Moldova, conţinutul digital ştiinţific, drepturile de autor
asupra conţinutului ştiinţific, conţinutul digitizat, patrimoniul ştiinţific naţional etc.
Cea de-a doua parte a evenimentului a continuat cu o sesiune de prezentări a bunelor
practici privind digitizarea, crearea şi utilizarea conţinutului digital. Diana Lupuşor, şef
Serviciu Numerizare, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a vorbit despre orientările şi
tendinţele în digitizarea patrimoniului cultural şi practica Bibliotecii Naţionale Digitale
Moldavica. Coordonator Revista Studia Universitatis Moldaviae, USM, Ceban Lilia a
prezentat revista SUM drept o platformă de promovare a rezultatelor ştiinţifice.
Tatiana Bulmaga, şef secţie protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice a USM, a
prezentat experienţa Universităţii de Stat din Moldova în combaterea cazurilor de plagiat şi
ocrotirea drepturilor de autor. Şeful Secţiei “Minorităţi etnice”, Institutul Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dr. Ion Duminică a vorbit despre metodele,
instrumentele şi tehnicile de digitizare a materialelor fonogramice de teren şi a datelor şi
informaţiilor scrise cu caracter etnografic. La final, Diana Ghiorghieş, Country manager la
Qulto România a prezentat proiectul Eldorado – acces online la documente digitizate din
colecţiile bibliotecarilor.
Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile la
http://discus.idsi.md/ro/masa-rotunda-patrimoniu-stiintific-5-iunie-2015-event
2.1.7. Masa rotundă: Conținut științific national digital, 9 decembrie 2015
La 9 decembrie 2015, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a organizat
masa rotundă cu titlul: Revistele științifice - catalizator al creșterii calității și vizibilității
conținutului științific în format digital.
La eveniment au participat aprox. 80 de reprezentanți ai colegiilor de redacție ale
revistelor din Moldova, cercetători științifici ai instituțiilor de cercetare ale Academiei de
Științe a Moldovei. Evenimentul, organizat în cadrul proiectului DISCUS (Fondul
Internațional Visegrad – nr. 21470018), a fost transmis online și a fost urmărit de aprox. 100
de utilizatori.

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

23

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

Scopul mesei rotunde a fost de a pune în discuție subiectul conținutului științific în
format digital în vederea sporirii calității și vizibilității acestuia. În conformitate cu hotărârea
comună a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și Consiliul Național
de Acreditare și Atestare (nr.147 din 25.06.2015) începând cu 1 Ianuarie 2016 toate revistele
științifice din RM urmează să fie înregistrate în Instrumentul Bibliometric Național. În acest
sens, la eveniment, a fost prezentat Instrumentul Bibliometric Național implementat și
dezvoltat de IDSI, ca instrument de asistenţă a colegiilor de redacție.
În scopul implementării Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7.11.2014 privind Strategia
de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 şi a Hotărârii Guvernului nr.
857 din 31.10.2013 privind Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale
„Moldova Digitală 2020”, precum şi a noului Regulament de evaluare, clasificare şi
monitorizare a revistelor ştiinţifice aprobat la 25.06.2015), Academia de Științe a Moldovei
urmează să efectueze inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea
necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital. Informaţiile şi
datele deţinute de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie resurse informaţionale
valoroase, care vor fi prezentate în format digital original urmează a fi digitizate, stocate şi
diseminate, pentru a putea fi valorificate de publicul larg.
În acest sens, Instrumentul Bibliometric Național reprezintă o BIBLIOTECĂ
ELECTRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ în care sunt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter
public privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din
Republica Moldova. Pentru moment aceste date se referă în special la ARTICOLELE
ştiinţifice publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B şi C, în conformitate
cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
(CSŞDT) şi Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA) (în special, cele care se
regăsesc şi în format electronic). Depozitul electronic în cauză este produs final al proiectului
„Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional”, realizat în perioada 2010-2011 de către
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Actualmente, se află în faza de
completare progresivă de către angajații institutului, iar în timp va deveni o importantă bază
de date de publicaţii periodice, care să ofere date relevante pentru evaluarea rezultatelor
activităţii de cercetare ştiinţifică şi evaluarea meritelor personale ale cercetătorilor, precum şi
pentru sistemele suport decizii.
Instrumentul Bibliometric Național, este unica bază de date la nivel național care
deja a cumulat în jur de 40 de mii de publicații din revistele științifice naționale acreditate.
IBN este vizitat anual de peste 20 de mii de vizitatori unici din 97 de țări ale lumii.
Mai
multe
informații
despre
eveniment
sunt
disponibile
la
http://www.discus.idsi.md/ro/masa-rotunda-continut-digital-9-12-15-event
2.2. Vizite de studiu
Scopul vizitelor de studiu organizate în cadrul proiectului DISCUS pe parcursul
anului 2015 a fost schimbul de experiență, transferul de bune practici din țările grupului
Visegrad (Polonia și Slovacia) în Republica Moldova, stabilirea de contacte și încurajarea
colaborării în domeniul societății informaționale (cu accent pe servicii electronice locale).
Aceste activități s-au adresat în principal funcționarilor publici locali din Moldova, care au
fost selectați în baza cererilor de participare. Principalele criterii de selecție au fost: funcția și
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experiență în sfera publică; nivelul de înțelegere al conceptului/procesului de e-Transformare
a serviciilor electronice; scopul participării acestora și activități planificate după întoarcerea
din vizita de studiu.
După fiecare vizită de studiu, toți participanții au discutat lecțiile învățate pe parcursul
vizitei, exemplele de bune practici/experiențe, care i-au inspirat și ce planifică să aplice în cadrul
instituției lor. După fiecare vizită de studiu au fost elaborate și diseminate Fișe informative și
Buletine informative (în română și engleză), disponibile pe pagina web a proiectului.
2.2.1. Vizita de studiu în Polonia
În perioada 6-10 Iulie 2015, o echipă de 5 persoane din Moldova a participat la o
vizită de studiu în Polonia. Vizita a fost organizată în cadrul proiectului DISCUS - Platformă
de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale, coordonat de
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și finanțat de Fondul Internațional
Visegrad.
Grupul a fost constituit din:
1. Anastasia Ștefanița - Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale,
responsabil Relații Internaționale
2. Igor Plamădeală - Consiliul Raional Ialoveni, șef secție Adminsitrație Publică
3. Lilia Golovatic - Primăria comunei Sărata Veche, specialist pentru scrierea și
implementarea proiectelor
4. Igor Cernei - Primăria or. Orhei, specialist IT
5. Cristina Smolenschi - Primăria Or. Călărași, Specialist Gestionarea Patrimoniului
Public
Scopul vizitei de studiu reprezintă schimbul de experienţă, transferul de bune practici
din Polonia în Republica Moldova, stabilirea de contacte şi încurajarea colaborării în
domeniul societăţii informaţionale (cu accent pe serviciile electronice locale). Obiectivul de
bază al acestei activităţi în cadrul proiectului DISCUS reprezintă observarea bunelor practici
poloneze de către funcţionarii publici din Moldova dar şi însuşirea lecţiilor învăţate de către
autorităţile publice locale poloneze în domeniul serviciilor electronice locale.
Vizita de studiu a fost organizată de IDSI în colaborare cu partenerul din Polonia Fundația de Dezvoltare a Societății Informaționale.
Agenda vizitei de studiu poate fi accesată aici, în limba rusă.
Programul vizitei de studiu a fost unul activ, cuprinzând mai multe instituții publice,
localități și specialiști pe diferite domenii. Astfel, în prima zi a vizitei, participanții au vizitat
sediul Fundației de Dezvoltare a Societății Informaționale (FRSI) din Varșovia, unde s-au
întâlnit cu Rafal Kramza, președintele fundației. Au făcut cunoștință cu programele și
proiectele FRSI în domeniul dezvoltării bibliotecilor din Polonia (2009 - 2015). A urmat
prezentarea dlui Paul Shmayda, GEOPOLIS, privind Managementul municipal - soluție de
tip "smart city", Sistemul de Informații Geografice (GIS - Geographic Information System).
Marți, participanții au vizitat orașul Piotrkow Trybunalski. Au realizat un tur în cîteva
autorități publice, departamente care asigură prestarea serviciilor publice. Au fost prezentate și
analizate: sisteme de management a documentelor; platforma Piotrkow de e-learning; sistemul
GIS; funcționarea "profilelor de încredere" pentru comunicarea cu autoritățile publice; Centrul
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de informare. De asemenea, a fost vizitată și biblioteca publică Piotrkow, care dispune de noi
instrumente IT pentru comunicarea cu cititorii și gestionarea fondului de carte.
În a treia zi a vizitei, echipa a fost la Ministerul de Justiție din Polonia, unde au vizitat
Departamentul IT și Registrele instanțelor judecătorești. În a doua parte a zilei a urmat o
vizită a primăriei or. Zielonka. Pe lîngă intrunirea cu primarul orașului, participanții au avut
ocazia să discute cu specialiștii în TIC. Au fost prezentate metodele de comunicare cu
cetățenii: sms; e-mail; transmisiuni on-line a ședințelor; pagina web a documentelor cu
caracter public etc.
Joi, grupul a plecat în Cracovia unde au avut întruniri în cadrul Oficiului Central al
Voievodatului Malopolska. În cadrul discuțiilor cu diverși specialiști, funcționarii Moldoveni
au reușit să afle mai multe detalii despre sistemul video de comunicare al instituției cu
cetățenilor; despre sistemul e-learning; Muzeele virtuale din regiune; sisteme de management
electronic al documentelor etc.
Vineri, a avut loc ședința de evaluare a vizitei de studiu. Participanții au evaluat
fiecare activitate în parte și au subliniat utilitatea discuțiilor purtate cu diverși specialiști.
Conform chestionarelor de evaluare, fiecare participant la vizita de studiu a reușit să
însușească anumite practici de succes din Polonia pe care le planifică să le implementeze în
orașele/ satele de unde vin. Pe lângă cunoștințele teoretice, participanții la vizita de studiu au
avut ocazia să discute direct cu specialiștii care au implementat anumite sisteme sau chiar să
testeze direct anumite instrumente IT.
Rezultatele privind vizita de studiu în Polonia au fost prezente în cadrul atelierului de
lucru Servicii publice locale electronice, din 22-23 septembrie 2015 (mai multe detalii în
capitolul privind evenimentul respectiv).
Buletinul informativ
privind vizita de studiu este disponibil la
http://discus.idsi.md/ro/buletin-informativ-4-Iulie-2015
Fișa informativă privind vizita de studiu poate fi accesată la
http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-4
2.2.2. Vizita de studiu în Slovacia
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).
În cadrul vizitei de studiu au fost vizitate 4 localități (Bratislava, Nitra, Viglas, Banska
Bystrica), 15 instituții: ministere, agenții de stat, primării, companii IT, centre S&T, muzee,
biblioteci, ONG-uri. Au fost realizate aprox. 20 de prezentări, inclusiv prezentări ale
serviciilor electronice, sisteme IT, softuri educaționale etc.
Participanții au avut posibilitatea de a discuta direct cu specialiștii IT, șefi de direcții
responsabili de implementarea proiectelor IT; au împărtășit experiența instituțiilor din care
vin și au stabilit contacte pentru schimb de idei și colaborări viitoare.
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Moldovenii au putut observa cum sunt prestate serviciile publice electronice cu
ajutorul portalului național www.slovensko.sk, cum funcționează sistemele informaționale
din sfera CDI din Slovacia, dar și să înțeleagă noul concept de muzeu tehnologizat, bibliotecă
interactivă sau sisteme GIS.
Participanții la vizita de studiu au rămas cu impresii pozitive, dar și cu idei concrete
cum să implementeze 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 Slovacia 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 serviciilor electronice locale.
Unele comentarii ale participanților în baza chestionarelor de evaluare:
Participanții au menționat 2-3 dintre cele
În opinia participanților, următoarele
mai importante lecții pe care le-au învățat pe aspecte ale activității instituțiilor
durata vizitei de studiu
acestora ar putea fi îmbunătățite, ca
rezultat al vizitei de studiu
Recomandări privind implementarea GIS
Portal național privind implementarea
serviciilor
Organizarea Smart Zone
Smart Zones
Baza de date a orașelor
E-servicii pentru cetățeni
Sisteme pentru știință și tehnologie, R& D
O bună colaborare între companii private (ex.
GAMO) și instituții culturale/educaționale
(muzee, universități) în proiecte TI.
Impogrtanța majoră a interoperabilității pentru
sisteme
Imortanța colaborării cu guvernarea pentru
dezvoltarea aplicațiilor pentru cetățeni
Moldova nu ar trebui să repete greșelile altor
state
E-serviciile prezentate de Ministerul Muncii
sunt un bun exemplu pentru Moldova
Contactul cu cetățenii și furnizarea
informațiilor pentru aceștia sunt foarte
importante

Servicii mai variate pentru cetățeni, în
special servicii GIS
Smart Zone pentru turiști
Centre de Informare pentru cetățeni
Concept de dezvoltare al e-strategiei locale
Sisteme electronice pentru R&D
Managementul TI
Module noi pe pagina web

Dezvoltarea aplicațiilor noi pentru cetățeni
Îmbunătățirea aplicațiilor existente

E-serviciile prezentate la Bibloteca
Științifică de Stat
Modelul pentr site-uri web

Rezultatele privind vizita de studiu în Slovacia au fost prezente în cadrul
seminarului: Soluții TIC pentru servicii locale (aspect practice), din 24-25 noiembrie
2015 (mai multe detalii în capitolul privind evenimentul respectiv).
Mai multe informații și prezentările participanților sunt disponibile la
http://discus.idsi.md/ro/vizita-de-studiu-Slovacia
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Buletinul informativ privind vizita de studiu este disponibil la
http://discus.idsi.md/ro/buletin-informativ-6-octombrie-2015
Fișa informativă privind vizita de studiu în Slovacia este disponibilă la
http://discus.idsi.md/ro/Fisa-informativa-6
2.3. Studii de cercetare
Pe durata implementării proiectului, ca rezultat al celor 4 evenimente planificate (2
ateliere de lucru și 2 seminare) au fost elaborate o serie de studii de cercetare:





Recomandări privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru
autorităţile locale (martie-aprilie 2015);
Recomandări de politici publice/reglementări/ amendamente pentru autorităţile
publice relevante (iunie-iulie 2015);
Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor publice locale (septembrie-noiembrie
2015);
Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale
(noiembrie-decembrie 2015).
Grupul de experți implicați în elaborarea studiilor de cercetare include:
Experți din țările Visegrad:
RN Dr. Vratislav Datel - Expert, Cehia
Dr. Krzysztof Atlasiewicz - Expert, Polonia
Ing. Vladimir Benko - Expert, Slovacia
Expert național, Republica Moldova
Dr. hab. Anatol Gremalschi – Institutul de Politici Publice, Chişinău
Echipa de suport
Dr. Igor Cojocaru – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Chişinău
Ion Coşuleanu - Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Chişinău
Anastasia Ştefaniţa - Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Chişinău
2.3.1. Recomandări privind implementarea sistemelor informatice relevante
pentru autorităţile locale (martie-aprilie 2015)

Scopul acestui studiu este de a prezenta rezultatele primului eveniment din cadrul
proiectului – atelierul de lucru „Dezvoltarea locală bazată pe TIC”, desfăşurat la Chişinău, pe
17-18 martie 2015. Obiectivul studiului constă în analiza lecţiilor învăţate de către ţările
participante la Proiect şi elaccaborarea de recomandări ce ar contribui la digitizarea
serviciilor oferite cetăţenilor de către autorităţile publice locale. În cadrul studiului sunt
prezentate experiența țarilor Visegrad privind dezvoltarea locală bazată pe TIC și cele mai
bune practici relevante, care urmează să fie abordate de Republica Moldova, inclusiv lecțiile
învățate. Pe baza constatărilor atelierului de lucru, experții au formulat un șir de recomandări
concrete privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru autoritățile locale din
Moldova.
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2.3.2. Recomandări de politici publice/reglementări/ amendamente pentru
autorităţile publice relevante (iunie-iulie 2015)
Scopul studiului de cercetare este de a prezenta rezultatele Seminarului ştiinţific
„Soluţii TIC pentru serviciile locale (reglementări legale)” din 26-27 mai 2015. Studiul
prezintă o analiză comprehensivă a problemelor şi soluţiilor posibile pentru reglementările
legale ale serviciilor electronice la nivel local din Republica Moldova, luarea în considerare
de către oficialităţile din R. Moldova, cercetătorii şi factorii de decizie la nivel naţional a
celor mai bune practici în acest domeniu ale ţărilor Visegrad.
Materialele prezentului studiu uneori depăşesc subiectele discutate în cadrul
seminarului, prezentînd informaţii suplimentare referitoare la experienţa UE, a ţărilor V4,
precum şi a Republicii Moldova în ceea ce priveşte subiectele discutate. Pentru a ajuta
experţii V4 în formularea recomandărilor concentrate pe acţiunile care trebuie întreprinse de
către Moldova în transpunerea experienţei ţărilor UE şi V4, în Capitolul „Situaţia actuală din
Republica Moldova, cu accent pe reglementările legale” este prezentată o informaţie succintă
referitoare la structură administrativă a RM.
Experienţa ţărilor Visegrad în elaborarea şi implementarea soluţiilor TIC pentru
serviciile locale (cu accent pe experienţa în domeniul reglementărilor legale) şi cele mai bune
practici relevante care urmează să fie abordate de către Republica Moldova este redată într-un
capitol special. Capitolul “Lecţii învăţate: soluţii TIC pentru serviciile locale” se
concentrează pe experienţa din Republica Cehă, Slovacia şi Polonia în domeniul
reglementărilor legale.
2.3.3. Recomandări privind dezvoltarea
(septembrie-noiembrie 2015)

e-serviciilor

publice

locale

Scopul principal al acestui studiu de cercetare este prezentarea rezultatelor seminarului din
septembrie privind serviciile electronice publice locale. Studiul demarează cu o analiză succintă a
evenimentului. Capitolul 2 prezintă noțiunile generale privind serviciile publice. Acesta este urmat
de o analiză a cadrului juridic privind serviciile publice din Moldova, cu accent pe serviciile locale.
Capitolul 4 „e-Servicii” prezintă conceptul de servicii bazate pe TIC, principiile, criteriile de
selecție, modalitatea de planificare a unui e-serviciu la nivel local. Următorul capitol este dedicat
situației actuale privind serviciilor electronice în Moldova, urmat de câteva sfaturi practice. Experții
Visegrad au formulat un șir de comentarii și recomandări, în baza celor 3 evenimente ale proiectului
DISCUS.
2.3.4. Recomandări privind planul de acțiuni pentru implementarea eserviciilor locale (noiembrie-decembrie 2015)
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
www.idsi.md
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Moldova. După noțiunile generale privind e-serviciile, sunt prezentate nivelurile e-serviciilor.
Sunt specificate precondițiile necesare pentru elaborarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea eserviciilor, 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).
Concluzii generale privind Studii de cercetare
Toate studiile de cercetare din cadrul proiectului sunt legate între ele și fiecare studiu
reprezintă o continuare logică a celui anterior. Toate studiile de cercetare au fost distribuite
participanților în timpul evenimentelor de proiect, în doua limbi: engleză (limba în care
documentele au fost elaborate de experți) și română (traduse din versiunea originală în limba
engleză, în special cu scopul de a fi mai bine înțelese de participanții din Moldova la
evenimentele DISCUS și pentru a asigura o mai bună diseminare și aplicabilitate de către
beneficiarii proiectului). În plus, toate studiile de cercetare sunt publicate pe pagina de web a
proiectului: http://discus.idsi.md/ro/rapoarte și pot fi accesate liber în limbile engleză și
română.

2.3.5. Concluziile și recomandările consolidate ale studiilor de cercetare
1. Pentru a reuşi în implementarea la nivel local a serviciilor bazate pe TIC, trebuie
aplicată abordarea implementată în prezent la nivel naţional.
2. Cele mai bune practici din ţările V4, descrise în prezenta lucrare, trebuie să fie
analizate suplimentar prin prisma acţiunilor deja planificate în documentele existente din
domeniul dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova.
3. Planul Naţional de Acţiuni pentru Acordul de asociere RM-UE 2014-2016, aprobat
prin Hotărârea Guvernului din 25 iunie 2014, este unul dintre cele mai importante documente
pentru racordarea cadrului legal în domeniul societăţii informaţionale şi serviciilor bazate pe
TIC la cele din UE.
4. Al doilea document relevant, prevederile căruia trebuie îndeplinite este Programul de
reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvern şi actualizat recent, care conţine prevederi
ce se referă la serviciile publice locale bazate pe TIC.
5. Al treilea document, prevederile căruia trebuie îndeplinite este Nota informativă din
partea partenerilor de dezvoltare (ianuarie, 2015).
6. Cel mai recent document este Programul de activitate al Guvernului Republicii
Moldova pentru 2015-2018 (a se vedea extrasul relevant în Anexa 5).
7. Documentele care urmează să fie elaborate, recomandate de experţii V4, sunt parţial
acoperite de Programul de activitate şi Planul Naţional de Acţiuni.
8. Se recomandă, în măsura posibilităţilor, o abordare coerentă a aspectelor ce ţin de
digitalizarea serviciilor atât la nivel central, cât şi local.
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9. Principiile de bază trebuie să fie stabilite în mod egal pentru toată ţara. Diferenţele
specifice pot fi adoptate la nivel local, dar trebuie efectuate cercetări la crearea acestor
documente, pentru a examina situaţiile similare din alte administraţii locale. În asemenea
cazuri, conţinutul actului normativ trebuie armonizat la nivelul APL din toate UTA. Pentru
implementarea abordării propuse şi pentru asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor
locale se va utiliza platforma http://www.actelocale.md/.
10. O astfel de practică va aduce beneficii atât cetăţenilor, cât şi antreprenorilor. Aceasta
va aduce avantaje şi pentru sectorul public, cel puţin din punct de vedere al schimbului de
date şi analize statistice.
11. Pentru procesul de elaborare a cadrului normativ-juridic la nivel naţional se
recomandă
utilizarea
abordării
participative
(stabilite
deja
prin
portalul
www.particip.gov.md).
12. Accesul la registrele de bază  Registrul populaţiei, Registrul unităţilor de drept
(persoanelor juridice), Registrul adreselor ş.a.  trebuie asigurat pentru toate autorităţile
publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
13. Se recomandă o abordare echilibrată între respectarea protecţiei datelor cu caracter
personal şi accesul la datele necesare, pentru o funcţionare eficientă şi eficace a serviciilor
bazate pe TIC, prestate de către autorităţile publice.
14. Este utilă achiziţionarea/furnizarea tehnologiilor-cheie la nivel central/regional. Astfel
se pot obţine reduceri masive de costuri. 2
15. Iniţiativa „Guvern fără hârtie” a fost planificată pentru implementare în Moldova,
astfel încât de la începutul anului 2014 birourile sutelor de funcţionari publici, care lucrează
în ministere, agenţii şi departamente să renunţe la hârtie. Cu toate acestea, în pofida faptului
că Sistemul de management al documentelor SIGEDIA a fost pilotat în nouă ministere, doar
Ministerul Educaţiei a declarat implementarea acestuia începând cu luna aprilie 2015.
16. Problema de implementare a SIGEDIA trebuie analizată şi înţeleasă şi urmează să fie
găsite alternative pentru implementarea Sistemului de management al documentelor. Aceasta
este o problemă care poate fi discutată în cadrul platformei DISCUS.
17. Cererea pentru dezvoltarea unei tehnologii comune trebuie plasată pe piaţă, pentru a
permite companiilor locale mai mici să beneficieze de aceasta.
18. Este important de a avea o modalitate distinctă de remunerare a personalul IT.
19. Este oportună includerea în cadrul normativ-juridic privind achiziţiile publice a
detaliilor privind achiziţiile IT; posibilitatea de a lua în calcul aspecte precum riscul,
serviciile şi experienţa; posibilitatea de a include expertiza în oferte.
20. Standardizarea procedurilor utilizate în autorităţile locale este foarte importantă pentru
dezvoltarea serviciilor electronice. Se recomandă utilizarea notării BPMN.
21. Este foarte importantă existenţa unui plan general de dezvoltare IT, inclusiv linii
directoare şi recomandări. Totuşi, trebuie oferită şi o anumită autonomie locală, pentru a
ajusta liniile directoare generale la specificul local.
22. Fiecare proiect de act normativ-juridic trebuie însoţit de un buget alocat acestuia.
Trebuie să fie foarte clar ce costuri generează fiecare proiect de act normativ-juridic şi de
unde vin mijloacele financiare necesare pentru acoperirea costurilor în cauză.
23. Fiecare act normativ-juridic trebuie să includă clauze privind sancţionarea în cazul
încălcării acestuia: formularea unor cerinţe cu consecinţe pentru cazurile care conduc la
abateri.
24. Metodologiile de planificare bugetară trebuie să ia în considerare faptul că proiectele
IT durează mai mult de un an.
2

De exemplu, Managementul documentelor electronice guvernamentale în Polonia.
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25. Derularea campaniilor de informare publică cu privire la beneficiile serviciilor publice
locale on-line.
26. Editarea şi distribuirea tutorialelor despre modul de accesare şi obţinere a serviciilor
electronice.
27. Diversificarea canalelor de informare publică cu privire la procesele care au loc în
cadrul autorităţilor locale, inclusiv prin mijloace electronice.
28. Asigurarea suportului şi asistenţei tehnice, de consiliere pentru dotarea APL cu
echipamente şi calculatoare moderne.
29. Promovarea conceptului de outsourcing (externalizarea serviciilor) şi atragerea
investiţiilor pentru modernizarea APL.
30. Furnizarea de asistenţă tehnică şi de specialitate pentru mentenanţa echipamentelor şi
calculatoarelor APL.
31. Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi tehnic pentru dezvoltarea bazelor de date şi
a programelor de procesare a datelor electronice.
32. Acordarea de asistenţă tehnică şi logistică necesară pentru procesarea înregistrărilor
din arhivele APL.
33. Consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor funcţionarilor publici locali în utilizarea
mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, securitatea datelor şi
asigurarea cu informaţii, eventual în cadrul centrelor de excelenţă în e-Guvernare şi servicii
publice electronice.
34. Implementarea proiectelor-pilot în anumite APL în scopul testării mecanismelor de
furnizare a serviciilor on-line.
35. Promovarea creării unor condiţii atractive în APL pentru atragerea şi angajarea
tinerilor specialişti.
36. Operarea modificărilor în cadrul normativ-juridic ce ar avea drept scop reducerea
numărului de certificate emise pentru serviciile publice locale.
37. Abordarea sistemică, coordonată la nivel naţional, bazată pe principiile subsidierii
problemelor de implementare a serviciilor electronice în administraţia locală.
38. Efectuarea cercetărilor ştiinţifice, studiilor referitoare la premisele şi impactul social
al serviciilor publice electronice, în special în administraţia locală, care reprezintă principalul
furnizor de servicii; identificarea celor mai bune soluţii şi eforturi comune ale tuturor
actorilor sociali implicaţi în edificarea e-Guvernării locale.
39. Elaborarea unui cadru metodologic adecvat noilor realităţi de implementare şi
furnizare a serviciilor electronice de către APL.
40. Încurajarea sectorului privat şi societăţii civile să participe la dezvoltarea şi
implementarea soluţiilor avansate de prestare a serviciilor digitale, bazate pe cele mai recente
realizări în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, managementului public, în
alte domenii relevante: e-comerţ, e-medicină, e-educaţie etc.
41. Derularea în cadrul APL a proiectelor-pilot pentru soluţii de management public la
nivel local şi diseminarea celor mai bune practici la nivel naţional.
42. Implementarea standardelor tehnice de e-servicii.
43. Alocarea în bugetele locale a mijloacelor financiare destinate procurării în întreţinerii
echipamentelor şi produselor-program TIC.
44. Abordarea de jos în sus în implementarea serviciilor digitale locale: funcţionarii locali
trebuie să manifeste iniţiativă şi dorinţă.
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2.4. Vizibilitatea online și sensibilizarea publicului
O atenție deosebită pe durata implementării proiectului în 2015 a fost acordată
activităților privind vizibilitatea online și PR.
Pe baza datelor din Google Analytics în 2015, pagina web a proiectului
www.discus.idsi.md a fost vizitată de peste 4.600 de vizitatori unici din 97 de țări, care au
realizat peste 7.000 de sesiuni.
Toate evenimentele organizate au fost difuzate online pe pagina web a proiectului
www.discus.idsi.md și pe pagina web www.idsi.md, cumulînd peste 1000 de vizualizări.
De la începutul proiectului, a fost creat pagina pe Facebook a proiectului pentru o
diseminare mai activă a evenimentelor și rezultatelor proiectului. Astfel, postările pe paginile
Facebook ale proiectului DISCUS și IDSI au avut peste 1700 de vizite fiecare (au fost luate
în calcul postările cu număr maxi de vizite).
În perioada de implementare a proiectului au fost elaborate și diseminate 7 Buletine
informative și 7 Fișe informative, 3 versiuni ale broșurii proiectului (1 elaborată în luna
ianuarie 2015 cu privire la obiectivele, activitățile planificate ale proiectului; a doua publicată
în octombrie – pentru a prezenta rezultatele proiectului pe parcursul a 10 luni; a treia în
perioada noiembrie - decembrie (în 2 versiuni), ca broșură finală a proiectului). Broșurile au
fost distribuite tuturor participanților în timpul evenimentelor proiectului și la alte evenimente
externe relevante. Broșurile și fișele informative au fost utilizate în timpul emisiunilor TV și
radio. Toate materialele proiectului au fost publicate pe pagina de web a proiectului:
www.discus.idsi.md (în limbile română și engleză) și periodic au fost trimise prin e-mail
participanților la evenimentele DISCUS.
Datorită nivelului ridicat de interes manifestat de participanții la evenimentele
DISCUS, în perioada octombrie-decembrie 2015 au fost elaborate, tipărite și distribuite mai
multe tipuri de materiale PR, cu logo-urile proiectului și Fondului Internațional Visegrad:
stick-uri de memorie de 8GB (conținând toate materialele proiectului, studiile de cercetare); 3
tipuri de pungi, stilouri, maiouri, stegulețe.
De asemenea, au fost publicate (sau preluate de pe pagina web a proiectului și
republicate) multe materiale, articole pe diferite portaluri on-line și pagini web naționale și
străine (în afară de pagina web a proiectului și a coordonatorului - IDSI, paginile oficiale
partenerilor de proiect) , după cum urmează:
Pagina web / portal

Descriere succintă / relevanță

www.unimedia.info

Cel mai popular portal național de știri din Moldova. Au fost
publicate 3 articole despre evenimentele și rezultatele proiectului,
înregistrînd în total 4298 vizite (la 04.01.16)

www.realitatea.md

Portal național cu peste 2 500 000 vizualizări, 350 000 vizitatori
unici. A fost publicat 1 reportaj (redifuzat de 5 ori) despre
evenimentele DISCUS și a fost difuzat un show TV “Realitatea
Azi”, axat pe proiectul DISCUS.

www.logos.press.md

În ziar au fost publicate 2 articole în rusă în decembrie 2015.
Scopul a fost diseminarea și comunicarea despre rezultatele
proiectului DISCUS populației vorbitoare de limba rusă.

www.idsi.md
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www.centruinfo.org

Anunțuri (în română și engleză) despre evenimentele proiectului
publicate pe pagina web a Centrului de Informare pentru
Autoritățile și pe pagina Facebook a acestuia

www.asm.md

4 noutăți/anunțuri despre evenimentele proiectului publicate pe
pagina web a Academiei de Științe a Moldovei

www.calm.md

Anunțuri despre evenimentul DISCUS pe pagina web a
Congresului APL din Moldova

www.casata.md

Anunț despre evenimentul proiectului pe portalul local pentru
APL-uri

www.agenda.md

Anunțuri despre evenimentul DISCUS pe portalul național unde
se publică noutăți despre evenimente importante (în special la
nivel central, de interes național)

www.ieg.asm.md

Anunțuri despre evenimentul DISCUS pe pagina web a
InstInstitutitutului de Ecologie și Geografie al AȘM

www.il.md

Noutăți despre evenimentele proiectului pe pagina web a
Consiliului Raional Ialoveni

www.plazamp3.net

Streaming online al primului eveniment de proiect pe portalul
specializat de online streaming

www.singerei.md

3 articole despre 2 evenimente de proiect și vizita de studiu ăn
Slovacia pe pagina web a Consiliului Raional Sîngerei

www.costesti.md

Articol desre evenimentul proiectului pe pagina web a APL
Costești

www.cancelaria.gov.md

Articol desre evenimentul proiectulu din noiembrie pe pagina
web a Cancelariei de Stat

www.zielonka.pl

Noutăți despre vizita de studiu în cadrul DISCUS a echipei din
Moldova pe pagina web a primăriei orașului Zielonka, Polonia

www.piotrkow.pl

Noutăți despre vizita de studiu în cadrul DISCUS a echipei din
Moldova pe pagina web a primăriei orașului Piotrkow, Polonia

www.biblioteka.piotrkow.pl

Noutăți despre vizita de studiu în cadrul DISCUS a echipei din
Moldova la biblioteca din orașul Piotrkow, Polonia

Activitățile PR
Peste 5 ore de emisiei TV și peste 5 ore de emisie radio în cadrul diverselor
emisiuni, interviuri și reportaje au fost difuzate despre evenimente, rezultatele, materialele și
impactul proeictului DISCUS.
Pentru o diseminare mai amplă au fost selectate următoarele 3 posturi TV:
Moldova 1 TV (Compania Publică Națională): 2 apariții la emisiunile TV “Cine vine
la noi”; 2 apariții și 5 reportaje la emisiunea “Bună dimineața”.
Realitatea TV (post național): 5 reportaje, 1 Talk show “Realitatea Azi”.
Mirador TV: 105 minute de cîteva reportaje (interviuri extinse privind proiectul
DISCUS și experții naționali, participanții la evenimentele proiectului).
www.idsi.md
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Audiența postului Realitatea TV este audiență națională cu vîrsta între 18 – 65 ani.
Matrialele despre DISCUS postate pe Realitatea TV au cumulat la 16.12.2015 – 2889
spectatori (rating mediu).
Nr

Post TV, program

Data, ora

Link

1

Moldova 1 TV

1 decembrie 2015

Program matinal
“Bună dimineața”

2 decembrie 2015

http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-1-decembrie-2015-partea-i/
http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-2-decembrie-2015-partea-i/

4 decembrie 2015
8 decembrie 2015

http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-4-decembrie-2015-partea-i/

10 decembrie 2015

http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-8-decembrie-2015-partea-i/
http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-10-decembrie-2015-partea-i/
2

3

4

27 noiembrie 2015

Program matinal
“Bună dimineața”

17 noiembrie 2015

Moldova 1 TV

20 octombrie 2015

Talk show “Cine
vine la noi”

21-22 octombrie 2015

Realitatea TV

9 decembrie, 10 decembrie
2015

reportaje

5

https://www.youtube.com/watch?v=X34Bn_MEfg&feature=emupload_owner#action=share

Moldova 1 TV

Realitatea TV,
TV
show
“Realitatea Azi”

http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/bunadimineata-din-17-noiembrie-2015-partea-i/
http://www.trm.md/ro/cine-vine-la-noi/cinevine-la-noi-emisiune-din-20-octombrie-2015partea-i/

la: 18:00, 19:00, 21:00 07:30,
08:30

http://www.realitatea.md/revistele-stiintifice----catalizator-al-cresterii-calitatii-si-vizibilitatiicontinutului-stiintific-in-format-digital--video_31561.html

14 decembrie 2015 (durata
46:40)

http://www.realitatea.md/emisiuni/realitateaazi.html/72663

Experții DISCUS și reprezentanții IDSI au participat la emisiuni radio:
Radio Moldova (Compania Publică Națională)
Programele: 2 apariții la emisiunea “Spațiul Public”, 2 apariții la emisiunea “Matinal
Național”, 1 show “Loc de Dialog”.
Univers FM: radio show complet “Pachet Social”.
Vocea Basarabiei: 5 emisiuni radio complete “Vocea APL”.
Nr

Post radio

Data, ora

Link

1

Radio Moldova,
program “Spatiu
public”

30 noiembrie 2015
(durata 15 min)

http://idsi.md/files/file/publicatii/2015/30_11SOCIETATEA_INFORMATIONALA.mp3

11 decembrie 2015
(durata 17 min)

http://idsi.md/files/file/publicatii/2015/11_12_15Spatiul_Public-despre-masa-rotunda-ContinutDigital.MP3

2

Radio Moldova,
program “Matinal
național”

20 octombrie 2015

http://www.trm.md/ro/matinal-national/matinal-nationaldin-20-octombrie-2015-partea-i-a/

3

Radio Moldova,
program “Loc de
dialog”

25 noiembrie 2015

http://idsi.md/files/file/publicatii/2015/25%2011%20%20L
OC%20DE%20DIALOG%20SOCIETATEA%20INFOR
MATIONALA.mp3

www.idsi.md
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4

Univers FM, radio
show
“Pachet
social”

21 octombrie 2015

5

Radio
Vocea
Basarabiei,
program “Vocea
APL”

12 decembrie 2015

http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2579
&t=/SERVICIUL-PRESA/Emisiuni-Audio/VoceaAdministratiei-Publice-Locale-din-12-decembrie-2015

În total au fost difuzate:
7 emisiuni radio complete, 5 reportaja radio
1 emisiunea TV completă, peste 20 de reportaje TV și 10 intervenții/interviuri pe
parcursul emisiunilor TV (cu durata de aprox. 15 min. fiecare).
Pe parcursul implementării proiectului au fost publicate 5 articole în 4 ziare și reviste
naționale: Akademos (română), Logos Press (rusă), Făclia (română), Moldova Suverană
(română).
În plus, mesajul proiectului DISCUS, precum și rezultatele acestuia au fost
diseminate prin intermediul monitoarelor din troleibuze (transportul public din Chișinău,
capitala Moldovei) timp de 2 luni, cu un spot video scurt despre proiectul DISCUS.
Pe lângă activitățile PR menționate mai sus, în timpul implementării proiectului,
obiectivele proiectului, activitățile, studiile de cercetare și rezultatele vizitelor de studiu au
fost prezentate și diseminate în cadrul mai multor evenimente naționale și internaționale, cum
ar fi: Moldova ICT Summit 2015, aprilie, Chișinău; Conferința - Descentralizarea: calea spre
modernizarea Republicii Moldova, decembrie 2015, Chișinău; în cadrul mai multor
evenimente organizate la Academia de Științe a Moldovei, Academia de Administrare
Publică, Centrul de Guvernare Electronică și alte instituții/autorități publice relevante.
2.5. Rezultatele și impactul proiectului
Pe durata implementării proiectului, pentru a atinge obiectivul proiectului și
eficientizarea activităților, IDSI a stabilit un dialog activ cu cele mai importanți actori din
domeniul societății informaționale (inclusiv e-servicii și conținut digital):
- Corp diplomatic: Ambasada Slovaciei din Chișinău;
- Organisme centrale (ministere și agenții de stat): Ministerul TIC; Ministerul
Culturii; Cancelaria de Stat; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova; MoldData; Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Centrul
de Guvernare Electronică;
- Sectorul academic (instituții de cercetare și dezvoltare, biblioteci, universități):
Institutul Patrimoniul Cultural al AȘM; Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
Universitatea de Stat din Moldova; Secția Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM; Institutul
de Matematică și Informatică al AȘM și alte instituții de cercetare ale AȘM; colegiile de
redacție ale revistelor științifice din Republica Moldova;
- Programe de dezvoltare (locale și străine), ONG-uri: Quito România; Programul
Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD Moldova; Institutul de Guvernare Deschisă;
Institutul de Politici Publice; Proiectul USAID de Suport al Autorităților Publice Locale din
www.idsi.md
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Republica Moldova; Programul Novateca; Asociația Bibliotecarilor din Moldova; Asociația
Micului Business din Moldova;
- Autorități publice locale: 33 raioane, inclusiv sate și orașe; Congresul Autorităților
Locale din Moldova;
- Sectorul mass-media: 3 posturi de televiziune; 3 posturi radio; ziare/reviste;
portaluri web de știri (locale, naționale și străine).
Implicarea diferitelor părți interesate în cadrul activităților proiectului, a permis
platformei DISCUS să devină un punct de convergență, o platformă de comunicare eficientă
pentru toate părțile interesate în procesul de dezvoltare a societății informaționale în
Republica Moldova.
Pe parcursul anului 2015, în total proiectul DISCUS a obținut următoarele rezultate:
6 evenimente la Chișinău: 2 ateliere de lucru și 2 seminare - axate pe APL-uri și
servicii electronice locale; 2 mese rotunde axate pe conținutul digital;
2 vizite de studiu în Polonia și Slovacia;
5 studii de cercetare în limbile engleză și română;
70 prezentări livrate de 40 de vorbitori - profesioniști naționali și 3 experți din țările
grupului Visegrad;
Peste 430 de participanți (primari, viceprimari, secretari ai consiliilor locale,
specialiști din APL și APC, funcționari publici, reprezentanți ai sectorului academic și ai
societății civile) din 33 de raioane (raioane) din Republica Moldova.
Tabelul 3.1. Rezultatele scontate/atinse ale proiectului
Nr Rezultatele scontate ale proiectului

Rezultatele atinse ale proiectului

1.

Îmbunătățirea
mediului
colaborativ,
datorită platformei de discuții privind
probleme de dezvoltare a societății
informaționale,
care
să
reunească
reprezentanți ai sectorului academic,
mediului de afaceri, societății civile, massmedia și experții V4;

2.

Participare sporită a reprezentanților Problemele identificate de APL-uri
autorităților locale în procesul de luare a privind utilizarea instrumentelor TIC
deciziilor;
pentru dezvoltarea serviciilor locale,
transformate
în
recomandări
formulate pentru APC, care urmează
să fie luate în considerare în
documentele
juridice/de
reglementare/de politici.

3.

Documente de politici îmbunătățite, bazate Experții V4 au împărtășit și au

www.idsi.md

a) Platforma www.discus.idsi.md
oferă instrumente pentru lucru
colaborativ
b) IDSI își propune să devină un
punct focal pentru APL-uri privind
implementarea TIC și e-serviciilor
c) Cele 6 evenimente (4 planificate
+ 2 suplimentare) organizate, au
creat o comunitate - rețea
colaborativă de discuții ale
problemelor comune ale APL-urilor
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pe cele mai bune practici analizate și discutat experiența sa și bunele
discutate
practici, iar cele 4 studii de
cercetare și Raportul Final postate
pe site-ul DISCUS scrise de experți
conțin un set de documente de
orientare, pentru orice funcționar
public local, precum și consultanța
oferită de IDSI
4.

Legătură între reprezentanții autorităților Contactele stabilite în timpul
locale și partenerii V4 relevanți, ca rezultat vizitelor
de
studiu
între
al vizitelor de studiu
reprezentanții autorităților locale
creează noi oportunități pentru
continuarea activității de colaborare.

Reprezentanții APL au beneficiat de proiect, prin consolidarea capacității lor
instituționale pentru participarea la procesul decisional la nivel central, vizitele de studiu, care
au contribuit la schimbul de bune practici, precum și consolidarea colaborării cu țările V4 și
vor continua să beneficieze de acestea, utilizînd platforma creată cu toate informațiile postate.
Proiectul planului de acțiuni pentru implementarea e-serviciilor locale va stimula dezvoltarea
locală bazată pe TIC. Autoritățile de elaborare a politicilor deja beneficiază de colaborare
extinsă cu reprezentanți ai sectorului academic, mediului de afaceri, societății civile, massmedia și experții V4, privind problemele de dezvoltare a societății informaționale,
consolidarea aplicării eficiente a politicilor societății informaționale și obținerea feedback/ului valoros prin intermediul recomandărilor la politicile publice noi/modificate,
reglementările bazate pe cele mai bune practici V4. IDSI își propune să devină un punct de
consultanță la nivel de țară pentru APL cu privire la serviciile bazate pe TIC.
Pentru că Moldova s-a angajat să implementeze obiectivele strategice aliniate cu
Agenda digitală pentru Europa, prin strategiile naționale de edificare a societății
informaționale, prin intermediul proiectului DISCUS, factorii de decizie la nivel național au
un instrument de sprijin permanent pentru consultanța și îmbunătățirea proiectelor de politici,
legi și reglementări, înainte de lansarea acestora prin procesul decizional în cadrul instituțiilor
guvernamentale oficiale, pe baza celor mai bune practici ale țărilor V4. Recomandările cu
privire la amendamentele politicilor publice, bazate pe cele mai bune practici V4 și
contribuțiile participanților la seminarele DISCUS vor contribui la sporirea calității
deocumentelor de politici/acte juridice/reglementări. Elaborarea unui proiect al planului de
acțiuni pentru implementarea serviciilor electronice locale în localitățile rurale, va duce la
servicii mai bune pentru cetățeni. Un șablon general al planului de acțiuni pentru
implementarea e-serviciilor a fost furnizat în cadrul proiectului tuturor participanților la
evenimentele DISCUS.
Proiectul a fost apreciat pozitiv de către reprezentanții guvernului (Cancelaria de Stat)
și Academiei de Științe a Moldovei în cadrul evenimentelor, în special în timpul seminarului
din 24-25 noiembrie 2015 (cel mai mare eveniment de proiect, la care au participat 120 de
persoane).
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În timpul evenimentelor, reprezentanții locali au avut ocazia să-și exprime problemele și
viziunile lor cu privire la modul în care acestea pot fi soluționate prin intermediul TIC. Experți
Visegrad și cei naționali au consultat și au oferit informații reprezentanților APL. Totodată
experții Visegrad au prezentat unele dintre cele mai bune practici naționale, ca modele pentru a
inspira funcționarii publici din Republica Moldova, atât la nivel central, cît și local.
Trebuie menționat faptul că experții Visegrad au împărtășit participanților din
Republica Moldova nu doar bunele practici, ci și lecțiile învățate, astfel încât Republica
Moldova are un avantaj acum - evitarea greșelilor similare. Discuțiile directe între diferiți
participanți, experți, profesioniști au facilitat comunicarea și crearea de rețele, inclusiv
stabilirea de noi contacte și planificarea ideilor pentru pentru proiecte viitoare (locale,
naționale, regionale). Funcționarii locali au avut ocazia să afle mai multe despre colegii lor și
rezultatele acestora în domeniul serviciilor electronice.
Vizitele de studiu în Polonia și Slovacia au au avut un impact pozitiv asupra 7
funcționari locali și 2 cercetători. Participanții au avut oportunitatea să cunoască multe
exemple relevante de servicii electronice concrete furnizate de autoritățile locale în țările
Visegard/europene. Fiind inspirați, la întoarcerea acasă aceștia au propus să pună în aplicare
câteva exemple relevante din Polonia și Slovacia.
O atlă caracteristică importantă a proiectului DISCUS este și faptul că peste 430 de
persoane din Republica Moldova au devenit conștienți de semnificația e-serviciilor și
modului în care acestea pot influența procesele administrative publice, precum și procesul
decizional.
DISCUS a devenit o platformă de comunicare unică în Republica Moldova, unde
autoritățile centrale se pot întâlni față în față cu reprezentanții locali, membrii societății civile
și alți actori relevanți din domeniu.
Potrivit chestionarele de evaluare, așteptările participanților au fost îndeplinite și ei au
apreciat posibilitatea de a-și exprima opiniile privind problemele locale și de a propune
modalități de soluționare a acestora cu instrumente TIC. Aceasta înseamnă că APL-urile au
nevoie de un dialog periodic cu diferite părți interesate: reprezentanții guvernului, mediului
academic, societății civile etc. În acest sens, pe durata lui 2015, DISCUS a devenit o
platformă eficientă 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 peste 120 de reprezentanți ai diferitelor sectoare: guvernare, APL, mediul
academic, societatea civilă, mass-media, în noiembrie 2015.
În timpul evenimentelor DISCUS, participanții din 33 de raioane ale RM au menționat
că DISCUS ar trebui să devină o platformă permanentă de comunicare, unde toate părțile
interesate s-ar putea întâlni în mod regulat pentru a discute problemele și soluțiile (IT)
privind serviciile publice (cu accent la nivel local). DISCUS a devenit un "loc" de întîlnire
pentru toți partenerii de dezvoltare/părțile interesate, unde aceștia pot pune pe ordinea de zi
ideile, propunerile și planurile sale.
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3. Republica Moldova: context de țară 2015 (cercetare de birou)
3.1. Contextul politic și economic
Republica Moldova, o țară fără ieșire la mare, învecinată cu România și Ucraina, are o
populație de 3,5 milioane persoane, cu un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor de
1687 euro în 2014. La începutul anului 2015, 58,6% dintre bărbați și 56,7 % dintre femei
locuiau în mediul rural. Venitul disponibil pe cap de locuitor în zonele rurale era cu 28,7%
mai mic decât în mediul urban în 2014.
La începutul anului 2015, Moldova avea un guvern în exercițiu, condus de liberaldemocratul Iurie Leancă. Liberal-democrații, democrații și liberalii au negociat la acel
moment crearea unei coaliții majoritare, după alegerile parlamentare din noiembrie 2014. În
urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, un nou guvern minoritar a fost format în
februarie 2015, după negocieri intense. Numirea unui nou guvern, compus din PLDM și PD a
restaurat stabilitatea fragilă, după o perioadă prelungită de incertitudine politică. Cele trei
partide au ajuns la un consens și la 18 februarie 2015, guvernul minoritar condus de Chiril
Gaburici a fost votat de democrați, comuniști și liberal-democrați.
În 2015 au avut loc alegeri locale, iar în 2016 va avea loc alegerea unui nou președinte
de către Parlament. Alegerile din noiembrie 2014 au arătat că există o polarizare evidentă în
societate. PSRM (Partidul Socialiștilor) s-a manifestat ca cel mai mare partid, obținând un
sfert de locuri în Parlament.
După aproape patru luni de mandat, Chiril Gaburici a demisionat și au demarat
negocierile pentru o nouă coaliție, de data aceasta prin implicarea liberalilor.
La 30 iulie, a fost instituit un nou guvern liberal-democrat condus de Valeriu Streleț și
apoi demis pe 29 octombrie, după mai puțin de trei luni de exercițiu.
Negocierile dintre partidele politice până la de mijlocul lunii decembrie 2015, nu au
atins un consens privind nominalizarea unui nou prim-ministru.
Criza politică și economică profundă din 2015 cu care se confruntă Republica
Moldova duce la instabilitate și neîncrederea populației în autorități (doar 6% de populație au
încredere în Guvern).3
Mii de protestatari și-au făcut sediu în centrul Chișinăului din septembrie, cerînd
demisia oficialităților și alegeri anticipate.
Economia Republicii Moldova s-a confruntat cu o situație dificilă în 2014, legată de
mai mulți factori, inclusiv incertitudinea privind situația din Ucraina. Ratele de creștere
economică s-au redus de la 8,9% în 2013 la 4,6% în 2014. Unele prognoze prevăd că
creșterea economică a Republicii Moldova în 2015 ar putea fi negativă.
Probleme serioase în sectorul financiar din Moldova reprezintă un risc pentru
dezvoltarea economică stabilă. Stabilitatea din sectorul bancar, și ca urmare a economiei în
ansamblu, a fost grav subminată de un scandal major de fraudă bancară, în care până la 1
miliard de euro a fost deturnate în mod fraudulos de la trei bănci (Banca de Economii, Banca
Socială, Unibank), care sunt în prezent plasate în administrare specială de către BNM (Banca
Națională a Moldovei) și se află în proces de lichidare. Aproximativ 80% din totalul activelor
bancare din sectorul comercial sunt fie sub administrare specială, fie sub supraveghere

3

Public Opinion Barometer- Nov. 2015 - www.ipp.md
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specială (Victoriabank, Moldindconbank, Moldova-Agroindbank) de către Banca Națională a
Moldovei. Sectorul financiar nebancar, în special sectorul asigurărilor, se confruntă de
asemenea cu probleme structurale, ca urmare a supravegherii slabe și guvernării corporative
inadecvate.
Situația macro-fiscală este o sursă de îngrijorare sporită, veniturile fiind insuficiente,
deficitul bugetar în creștere și existînd un risc de întârziere în plata salariilor funcționarilor
publici și a pensiilor.
Aceste probleme politice și economice au influențat discuțiile din cadrul platformei
DISCUS. În vara lui 2015 au fost organizate alegerile naționale locale și mai multe persoane
noi, tineri au devenit primari sau adjunct ai satelor și orașelor din Republica Moldova. Mulți
dintre ei au participat imediat (după a 2-a rundă de alegeri), la seminarul DISCUS în
septembrie, care a avut loc la Chișinău. Funcționarii nou aleși au demonstrat un mare interes
privind dezvoltarea societății informaționale la nivel local în Republica Moldova.
3.2. Contextul reformării administrației publice
Administrarea teritorială a Republicii Moldova este fragmentată, fiind împărţită în 32
de raioane, 66 oraşe, dintre care 5 au statut de municipiu și 898 comunități locale, Unitatea
Teritorială Autonomă Găgăuzia şi Unitatea Teritorială din Stânga Nistrului (Transnistria).
Găgăuzia este o regiune cu populaţia predominant creştin-ortodoxă, vorbind limba găgăuză.
Aceasta este guvernată de legile Republicii Moldova, precum şi de actele normative emise de
Adunarea Populară a Găgăuziei. Găgăuzia are dreptul de a soluţiona în mod independent
problemele legate de dezvoltarea politică, economică şi culturală. Deşi Transnistria este
considerată atât în mod oficial, cât şi la nivel internaţional, ca fiind parte a Republicii
Moldova, în prezent autorităţile moldovene nu exercită control asupra acestei regiuni.
Potrivit Strategiei de descentralizare, există 3 regiuni de dezvoltare: Nord, Centru şi
Sud. Ele nu au nici un fel de putere administrativă publică oficială şi sunt orientate spre
punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare, care acoperă mai mult de un singur raion.
Fiecare raion (sector) alege un consiliu care coordonează activităţile raionului
(sectorului) în scopul de a furniza servicii publice de la nivel municipal sau de sector.
Consilierii sunt aleşi pe bază de vot universal, egal şi direct prin vot secret pentru un mandat
de patru ani.
Relaţiile dintre administraţia publică centrală şi locală pot fi numite de supraveghere.
Cancelaria de Stat este responsabilă de organizarea controlului administrativ de legalitate a
activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, exercitată prin propriile sale agenţii sau
prin intermediul birourilor teritoriale subordonate.
Există un statut incert al serviciilor în responsabilitatea APL de nivelul al doilea şi
confuzia între acestea şi serviciile deconcentrate. Legislaţia şi practica administrativă a
Republicii Moldova nu stabileşte în mod clar care sunt diferenţele fundamentale între
serviciile descentralizate, cele deconcentrate şi delegate. Există o tendinţă în rândul
instituţiilor din mai multe APC de a lua în considerare, în practică, serviciile/instituţiile
raionale descentralizate/ deconcentrate ca fiind servicii/instituţii care pot influenţa şi exercita
în mod direct şi voluntar autoritatea de management.
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Mai mult ca atât, diferite rapoarte de analiză a stării generale în sectorul public din
Republica Moldova subliniază creşterea exagerată a acestei influenţe, în special în ceea ce
priveşte cheltuielile publice în raport cu Produsul Intern Brut (în continuare – PIB),
comparativ cu nivelul de dezvoltare măsurat prin indicele PIB/cap de locuitor şi sugerează
limitarea acestei expansiuni. Acest factor are o influenţă deosebită asupra procesului de
descentralizare, din cauza restricţiei extreme a spaţiului fiscal necesar pentru o mai bună
finanţare a APL. Reforma Administrației Publice (RAP) este o problemă transversală și o
condiție prealabilă pentru implementarea adecvată a reformelor, în conformitate cu cele șapte
sectoare prioritare din cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2020”. Deși RAP
nu poate fi o prioritate individualizată, totuși este recunoscut faptul că serviciile publice și
administrația publică în general au nevoie urgentă de restructurare, capacitate sporită,
eficiență sporită și transparență.
Acordul de asociere UE-Moldova, semnat la 27 iunie 2014 solicită Guvernului
Republicii Moldova de a aprofunda cooperarea în ceea ce privește Reforma Administratiei
Publice, cu accent pe: dezvoltarea unei administrații publice eficiente, transparente, inclusive
și responsabile. Aceste elemente sunt în conformitate cu principiile privind administrația
publică, publicate de SIGMA (Suport pentru îmbunătățirea guvernanței și managementului)
în noiembrie 20144.
Totodată există o lipsă evidentă de autonomie financiară și administrativă pentru
autoritățile regionale din Republica Moldova, care sunt limitate din punct de vedere a
competențelor decizionale în ceea ce privește propria lor structură administrativă și unele
responsabilități delegate sporite și sunt, prin urmare, mai dependente decât oricând de
autoritățile centrale. Distribuția responsabilităților între două niveluri diferite de putere
publică este, de fapt, un sistem de difuzare a puterii, mai degrabă decât de descentralizare
corespunzătoare5.
Cadrul strategic pentru Reforma Administrației Publice (RAP) nu este complet, deși
un proiect de strategie RAP a fost pregătit în 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale. Au fost
adoptate un număr de strategii sectoriale, dar nu există nici o sinergie clară între ele. O
Strategie generală de reformă a administrației publice și Planul de action al acesteia sunt
foarte necesare și considerate critice pentru continuarea reformei.
Sistemul de elaborare a politicilor PAR are puncte slabe din cauza lipsei de competențe
și de coordonare eficientă a politicilor, accentului limitat pe planificarea strategică și politici
limitate bazate pe dovezi, din cauza indisponibilității datelor statistice de calitate în timp util.
Procesul de reglementare este împiedicat de lipsa de coordonare între organismele implicate în
coordonarea politicilor: Ministerul Afacerilor Externe pentru monitorizarea implementării
Acordului de asociere, Cancelaria de Stat ca organ responsabil de coordonarea politicilor
Guvernului, ministerele de resort și agențiile relevante, cît și Parlamentul RM.
Descentralizare fiscală a fost extinsă la nivel național, începând cu 1 ianuarie 2015.
Lipsa de reformare a unui număr de unități teritoriale nu a contribuit la consolidarea
capacităților, deja slăbite, ale majorității autorităților locale.
4

The principles of public administration, SIGMA, November 2014,
http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf
5
AER Regionalism. Report by country – Moldova, 2010
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/MainIssues/Regional_Democracy/AER_Regionalism_Report/Report_
by_country/MOLDOVA_2010.pdf
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După cum se menționează în ultimul Raport de progres 2014 privind Politica
Europeană de Vecinătate (PEV), Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în
depolitizarea și profesionalizarea administrației publice centrale, în lipsa unei strategii clare
de reformare a administrației publice. Salariile medii ale funcționarilor publici au rămas
scăzute, iar serviciile publice sunt slab structurate, din cauza personalului care migrează către
sectorul privat sau organizațiile internaționale.
În ceea ce privește managementul resurselor umane, în ciuda noului sistem de
Management a Resurselor Umane, problema salariilor mici ale funcționarilor publici rămâne
a fi una crucială. Motivația și formarea sunt două domenii, care pot servi drept stimulente
pentru permanență în sectorul public. Fluctuația angajaților a constituit în medie 11% pentru
2014 (16% în cadrul Administrației Publice Centrale).
Conferința recentă "Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova"
(17-18 decembrie 2015) a constatat lipsa de progres în direcția descentralizării și păstrarea
actualului sistem politic-administrativ extrem de centralizat, politizat, depășit și ineficient,
dominate de anumite grupuri înguste de interese, în afara controlului real din partea societății6.
Discuțiile din cadrul platformei DISCUS au atins unele subiectele legate de reforma
administrației publice și a drepturilor limitate ale administrației publice locale, care împiedică
posibilitățile lor de a dezvolta servicii locale bazate pe TIC.
3.3. Contextul de dezvoltare a societății informaționale
Proiectul DISCUS, în calitate de platformă de discuții privind problemele de
dezvoltare a societății informaționale, s-a axat pe principalele probleme de dezvoltare ale
serviciilor locale bazate pe TIC. Totuși pentru dezvoltarea serviciilor bazate pe TIC, trebuie
creat un mediu propice.
Conform celor mai recente date, în clasamentele international privind dezvoltarea
societății informaționale, Republica Moldova are o poziționare relativ bună. Astfel, conform
datelor din studii și rapoarte Moldova se poziționează în felul următor:








Indicele de Dezvoltare TIC (pozița 61din 166)7;
Indicele Dezvoltării al e-Guvernării al Organizaţiei Naţiunilor Unite (pozița 66 din
193)8;
Indicele de e-participare al Organizaţiei Naţiunilor Unite (pozița 40 din 193);
Indicele pregătirii de reţea (pozița 68 din 143)9;
Indicele global al securităţii cibernetice (pozița 16 din 29)10;
Competiția în Internet și telefonie (pozița 1 din 143 țări);
Rata de alfabetizare a adulților (pozița 14 cu indicele de 99.40 procente);

6

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=2592
Measuring the Information Society Report 2014 / Geneva: International Telecommunication Union, 2014. 250
p.
8
United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want, UN, New York 2014
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/EGov_Complete_Survey-2014.pdf
9
The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth / Ed.by S. Dutta et al. Geneva:
World Economic Forum, INSEAD, 2015. 357 p.
10
Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles. April 2015 / International Telecommunication Union
Geneva: ITU, 2015. 515 p.
7
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Lăţimea de bandă de trafic internațional Internet (poziția 24 cu o rată de 115.80
kb/s per utilizator);
 Disponibilitatea Internetului fix în bandă largă (poziția 44 și un preț de $ 26.51
PPP/lună);
 Abonați la Internet în bandă largă (mobil: poziția 47, cu 47.20 la 100 locuitori, fix
poziția 52 și un indice de 13.40 la 100 locuitori);
 Cota locurilor de muncă de înaltă calificare (poziția 48 și un procent de 30);
 Accesul la Internet în școli (poziția 49 și valoarea indicelui 4.90);
 Indicele serviciilor guvernamentale online (poziția 60 și valoarea indicelui 0.53).
Cu toate acestea, o serie de indicatori privind dezvoltarea societății informaționale în
Republica Moldova rămân la un nivel scăzut, atât la nivel european, cît și internațional.
Acestea includ:










Independenţei sistemului judiciar, cu valoarea indicelui 2.00 din 6 (poziția 140 din
143 țări);
Eficiența sistemului judiciar în modificarea mediului de reglementare (poziția 133,
indicele 2.30);
Capacitatea de inovare (poziția 127, indicele 2.30);
Eficacitatea mecanismelor legale în soluționarea disputelor (poziția 127, indicele
3.00);
Achiziții guvernamentale de tehnologii înalte (poziția 126, indicele 2.70);
Calitatea instituţiilor de învăţământ care pregătesc manageri (poziția 125, indicele
3.20);
Nivelul de instruire al personalului (poziția 119, indicele 3.40);
Protecția proprietății intelectuale (poziția 117, indicele 2.80);
Disponibilitatea capitalului (poziția 116, indicele 2.20).

În Republica Moldova a fost elaborat cadrul legislativ şi normativ de bază referitor la
edificarea societăţii informaţionale. În prezent, acesta include peste 20 de legi, 80 de hotărâri
de guvern, circa 70 de documente conceptuale aprobate cu privire la sistemele informatice ale
autorităţilor publice, mai mult de 20 de acte normative de uz general şi 75 cu scopuri
specifice, emise de ANRCETI. Există şi un cadru instituţional relevant, care include
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Centrul
Naţional pentru Frecvenţe Radio, Centrul de Guvernare Electronică şi Centrul Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării (e-Transformare),
susținut de Banca Mondială, a fost adoptat în 2011. În 2013, Strategia Națională "Moldova
Digitală 2020" a fost aprobată de Guvern și este în curs de implementare. Recent, Guvernul a
aprobat un pachet de inițiative pentru a crește competitivitatea industriei IT: proiectul
Strategiei pentru anii 2015-2020 și proiectul Legii cu privire la parcurile IT, cu scopul de a
crea premisele pentru stimularea dezvoltării industriei IT orientate spre export.
Republica Moldova ocupă locul 3 printre țările CSI și 40 în lume din punct de vedere
al Indicelui de e-Participare (EPI). Acest lucru se datorează politicilor care vizează
dezvoltarea activă a serviciilor de e-guvernare și furnizarea informațiilor necesare pe sitewww.idsi.md
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urile agențiilor guvernamentale, precum și utilizarea activă a instrumentelor care vizează
implicarea cetățenilor în procesul decisional al guvernării.
În acest sens, merită a fi remarcat Portalul Guvernamental al datelor deschise
(http://www.date.gov.md/), care a demarat în 2011 şi a exprimat interesul guvernului în
dezvoltarea gestionării transparente şi a inovării pentru a sprijini cetăţenii. Acest portal este
unul dintre cele mai importante elemente ale procesului de e-transformare a guvernării. El a
fost instituţionalizat prin decret adoptat, în conformitate cu care fiecare agenţie de stat sau
minister trebuie să publice listele de date deschise. Astfel, în anul 2015, portalul a publicat
874 de seturi de date şi 4313 resurse, iar pe parcursul anului 2014 de pe portalul respectiv au
fost efectuate mai mult de 160 800 de descărcări de seturi de date. Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale (http://www.idsi.md) a creat o bază de date unică a proiectelor de
cercetare (http://www.expert.asm.md) şi o bază de date unificată a publicaţiilor ştiinţifice
naţionale (http://www.ibn.idsi.md).
În scopul reducerii decalajului digital şi tehnologic între zonele rurale şi cele urbane,
în Republica Moldova a fost lansată o serie de proiecte şi programe, printre care trebuie să
evidenţiem programul de cinci ani „Novateca”, implementat în parteneriat cu Bill & Melinda
Gates Foundation, IREX, USAID şi corporaţia „Microsoft”. Acest program contribuie la
transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în organizaţii publice dinamice şi active,
care asigură accesul la informaţii pentru toţi cetăţenii.
Potrivit experților ITU, sectorul TIC în Republica Moldova este unul dintre
principalele motoare ale schimbării în societate și mediul de afaceri, și a înregistrat o
dinamică ascendentă. Societatea informațională este declarată o prioritate națională, însă
modalitatea cum va fi realizat acest lucru depinde de capacitatea autorităților de a determina
direcțiile corecte de dezvoltare și de a mobiliza resursele necesare.
Totodată, experții consideră că pentru Republica Moldova, care nu are zăcăminte
naturale sau resurse energetice proprii, capitalul uman și crearea condițiilor favorabile pentru
valorificarea potențialului acestuia, pot oferi o valoare economică adăugată.
Studiile (www.anrceti.md) arată că peste 80% dintre utilizatorii Internet navighează
zilnic sau aproape zilnic, 75 la sută dintre gospodăriile casnice din RM au Internet fix și
conexiune mobilă dedicată la Internet, iar 80,5% dintre utilizatorii casnici de Internet
navighează zilnic sau aproape zilnic.
Cu referire la piața de acces la Internet în bandă largă (Internent fix și mobil dedicat),
cercetările de piață arată că vizitatorii Internet folosesc de obicei acest serviciu pentru a
comunica prin Skype, Viber etc. (82%), accesează rețelele sociale (81%), paginile de știri
(67%), prognoza meteo (63%), căutarea informațiilor și pentru studii (61%) etc.
Concluziile desprinse din aceste statistici arată că serviciile de telecomunicații sunt
folosite în principal pentru consum. Indicatorul privind utilizarea pentru business se află sub
media țărilor din grupul cu venituri medii-inferioare. Indicatorul cu privire la impactul
economic al TIC este, de asemenea, la un nivel scăzut.
În aceste condiții, o problemă de mare actualitate în ceea ce privește dezvoltarea TIC
în Moldova este că, în ciuda faptului că infrastructura este în general bună, în special în
domeniul comunicațiilor, există personal calificat, un nivel suficient de ridicat de alfabetizare
a adulților, o pondere importantă de locuri de muncă care necesită cunoștințe avansate,
impactul TIC nu este la nivelul așteptat. Nivelul de utilizare TIC in afaceri este scăzut, iar
www.idsi.md
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industria IT din țară nu este eficientă, cota sa în PIB fiind mai mică de 1 la sută. Sectorul TIC
este de peste 90 la sută bazat pe comunicatii. Toate acestea, plus un nivel ridicat de piraterie,
vor trebui luate în considerare pentru politicile viitoare în domeniul TIC.
Datele prezentate de Forumul Economic Mondial indică ineficiența politicilor și a
cadrului de reglementare în domeniul TIC. Identificarea de soluții pentru îmbunătățirea
situației va fi o prioritate-cheie în dezvoltarea TIC. Având în vedere că cota sectorului TIC în
PIB este de 8-10% (cota IT fiind mai mică de 1%), recent (2015) a fost aprobată strategia de
îmbunătățire a competitivității industriei IT pentru 2015-202111.
Aceste schimbări indică o transformare substanțială a politicii de stat în domeniul IT.
Între timp, unul dintre punctele slabe ale țării, în contextul implementării Planului de acțiuni
WSIS este lipsa de fonduri cu capital de risc (2,2 puncte din 7), lipsa de parteneriate
multilaterale în domeniul TIC, în ciuda faptului că Moldova a aprobat Legea cu privire la
parteneriatul public-privat. De asemenea, trebuie remarcat că, nu există un program național
unic de dezvoltare a societății informaționale, ca rezultat ministerele și departamentele
elaborează programe de dezvoltare strategică proprii în domeniul TIC.

3.4. Concluzii și recomandări privind dezvoltarea TIC
În ciuda condițiilor mai mult sau mai puțin favorabile pentru dezvoltarea societății
informaționale în RM, acestea trebuie îmbunătățite.
Politicile de stat trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unui plan clar de acţiune
privind utilizarea TIC pentru a îmbunătăţi competitivitatea globală a ţării. Este necesar să se
dezvolte o serie de măsuri privind disponibilitatea fondurilor capitalului de risc, precum şi
utilizarea sporită a mecanismului de parteneriate mutlilaterale în dezvoltarea şi punerea în
aplicare a politicilor de societate informaţională. Un alt factor important este asigurarea unei
finanţări adecvate pentru punerea în aplicare a strategiilor aprobate.
Una dintre prioritățile majore privind dezvoltarea infrastructurii este intensificarea
implicării întreprinderilor TIC locale în realizarea sistemelor informaţionale de importanţă
statală.
În zona de acces la informaţii şi la cunoştinţe, sunt necesare măsuri concrete pentru a
oferi puncte de acces public la informaţii pentru cetăţeni, inclusiv furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile organelor de stat pe site-urile oficiale ale acestora, luând în considerare
şi accesul persoanelor cu dizabilităţi.
Din perspectiva dezvoltării potenţialului uman, ar trebui să fie recunoscută la nivel
naţional prioritatea formării de personal calificat în domeniul TIC. În acest scop, este necesar
să se stabilească o reţea de centre de competenţe în zone din afara capitalei pentru a consolida
potenţialul digital al tinerilor. Sunt necesare măsuri menite să crească competența TIC a
profesorilor, trebuie dezvoltate mecanisme de motivare pentru a spori utilizarea metodelor
interactive și TIC moderne în procesul de predare.
În ceea ce priveşte construirea încrederii şi securităţii în utilizarea TIC, ar trebui să se
acorde o atenţie sporită cursurilor de instruire privind securitatea informaţiilor.

11

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 254 din 05.14.2015 cu privire la aprobarea Strategiei de
creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021
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Este necesar să sporească eficienţa punerii în aplicare a TIC la nivel regional,
deoarece instrumentele TIC sunt puse în aplicare în mod nesatisfăcător la nivel local, din
cauza lipsei de finanţare şi a lipsei de personal. Ar fi indicat un sprijin guvernamental adecvat
în ceea ce priveşte implementarea sistemelor informatice la nivelul administraţiilor locale şi
instituţionalizarea unui Centru de consultanţă IT pentru aceste organisme.
În dezvoltarea e-Sănătății sunt actuale informatizarea la scară largă atât a instituţiilor
medicale urbane, cât şi a celor rurale, asigurarea motivaţiei personalului medical de a folosi
TIC, instruirea utilizatorilor.
De asemenea, este necesară promovarea utilizării active a TIC ca instrument pentru
protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Întrucît Moldova este o țară agrară, este necesar a asigura integrarea deplină a TIC în
domeniul agriculturii, dezvoltării rurale şi diseminarea sistematică de informaţii utilizând TIC
şi cunoştinţele în domeniul agriculturii.
Este recomandat să se dezvolte programul de stat de dezvoltare a e-Ştiinţei,
promovarea iniţiativelor în domeniul publicaţiilor electronice şi a accesului liber (Open
Acccess), precum şi sprijin în dezvoltarea infrastructurii TIC pentru cercetarea ştiinţifică.

4. Contextul național din punct de vedere a e-serviciilor
Centrul de e-Guvernare este instituția responsabilă, în numele Guvernului, pentru
punerea în aplicare a Agendei de e-Transformare. Acesta a elaborat o platformă unică pentru
serviciile publice prestate de autorităţile centrale – portalul http://www.servicii.gov.md.
Această platformă are funcţia unui catalog electronic pentru serviciile publice furnizate de
autorităţi, dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Scopul principal al acestei platforme
este de a oferi informaţii succinte, corecte, accesibile şi complete despre serviciile publice
disponibile în Republica Moldova.
Pe platformă se găsec informaţii cu privire la serviciile electronice, precum şi
serviciile prestate în mod tradiţional. Vizitatorii vor găsi descrierea serviciilor, setul de
documente necesare pentru aceste servicii, programul de prestare a acestora, costurile şi
durata de implementare. De asemenea, sunt prezentate atât datele de contact, pentru a obţine
mai multe informaţii, cât şi formularele care trebuie completate de către cetăţeni în format
electronic, inclusiv ghiduri de completare.
Platforma este împărțită pe categorii de servicii pentru:





Cetățeni (informare și petiționare, finanțe și taxe, licențe și permise speciale
etc.)
Business (taxe, raportare, acte confirmative, acte permisive etc.)
Vizitatori (cetățenia Republicii Moldova, intrarea și șederea în Moldova)
Scenarii de viață (emigrarea, imigrare, inițierea afacerii, relații funciare și
cadastru, întemeierea familiei, sănătate, studii)

În prezent pe portal există 490 servicii, dintre care 112 sunt e-Servicii (servicii online), cu date deschise pentru acces12. Guvernul Republicii Moldova este determinat să
transforme toate serviciile tradiționale în e-servicii până în 2020, prin intermediul “Planului

12

National e-services portal https://servicii.gov.md/ accessed on 23.12.2015
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de Acțiuni pentru un Givern deschis" și "Strategia de modernizare tehnologică a guvernării”.
În acest fel, cetățenii vor putea accesa peste 500 de servicii electronice.
Cu toate acestea, viteza de implementare agendei de e-Transformare nu este încă la
nivelul necesar. Mai mult decât atât, există un decalaj substanțial între nivelul de servicii
oferite la nivel central și cele oferite la nivel local. Prin urmare, platforma de discuții oferită
de proiectul DISCUS privind dezvoltarea locală bazată pe TIC, cu scopul de a identifica
aspectele relevante și de a spori participarea locală în procesul decisional, ar putea contribui
la consolidarea capacităților autorităților locale pe de o parte, și la implicarea APC-urilor,
sectorului academic și societății civile în discutarea problemelor APL, pe de altă parte.
Potrivit Programului de reformă a serviciilor publice, aprobat de Guvern 13, reingineria
serviciilor publice este una dintre cele mai urgente priorităţi ale Republicii Moldova, dar, de
asemenea, şi o provocare majoră, care necesită regândirea şi transformarea modelelor
tradiţionale de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor publice. Instituţiile publice organizate
pe verticală, care operează în limitele stricte ale competenţelor stabilite de actele normative,
vor fi restructurate într-un singur sistem, care va elimina barierele instituţionale, va dezvolta
legăturile orizontale şi instrumentele de cooperare care ar oferi o organizare eficientă a
serviciilor publice pentru cetăţeni şi antreprenori şi o utilizare judicioasă a resurselor
autorităţilor publice centrale şi locale. Acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării rapide
a inovaţiilor tehnologice, precum şi cerinţele în creştere ale societăţii. Proiectul de
modernizare a serviciilor publice, elaborat de Comisia Europeană, a declarat: „Astăzi
cetăţenii îşi cunosc drepturile din ce în ce mai bine, au mai multe informaţii despre serviciile
publice şi, prin urmare, au aşteptări şi cerinţe mai mari pentru calitatea serviciilor”14.
Programul a identificat două grupuri principale de probleme legate de reforma
serviciului public.
Primul grup vizează însăşi sistemul de servicii şi se referă la astfel de probleme ca
calitatea serviciilor, accesibilitatea informaţiilor privind serviciile, timpul necesar pentru a
obţine un anumit serviciu, posibilitatea de a alege canalele de oferire a serviciilor către
beneficiari, respectarea legislaţiei în furnizarea de servicii, costuri rezonabile pentru cetăţeni
şi întreprinderi, cultura serviciilor, asigurarea infrastructurii de livrare a serviciilor,
organizarea de servicii eficiente din punct de vedere economic.
Al doilea grup de probleme se referă la reforma serviciilor publice şi acoperă aspecte,
cum ar fi calitatea politicilor de reformă prin stabilirea unor obiective clare, principii şi
instrumente de politică, activităţi şi măsuri planificate, corectitudinea şi coerenţa acestora cu
alte iniţiative guvernamentale, în primul rând, cu agenda de e-Transformare, oferind resurse,
stabilirea unor mecanisme eficiente de coordonare şi de gestionare a reformei, de
conştientizare de către funcţionarii publici, atât la nivel de conducere, cât şi la nivel de
experţi, a esenţei şi complexităţii reformelor.
Generalizarea problemelor existente din perspectiva beneficiarilor include15:
1) Informaţii incomplete postate pe site-urile instituţiilor publice. În cele mai multe
cazuri pentru a beneficia de serviciile necesare, beneficiarii sunt obligaţi să viziteze personal
instituţiile care oferă serviciile. Conform rezultatelor sondajului, în anul 2013 mai mult de
13

Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18 februarie 2014
A vision for public services http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/vision-public-services
15
Public Services Reform Program for 2014-2016. Annex 1 at GD no. 122 from 18 .02.2014
14
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50% de beneficiari au recunoscut că informaţia de pe site-ul referitor la serviciul necesar a
fost insuficientă.
2) Abordare instituţională îngustă şi instituţii publice izolate în organizarea serviciilor.
Beneficiarul continuă să acţioneze în calitate de curier, asigurând schimbul de documente
între instituţiile publice. Deşi interoperabilitatea registrelor publice este în curs de
implementare, aceasta funcţionează doar în cazuri izolate, necesitând timp semnificativ şi
costuri economice suplimentare pentru cetăţeni şi întreprinderi. Potrivit rezultatelor
sondajului 2013, pentru a obţine un serviciu distinct, mai mult de 30% din beneficiari au fost
nevoiţi să viziteze mai mult de 3 instituţii.
3) Lipsa unor proceduri şi practici sistematice de evaluare a sarcinii administrative.
Cadrul de reglementare, care stabileşte procedura de obţinere a serviciului prevede cerinţe
care ar putea creşte randamentul fără riscuri suplimentare, dar evaluarea sistematică şi
identificarea procedurilor excesive existente şi proceselor sunt efectuate numai în cazuri
individuale, în special în proiecte de asistenţă tehnică internaţională.
4) Includerea arbitrară a cerinţelor suplimentare privind serviciul, neprevăzute în
actele normative (legi, hotărâri de guvern, decizii ale autorităţilor locale), stabilite prin
instrucţiuni interne ale instituţiilor. Acest lucru conduce la nevoia de vizite repetate la
instituţii, prezentarea documentelor care nu sunt reglementate de acte juridice şi nu sunt
incluse în listele de documente postate pe site-urile instituţiilor. În acest fel, timpul necesar
pentru a obţine un serviciu este mai mare.
5) Lipsa de reguli uniforme şi transparente pentru stabilirea tarifelor la serviciile cu
plată. Tarifele pentru servicii sunt percepute de majoritatea persoanelor drept arbitrare sau
nerezonabile. Conform rezultatelor sondajului, în anul 2013, mai mult de 58% dintre
beneficiari considerau tarifele pentru servicii ca fiind nejustificate.
6) Existenţa plăţilor suplimentare neoficiale solicitate de la beneficiari. Sondajul din
anul 2011, efectuat de Institutul Republican Internaţional (IRI), Baltic's Surveys/The Gallup
Organization, a arătat că plăţile informale suplimentare constituie un mod obişnuit de
soluţionare a problemelor cetăţenilor, care interacţionează cu instituţiile publice în mai mult
de 80% din cazuri. Potrivit sondajului din anul 2013, circa 47% din respondenţi au
recunoscut că în furnizarea de servicii le-au fost solicitate plăţi neoficiale.
Obiectivul general al Programul de Reformă a Serviciilor Publice constă în
reformarea serviciilor publice în Republica Moldova, în autorităţile publice, atât centrale cât
şi locale, pentru a asigura furnizarea de servicii rapide, de înaltă calitate, accesibile,
transparente şi eficiente, în ceea ce priveşte costurile, pentru un număr tot mai mare de
cetăţeni.
Pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de realizare a obiectivului general, în
Programul de reformare a serviciilor publice au fost stabiliţi următorii indicatori de
performanţă (IP), care reflectă punctul de vedere al beneficiarului:
IP 1: Reducerea timpului necesar pentru a obţine informaţii despre serviciile şi
rezultatul serviciului.
IP 2: Reducerea numărul de vizite la instituţii pentru obţinerea serviciului.
IP 3: Reducerea distanţei până la locul furnizării serviciilor.
IP 4: Reducerea costurilor serviciilor pentru beneficiari.
IP 5: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor (satisfacţia beneficiarilor).
www.idsi.md
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IP 6: Reducerea numărului de plângeri.
Obiectiv specific 1. Asigurarea unei abordări coordonate şi unitare la îmbunătăţirea
serviciilor publice şi punerea în aplicare a programului strategic de modernizare tehnologică a
guvernării (e-Transformare).
Rezultatul 1: Cadrul normativ şi metodologic pentru reformarea serviciilor publice,
asigurând gestionarea şi coordonarea eficientă a reformei.
IP 7: Pregătirea şi aprobarea Legii cu privire la serviciile publice.
Ţinta pentru 2015: Proiectul de lege privind serviciile publice elaborat, consultat cu
instituţiile publice, autorităţile publice centrale şi locale şi organizaţiile non-guvernamentale,
aprobat de Guvern şi prezentat Parlamentului.
IP 8: Proiectele de decizii ale Guvernului şi metodologii privind implementarea
reformei serviciului public elaborat.
Ţintă pentru anul 2015: Setul de legi şi metodologii elaborate, consultate şi în mod
corespunzător aprobate.
Obiectiv specific 2. Reingineria şi modernizarea serviciilor publice prin digitizare.
Rezultatul 2: Creşterea eficienţei şi eficacităţii în ceea ce priveşte costurile pentru
serviciile publice, inclusiv a celor on-line (e-servicii).
IP 9: Numărul de pagini web active, modele de aplicaţii, documente necesare pentru a
beneficia de serviciu on-line, facilităţi tehnice care permit aplicaţii on-line, integrate în
portalul de servicii publice www.servicii.gov.md.
Ţintă pentru anul 2015: Pagini web active pentru toate serviciile publice şi formulare
care pot fi descărcate on-line - 30%.
IP 10: Ponderea serviciilor publice subiecte ale reingineriei în conformitate cu
metodologia elaborată anul 2014: 10%; anul 2015: 30%; anul 2016: 50%.
IP 11: Ponderea reglementărilor administrative aprobate pentru serviciile publice
după reingineria acestora anul 2014: 10%; anul 2015: 30%; anul 2016: 50%.
După cum se poate observa, obiectivele programului sunt orientate spre serviciile online, inclusiv cele oferite de administraţiile publice locale.
Planul Naţional de Acţiune pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere RMUE 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului la 25 iunie 2014 este unul dintre cele mai
importante documente de aliniere a cadrului legal privind societatea informaţională şi
serviciile bazate pe TIC cu cele ale UE. Progresul în implementarea acestui plan ar putea
ajuta în mod substanţial la implementarea serviciilor bazate pe TIC la nivel local.
Cel mai recent document de politici relevant pentru dezvoltarea serviciilor publice
bazate pe TIC este Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018. Inter alia,
documentul prevede acţiuni atât pentru ajustarea bazei normativ-legale pentru implementarea
Cadrului de interoperabilitate guvernamental şi recomandări privind interconectarea şi
interoperabilitatea, cât şi pentru implementarea accesului la registrele şi bazele de date de
importanţă naţională, pentru toate autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, în
conformitate cu obligaţiile şi funcţiile acestor autorităţi.
Paşi practici concreţi au fost întreprinşi pentru identificarea celor mai relevante soluţii
pentru implementarea serviciilor bazate pe TIC la nivel local, inclusiv cu suportul
partenerilor de dezvoltare. Programul Comun Integrat de Dezvoltare Locală (JILDP) al
www.idsi.md
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PNUD a promovat şi a implementat sistemul de e-guvernare la nivel local prin analiza şi
implementarea e-serviciilor în 30 de localităţi ţintă ale programului JILDP16 şi Proiectului
USAID pentru Susţinerea Guvernării Locale (LGSP), care a dezvoltat conceptul Centrului de
Informare şi Servicii pentru Cetăţeni (CISC)17.
Conceptul a fost elaborat în cadrul unui proiect-pilot pentru modernizarea activităţii
autorităţilor publice locale din RM, în baza exemplului unei APL. În funcţie de rezultatele
obţinute în implementarea proiectului-pilot respectiv, conceptul dat poate fi replicat în alte
autorităţi ale administraţiei publice locale.
Înainte de a cumula toate serviciile sub umbrela CISC, trebuie îmbunătăţite procesele
de prestare a serviciilor prin remodelarea acestora. Procesul de remodelare implică
organizarea atelierelor de lucru cu participarea reprezentanţilor SD, ministerelor şi altor actori
implicaţi în furnizarea serviciilor, identificarea propunerilor pentru îmbunătăţirea proceselor
curente utilizând soluţiile TIC, cât şi colaborare mai strânsă între SD, APL şi alte părţi
interesate de furnizarea serviciilor. Unele soluţii de remodelare necesită promovarea
amendamentelor legislative, care vor solicita mai mult timp.
Alte soluţii operaţionale, care pot fi implementate pe termen scurt, sunt:
- Pregătirea informaţiilor necesare pentru furnizarea serviciului şi postarea acestora
pe pagina web a APL, panoul informativ sau publicarea în mass-media locală.
- Conectarea APL la bazele de date ale Î.S. Cadastru, Î.S. CRIS Registru etc.
- În fază incipientă – includerea în circulaţia documentelor a versiunilor electronice
scanate a documentelor şi organizarea activităţii în principal în format electronic, pentru ca
documentele originale să ajungă în dosar doar la finalizarea procedurilor.
- Recepţionarea cererilor pentru documente şi servicii intermediare într-un punct
unic, CISC şi ulterior implicarea CISC în contactarea autorităţilor descentralizate pentru a
răspunde la cererile recepţionate în numele aplicanţilor.
- Efectuarea unor vizite şi controale aleatorii în baza criteriilor de risc, cu scopul de a
obţine aprobarea in-officio (dacă informaţia obţinută permite aceasta). Implementarea unui
punct unic pentru achitarea serviciilor publice, cât şi a unui sistem pentru furnizarea
informaţiilor privind costurile şi achitările în procesul de autorizare.
Sarcinile cheie ale CISC includ îmbunătăţirea serviciilor oferite de APL şi furnizarea
informaţiilor entităţilor fizice şi legale. În acest sens, CISC reprezintă instrumentul principal
pentru obiectivele enumerate, scopul global fiind furnizarea promptă a serviciilor de calitate,
la prezentarea unui set minim de documente.
CISC, în calitate de Front Office al APL, va fi utilizat pentru prestarea tuturor
serviciilor publice existente, oferite de APL. Luând în considerare faptul că îmbunătăţirea
calităţii serviciilor este un proces continuu, serviciile oferite în cadrul CISC vor avea niveluri
diferite de maturitate, după cum este descris mai jos, iar angajaţii primăriei vor depune
eforturi pentru dezvoltarea serviciilor şi furnizarea acestora la cel mai înalt nivel:

16

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/poverty_reduction/jointintegrated-local-development-programme.html
17

http://descentralizare.gov.md/public/files/CIPS_Concept_paper_final_eng.pdf
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1. Informare – Publicarea şi diseminarea informaţiei. Toate informaţiile privind
furnizarea serviciilor vor fi publicate pe pagina web a primăriei şi vor fi disponibile prin
intermediul ghidurilor emise şi diseminate de CISC.
2. Interacţiune – Cetăţenii vor avea posibilitatea să contacteze oficiul primăriei şi
serviciile descentralizate prin intermediul paginii web sau să încarce formele de aplicare
model şi alte documente.
3. Tranzacţie – Cetăţenii vor avea posibilitatea să efectueze tranzacţii complete în
formă electronică. De exemplu, posibilitatea de a depune o cerere şi documentele aferente în
format electronic, fără implicarea aplicantului în procesul de obţinere a documentelor
permisive. În cazul CISC, serviciul se consideră a fi la nivel de tranzacţie, atunci când
aplicanţii depun o cerere la CISC, iar circulaţia documentului, accesul la informaţie,
coordonarea cu alte autorităţi implicate sunt efectuate electronic, într-un mod transparent
pentru aplicant.
4. Transformare – Autorităţie publice transformă procesele operaţionale curente
pentru a furniza servicii mai eficiente, integrate, unificate şi personalizate. Acest nivel
reprezintă o integrare a instituţiilor şi sistemelor interne şi externe pentru a asigura o
comunicare completă între autorităţile publice. În cazul CISC, un serviciu se consideră a fi le
nivelul de transformare, atunci când comunicarea se efectuează prin schimbul direct de
informaţii între autorităţi.
CISC îşi va îndeplini atribuţiile sale prin realizarea scopurilor, misiunii şi sarcinilor în
două etape consecutive:
i) Etapa de pregătire, care va implica crearea CISC ca unitate, aprobarea
Regulamentului intern, desemnarea membrilor Comisiei consultative, aprobarea listei
serviciilor furnizate de APL şi a ghidurilor şi reglementărilor corespunzătoare, precum şi
lansarea activităţii CISC într-un oficiu proiectat pentru acest scop.
ii) Etapa de implementare, care va include achiziţionarea de software şi hardware,
necesare pentru activitatea CISC, instruirea personalului, pilotarea şi demararea funcţionării
CISC din punct de vedere organizaţional, funcţional şi al TIC.
La etapa a doua, după implementarea Registrului electronic de servicii locale (RESL)
şi a Sistemului de emitere a documentelor permisive (SEDP), furnizate de Guvern prin
intermediul Centrului de e-Guvernare (care va servi drept bază pentru sistemul informatic
integrat al primăriei), gestionarea şi circulaţia documentelor va avea loc în format electronic.
Aceste sisteme vor acoperi ciclul complet de circulaţie a documentelor şi a
informaţiilor, începând cu depunerea cererilor pentru obţinerea serviciilor, furnizarea
serviciilor, circulaţia documentelor, atât în interiorul biroului Primăriei, cât şi serviciile
descentralizate, prin comunicare şi schimb de informaţii şi terminând cu arhivarea
documentelor.
Plata serviciilor va putea fi realizată de clienţi prin intermediul terminalului de plată
instalat în incinta CISC, care va fi conectat la RESL.
Astfel, conceptul de CISC ar putea servi drept model pentru replicare în autorităţile
publice locale, prin adaptarea acestuia la nevoile locale.
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5. Experiența Coreei: INVIL-Smart village
Proiectul INVIL este considerat una dintre cele mai mai bune practici de e-guvernare
din Coreea de Sud. Proiectul Information Network Village (INVIL) este elaborat pentru a reduce
decalajul digital dintre regiunile rurale și urbane, prin creșterea disponibilității serviciilor de eguvernare și sporirea nivelului de venituri ale localnicilor, prin stimularea economiei regionale
prin e-comerț, ceea ce duce în cele din urmă la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile
rurale18.
Odată cu informatizarea rapidă, decalajul digital regional a devenit una dintre cele mai
presante probleme sociale pentru Coreea la sfârșitul anilor 1980. În scopul de a rezolva această
problemă, guvernul sud-coreean a lansat Proiectul Information Network Village (INVIL) în
1990, care avea drept scop îmbunătățirea calității vieții rezidenților locali, stimularea economiei
regionale și gestionarea e-guvernării integrate, prin micșorerea decalajului digital între zonele
urbane și rurale. Criticii spun adesea că, în primii ani ai Proiectului INVIL, guvernul central a fost
prea profund implicat în proiect și a implementat programe educaționale de informatizare fără a
ține cont de stilul de viață și nivelul de educație al locuitorii din mediul rural, în special
persoanele în vârstă. Cu toate acestea, este adevărat faptul că în ultimii zece ani, proiectul INVIL
a ajutat satele să formee comunități on-line, să partajeze informațiile necesare și să stimuleze
economia locală prin tranzacțiile de comerț electronic19.
INVIL își propune să contribuie la faptul ca comunităților rurale să devină auto-suficiente,
prin furnizarea accesului la internet de viteză înaltă. Acest lucru reduce decalajul digital dintre
zonele urbane și rurale. Prin intermediul rețelelor INVIL, comunitățile rurale sunt încurajate să
exploateze posibilitățile oferite de e-comerț pentru produsele lor, pentru a stimula creșterea
durabilă în regiuni. Rețelele INVIL încorporează sisteme de management participativ și de
asemenea, contribuie la integrarea socială a imigranților. Fiecare comunitate care participă la
INVIL este dotată cu infrastructură TIC, instruire și un Centru comunita de informare. Din 2001
pînă în present, au fost create și sunt operaționale 361 de sate. Principalii beneficiari ai
proiectului sunt 500 000 de locuitori din zonele rurale, care au aderat la proiectul INVIL,
începând cu 2001.
Implementarea proiectului INVIL
Proiectare (durata: 5 luni)
Pentru a atinge obiectivul de a construi "comunități de sine stătătoare și autonome"
guvernul central a inițiat proiectul INVIL în 2001, ca un model standard de implementare a
infrastructurii TIC în comunitățile rurale. Solidaritatea, dorința locuitorilor de a lua parte la
program și un plan detaliat de îmbunătățire au fost criteriile principale avute în vedere de către
guvern la selectarea comunităților țintă.
Testare (durata: 1 lună)
25 de comunități au luat parte la un proiect pilot INVIL în 2001.
Punerea în aplicare (durata: 6 luni)
Instrumentele utilizate:

18

About INVIL. Retrieved from http://www.invil.org/english/intro1/about/

19

http://idn.snu.ac.kr/?page_id=150
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• Tehnologii TIC, cum ar fi rețeaua Internet de mare viteză, portalul INVIL, e-comerț, sau utilizat dispozitive inteligente pentru crearea infrastructurii în sate.
• Comitetul de Coordonare INVIL a fost creat pentru a încuraja managementul autonom
de către rezidenți și a fost stability un sistem de operare structurat prin intermediul Consiliului
Central, astfel încît să participle toți membrii comunității.
Resursele utilizate:
• Bugetul de creare a rețelei:
- Etapa inițială INVIL: 0,3 miliarde KRW (Won sud-coreean) pentru construirea rețelelor
de Internet de mare viteză, Centrelor Comunitare de Informare, precum și dotarea cu PC-uri a
cetățenilor din mediul rural.
- Stadiul actual: 0,2 miliarde KRW, pentru a dota cu mai multe PC-uri locuitorii în zonele
rurale.
• Bugetul operațional:
- Fonduri alocate de guvernul central pentru educație, consultanță, sistemul central și
întreținerea site-urilor web: 33 milioane dolari.
- Fonduri alocate de autoritățile locale și comunități pentru costurile de funcționare a
Centrelor comunitare de informare și salariile managerului.
• Alte costuri pentru evenimente legate de INVIL, precum "Festivalul leader-ului pentru
INVIL" și piața fermierilor, denumită “INVIL festa”, care are loc în fiecare an, cu scopuri de
promovare și PR.
• Resurse suplimentare furnizate de colegii, care contribuie la activitățile educaționale ale
proiectului INVIL.
• E-bay Coreea susține INVIL cu oferte speciale pentru vânzări și promovarea produselor
INVIL.
Răspîndire (durata: 12 ani)
Până în 2013, au fost create în total 361 de sate INVIL prin 13 faze.
Principalele parteneriate dezvoltate în cadrul proiectului INVIL includ:
Autoritățile locale/Alți actori din sectorul public
Autoritățile locale: selectează propunerile de business din partea comunităților și
recomandă candidații selectați administrației centrale; sprijină dezvoltarea conținuturilor digitale
locale; asigură instruirea locuitorilor satelor și gestionează aspectele administrative.
Consiliul Central INVIL și agenția centrală de funcționare / Sectorul privat
• Consiliului Central INVIL reprezentat de liderii comunității: gestionează funcționarea și
managementul INVIL.
• Agenția centrală de funcționare: sprijină funcționarea managementului fiecărui sat
pentru site-ul web principal.
Membrii INVIL (locuitorii din sate) / Societatea civilă
Membrii INVIL (locuitorii din sate): constituie comitetul de funcționare, dezvoltă
modelul lor de afaceri, administrează centrul comunitar de informare și site-ul web etc.
Guvernul administrează pagina principală a Proiectului INVIL (www.invil.org), care face
legătura cu paginile web celor 361 de sate participante. Site-ul oferă, de asemenea, diverse
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servicii cu informații despre produsele locale (www.invil.com), produse de agroturism
(www.tour.invil.com), știri locale postat de localnici (www.news.invil.org) și comunitățile online
( www.community.invil.org).
Rezultatele proiectului INVIL
Proiectul INVIL deține diferite conținuturi pe pagina web integrată și a permis satelor să
le împărtășească și să formeze comunități. Pagina de start oferă, de asemenea următoarele
servicii, conclucrînd cu organizațiile din sectorul public și privat:
• E-Admin: gestionarea serviciilor civile, inclusiv servicii pentru clienți și documente
civile, conținuturi publice, cum ar fi acte interne și statute, reguli, proceduri subordonate și
anunțuri publice.
• E-Biz: servicii de e-comerț, afaceri de promovare, internet banking, conținut economic
și industrial.
• E-Edu: programe de învățământ la distanță și conținuturi educaționale.
• E-Sănătate: servicii de telemedicină și conținuturi de sănătate și medicale.
• E-Cultură: Comunități, rezervări pe internet și conținut cultural.
Vînzările prin E-comerț au crescut în mod semnificativ în fiecare an, prin www.invil.com
și www.tour.invil.com, contribuind la creșterea veniturilor din mediul rural. De fapt, după cum
produsele agricole și piscicole au anumite probleme în ceea ce privește perioada de producție,
depozitare și transport, ele nu reprezintă bunuri perfecte pentru vânzări online. Mai mult decât
atât, localnicii au puține cunoștințe privind comerțul electronic. In ciuda acestor probleme,
vânzările on-line sunt în creștere, datorită instruirii privind comerțul electronic, stabilității
serviciului și evenimentelor de promovare lunare și cu ocazia sărbătorilor.
Vânzările prin e-comerț în satele INVIL au crescut de la 3 miliarde KRW în 2006 la
aproximativ 4,5 miliarde KRW (cu 50%) în 2007, iar în anul următor s-au dublat la 9,1 miliarde
KRW. Vânzarea produselor agroturistice a demonstrat, de asemenea, o creștere remarcabilă de la
570 de milioane KRW în 2006 la 1,4 miliarde KRW în 2007 și 2,8 miliarde în 2008, devenind un
nou model de afaceri viabil pentru satele INVIL.
Guvernul oferă suport satelor pentru a dezvolta și îmbunătăți diverse modele de afaceri,
pentru a obține profituri prin intermediul tranzacțiilor de comerț electronic și a dezvolta noi
specialități și produse agroturistice. Acest lucru a fost deosebit de util pentru sate, pentru a-și
consolida competitivitatea și a devein de sine-stătătoare.
Lecții învățate20




In timp ce alte politici publice s-au axat pe “a le da oamenilor pește”, inițiativa INVIL a
fost axată pe abordarea “a-i învăța pe cum să pescuiască”. “Ceea ce am învățat este că
politicile publice proiectate pentru a promova creșterea în regiunile marginalizate implică
investiții uriașe pentru a construi spații și alte resurse hardware. Cu toate acestea,
abordarea “de a oferi oamenilor pește” îi lipsește de posibilitatea de a învăța cum să
pescuiască și reduce dorința lor și chiar conștinetizarea necesității de a pescui”.
Prin inițiativa INVIL, Ministerul a învățat, că investițiile continue și managementul bazat
pe o viziune pe termen lung, sunt cheia succesului. Este nevoie de multă perseverență și
20
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www.idsi.md

www.discus.idsi.md

55

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

investiții pe termen lung, pentru a schimba în mod fundamental conștiința oamenilor și de
a stabili o bază pentru o creștere durabilă.
 Succesul presupune, de asemenea, consecvență în rolul guvernului central și colaborare
excelentă între autoritățile locale și comunități.
Principalele condiții pentru success sunt parteneriatul public-privat și creșterea
durabilă.
Proiectul INVIL din Coreea de Sud a adunat multe opinii positive de la comunitatea
international, ca o bună practică de reducere a decalajului digital și creștere a participării
locuitorilor în lumea digitală. Proiectul este, de asemenea, apreciat ca un caz de success, care
contribuie la creșterea vînzărilor în turism, prin promovarea zonelor rurale și îmbunătățește
veniturile gospodăriilor din mediul rural, prin încurajarea tranzacțiilor de comerț electronic cu
produse locale. Proiectul INVIL a obținut premiul (World eGov Forum Trophy) la Forumul
Mondial E-guvernare, care a avut loc în Franța în 2006. Proiectul a fost prezentat ca un caz de
succes la mai multe evenimente internaționale, cum ar fi “Dynamic Korea Policy Forum” de la
Beijing în 2007, Expoziția e-Challenge din Suedia în 2008, întîlnirea Local Government
Managers Australia (LGMA) satisfacerea și Adunarea generală LMP din 2009 în Filipine.
Națiunile Unite au desemnat deja Proiectul INVIL ca unul dintre Programele de
Dezvoltare ale Mileniului, considerînd dezvoltarea proiectului ca un program de cooperare
internațională al ONU21.
Concluzii și recomandări
Experiența proiectului INVIL ar putea fi implementată în Moldova, cu scopul de a aduce
serviciile electronice și e-guvernarea mai aproape de locuitorii din sate, care încă reprezintă cea
mai mare parte a populației țării. Ajustarea INVIL la contextul național, făcând uz de lecțiile
învățate și experiența acumulată timp de peste 14 de ani de implementare a programului în
Coreea, ar putea beneficia foarte mult comunitățile rurale din Moldova. Promovarea colaborării
între administrația centrală, autoritățile publice locale și comunități, implementarea proiectelor
INVIL în Moldova ar putea duce la depășirea decalajului digital între mediile urban și rural prin
infrastructură TIC și instruirea localnicilor, înființarea comunităților rurale auto-suficiente prin ecomerț și agroturism, ducînd în cele din urmă la venituri mai mari și o mai bună calitate a vieții
într-un mod durabil.

6. Lecții înățate din experiența țărilor V4
6.1. Experiența Republicii Cehe
Dezvoltarea locală bazată pe TIC:
Crearea şi introducerea cu succes a Sistemului Informaţional pentru Administraţia
Publică (SIAP) la nivel local (regiune, district) nu este posibilă fără:
1. Crearea mediului legislativ şi normativ uniform pentru toate SIAP.
2. Crearea unui sistem informaţional despre elementele de date necesare pentru
crearea condiţiilor pentru integralitatea tuturor SIAP la toate nivelurile administraţiei publice.

21

Innovation and Development Network, IDN (2012), "Information Network
Village(INVIL) Project", Case Studies on Innovation and Development No. 2012-017
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3. Elaborarea unei metodologii pentru fiecare SIAP, ca bază pentru dezvoltarea de
software.
Toate încercările de a evita condiţiile sus-menţionate prin elaborarea SIAP la nivel de
stat, ministerial sau la nivel local s-au încheiat cu eşec (Republica Cehă 1994, Ministerul
Muncii şi Afacerilor Sociale 1995, Ministerul Apărării 1996 şi altele). Aceasta se referă, de
asemenea, la unele SI la nivel de stat, care nu sunt SIAP (de ex., SI al mijloacelor de transport
2014).
Când aceste condiţii de bază nu sunt respectate şi implementate, există pierderi mari
de resurse (bani, timp, forţă de muncă).
Dezvoltarea e-serviciilor locale:
Pentru implementarea SI de furnizare a serviciilor electronice la nivel local, este
necesar de a face schimb de date de la cel puţin 2 SI ale administraţiei publice – Registrul
populaţiei şi SI de domenii, pentru care e necesar a oferi servicii.
Ulterior sunt necesare mijloace pentru conversia autorizată a documentelor, altfel spus
să fie asigurată echivalenţa legală a documentelor în format electronic şi pe hârtie.
După soluţionarea acestor probleme, poate fi iniţiat proiectul privind furnizarea
serviciilor sub formă de e-servicii, inclusiv documentarea proiectului, aspectele financiare
legate de furnizarea serviciului, infrastructura şi alte probleme tehnice.
În baza celor de mai sus, este necesar să se efectueze (cel puţin) următoarele etape:
1. Implementarea circulaţiei electronice a documentelor
2. Sistem Informaţional despre Elementele de date
3. Colectarea şi consolidarea datelor economice
4. e-Servicii simple
6.2. Experiența Poloniei
Dezvoltarea locală bazată pe TIC:
Lecţiile învăţate în domeniul dezvoltării locale bazate pe TIC includ:
1. Analiza corespunzătoare a cerinţelor utilizatorilor este o necesitate.
2. Managementul de proiect corespunzător asigură succesul.
3. Informaţia este un activ – trebuie protejată.
4. Soluţiile trebuie să fie simple.
5. Menţinerea documentaţiei.
1) Analiza corespunzătoare a cerinţelor utilizatorilor este o necesitate.
Analiza cerinţelor funcţionale permite identificarea şi descrierea comportamentului
dorit al sistemului. Cerinţele funcţionale detaliate trebuie să descrie capacităţile sistemului în
ceea ce priveşte comportamentul şi operaţiunile disponibile (operaţiunile efectuate de sistem
ca răspuns la acţiunile utilizatorului).
Cerinţele funcţionale trebuie să descrie:
 modul în care sistemul îşi atinge obiectivele şi performanţele acestuia într-un
anumit domeniu;
 ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca sistemul să îndeplinească anumite sarcini;
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modul în care veţi putea utiliza sistemul pentru a efectua anumite sarcini (care
modul al aplicaţiei oferă funcţionalităţi specifice, ce paşi trebuie urmaţi pentru a
obţine un anumit rezultat).
În anumite cazuri (de ex., în cazul în care cerinţele sunt puţine şi uşor de administrat)
nu este necesar de a documenta toate cerinţele – lista (catalogul) cerinţelor cu referinţe la
documentaţia detaliată este suficient.
Analiza corectă a cerinţelor utilizatorului asigură că sistemul satisface nevoile
utilizatorilor.
2) Managementul de proiect corespunzător asigură succesul.
Una dintre problemele principale care determină eşecul proiectelor este lipsa
managementului de proiect. Metodologia proiectului trebuie să facă uz de elemente ale
standardelor recunoscute în domeniul managementului de proiect, precum PRINCE2 şi
PMBOK.
PRINCE2 (Proiecte realizate într-un mediu controlat) este o metodă de management
de proiect bazată pe abordarea de proces. A fost dezvoltat de Biroul de Comerţ al Guvernului,
Marea Britanie, fiind publicat în premieră în 1996. Caracteristicile acestei metode sunt:
examinarea proiectului unui Business Case, definiţia exactă a produselor proiectului, o
structură organizatorică bine definită şi împărţirea proiectului în faze şi sarcini. Această
metodă include tehnici de management consacrate pentru diverse domenii: risc, calitate,
schimbări şi configuraţii. Metoda dată este un standard în Marea Britanie şi câştigă
popularitate în Europa.
Echivalentul standardului britanic în SUA este metoda PMBOK (Ghidul
Cunoştinţelor în Managementul Proiectului), elaborat de Project Management Institute.
Acesta se caracterizează printr-o abordare holistică a managementului de proiect şi include,
de asemenea, domenii ale managementului de proiect, precum: managementul resurselor
umane, managementul achiziţiilor, managementul comunicării etc.
3) Informaţia este un activ – trebuie protejată.
La elaborarea SI trebuie reţinem că informaţia este un activ valoros, care trebuie
protejat.
Securitatea reprezintă păstrarea:
 confidenţialităţii,
 integrităţii şi
 disponibilităţii informaţiilor.
Notă: Adiţional, pot fi adăugate şi alte proprietăţi precum autenticitatea,
responsabilitatea, non-repudierea şi fiabilitatea (ISO/IEC 27000: 2009).
Este esenţial de a include problemele de securitate de la iniţierea elaborării SI, pentru
că implementarea la o etapă ulterioară poate fi costisitoare.
4) Soluţiile trebuie să fie simple.
Briciul lui Occam, numit de asemenea principiul parcimoniei – este un principiu
conform căruia în explicarea fenomenelor trebuie preferată simplitatea şi alegerea acelor
explicaţii, care se bazează pe un număr minim de ipoteze şi concepte.
Acest principiu poate fi aplicat la TI. Arhitectura unui sistem tipic seamănă cu un
mozaic. Este o consecinţă a mai multor ani de implementare a sistemelor. Proiectele se
caracterizează printr-o ciclu: identificarea necesităţii, analiza sistemului, proiectarea
arhitecturii, elaborarea sistemului, testarea şi în final utilizarea. Utilizatorii de regulă preferă
www.idsi.md

www.discus.idsi.md

58

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

soluţii integrate, adică un singur furnizor care să ofere setul de hardware, sistemul de operare,
platforma, uneori chiar propriul sistem de arhivare, metodele de autentificare, instruire şi
privilegii de sistem. Totul rămâne închis într-o singură aplicaţie, denumită SILO.
Apoi sistemul intră în funcţiune şi suferă un şir de îmbunătăţiri: o nouă funcţionalitate
pentru a câştiga nişte bani în plus aici, alta pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile
modificate, pentru a imprima rapoarte etc. Înainte de punerea în aplicare a unui sistem este
nevoie de integrare. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este de a mări numărul
de interfeţe de schimb de date. Fiecare îmbunătăţire implementată a sistemului duce la un
număr exponenţial mai mare de interfeţe. Rezultatul este un aşa-numita „arhitectura de
spaghetti” sau un sistem în care modificarea unei componente cauzează numeroase
consecinţe greu de prevăzut, după cum scoaterea unui fir de spaghetti determină deplasarea
întregului conţinut al farfuriei.
O parte a soluţiei ar fi (şi deseori este) transformarea arhitecturii într-una bazată pe
servicii (SOA – Service Oriented Architecture), asigurarea comunicării între sisteme, dar
această schimbare de obicei se confruntă cu probleme. În primul rând, magistrala în sine este
un nou sistem, care trebuie implementat. În al doilea rînd, sunt necesare modificări
substanţiale ale sistemelor de bază (acestea nu comunică în mod direct, ci prin intermediul
platformei şi serviciilor acesteia). În al treilea rând, şi cel mai important, pe termen scurt,
astfel de modificări nu oferă beneficii economice directe, măsurate ca o creştere sau o scădere
a costului vânzărilor, astfel încât este dificil de a obţine sprijinul susţinătorilor în cadrul
organizaţiei pentru o astfel de investiţie costisitoare.
Anume din aceste motive, atât proiectarea corespunzătoare, cât şi optimizarea sunt
atât de importante.
5) Menţinerea documentaţiei.
Menţinerea documentaţiei corespunzătoare reprezintă o problemă foarte importantă.
Acesta permite persoanelor noi din organizaţie să se informeze despre detaliile sistemelor.
Iată câteva exemple de documentaţie corespunzătoare.
Documentaţia de proiect
1) Documentaţia de proiectare trebuie să fie coerentă şi coordonată în toate aspectele
legate de executarea contractului şi să fie elaborată într-o astfel de formă şi la un
nivel de detaliere, care să permită evaluarea acesteia de către o altă entitate
independentă. Această documentaţie trebuie să includă:
a) procesele care dirijează proiectul,
b) structura şi conţinutul planurilor de proiect,
c) tehnici de management de proiect,
d) un set de controale pentru managementul calităţii.
Documentaţia de sistem
1) Documentaţia de sistem trebuie să includă:
a) introducerea care descrie obiectivele şi domeniul,
b) soluţiile pentru restricţii,
c) ipoteze şi dependenţe,
d) caracteristicile generale ale utilizatorilor,
e) o descriere a cerinţelor funcţionale şi non-funcţionale,
f) o descriere a cerinţelor hardware şi software,
g) descrierea şi caietul de sarcini al interfeţelor,
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h) progresul programului de testare şi metoda utilizată pentru estimarea
fiabilităţii soluţiei, inclusiv o propunere pentru rapoartele de testare,
i) codul sursă din toată durata proiectului sau furnizat odată cu software.
2) Documentaţia de sistem trebuie să reflecte pe deplin arhitectura sistemului,
organizarea acestuia şi toate funcţiile oferite de sistem, cât şi administratorii şi
utilizatorii acestuia.
3) Documentaţia de sistem trebuie să specifice regulile şi planurile de instalare,
punere în funcţiune şi implementare a sistemului.
4) Documentaţia trebuie să specifice tipul de sistem, regulile şi planul de testare de
acceptanţă, împreună cu criteriile de acceptanţă, precum şi procedurile de testare.
5) Un sistem de documentare trebuie să indice punctele critice şi ameninţările, care
afectează funcţionarea sigură a sistemului.
Documentaţia de funcţionare
1) Documentaţia de funcţionare trebuie să conţină cel puţin:
a) proceduri administrative,
b) proceduri de securitate (copii de rezervă),
c) proceduri de urgenţă,
d) procedurile pentru utilizatori.
6.3. Experiența Slovaciei
Dezvoltarea locală bazată pe TIC:
Utilizatorii SI, atât clienții guvernametali, cît și alții, reprezintă un element important.
Deoarece aceștia sunt utilizatorii finali ai sistemelor informatice construite, este necesar să fie
luate în considerație nevoile lor și să fie implicați în procesul de dezvoltare a SI, inclusiv
etapele de:
• analiză
• design
• testare
• pilotare
• instruire
• conștientizare.
Studierea "micilor" evoluții practice, experiențelor și cunoștințelor utilizatorilor
înainte de crearea unor sistemelor informatice robuste sunt activități importante. În scop de
motivare pot fi utilizate diverse metode, dar sunt de preferat cele mai puțin teoretice, cu
accent pe aspecte practice, exemple bune și schimbul de experiență. Astfel se poate progresa
și contribui la un sistem informatic bine dezvoltat și utilizat.
Este important de a crea o atitudine bună a utilizatorilor vis-a-vis de calitatea
datelor, activitate sistematică, relația între diverși utilizatori (guvern și cetățeni/mediul de
afaceri), publicarea de informații zi de zi, acțiuni pro-active și angajarea publicului în
procesele decizionale. Instrumente care ajută la vizualizarea datelor sau informațiilor pot
îmbunătăți semnificativ activitatea, de ex. utilizarea graficelor în loc de tabele mari, a textului
structurat în loc de articole lungi sau utilizarea sistemelor informaționale geografice (GIS),
care combină informații și le vizualizează pe hartă, inclusiv funcționalități avansate ale GIS
în beneficiul utilizatorilor.
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Dar importanța cea mai mare o deține conținutul - utilizatorii trebuie să găsesască pe
web informații reale, actualizate. Atunci când nu mai actualizăm informațiile de pe site-ul
proiectului, atunci când acesta este finalizat, este un semnal pentru utilizator să nu mai
viziteze site-ul dat. Această eroare simplu duce la pierderea orelor de muncă petrecute pentru
atragerea utilizatorilor. Prin urmare, viabilitatea sistemelor, atât din punct de vedere tehnic,
cît și de conținut, este foarte importantă și trebuie să fie luată în considerare la elaborarea
unui plan de proiect.
Dezvoltarea e-serviciilor locale:
La elaborarea e-Serviciilor locale, este important de a iniția activitățile folosind o
abordare de jos în sus și de a elabora un plan în acest sens - ținând cont de mai multe aspecte
descrise în acest document - folosind următoarele etape:
• organizarea coaliției actorilor de la nivel local, cu cunoștințe și interes relevant, în
scopul de a identificare modalitățile de acțiune și de a economisi resursele;
• formalizarea acestor acțiuni prin crearea unui Grup operativ, care va fi partener
pentru toate organismele relevante de la nivelul central și toate celelalte niveluri, va coordona
activitatea la nivel local, va comunica cu actorii de la nivelul central, va conduce procesul de
planificare și implementare la nivel local;
• comunicarea cu toate părțile interesate la nivel național responsabile pentru eTransformare, cu scopul de informare cu privire la planurile administrației centrale (inclusiv
agende și responsabilități) și solicitarea construirii unei platforme comune, care ar putea fi
utilizată pentru sistemele informaționale și e-serviciile administrației locale (nu doar
hardware, dar, și aplicații comune de bază);
• identificarea nevoilor comune la nivel local împărțite în două grupe: e-Servicii care
pot fi bazate pe date locale și e-Servicii, care necesită date de la nivel central/național;
• influențarea planuri centrale în funcție de nevoile locale;
• eforturi susținute pentru dezvoltarea mijloacelor de identificare electronică a
persoanelor, fiind una dintre precondițiile de bază pentru e-guvernare;
• pregătirea unui Plan de Acțiuni concret privind dezvoltarea SI/e-Serviciilor pentru
nivelul local, în baza acțiunilor de mai sus;
• alocarea resurselor (atât umane, cît și financiare);
• organizarea activității pentru crearea SI și e-Serviciilor utile pentru nivel local, fiind în
așteptare pentru anumite etape care trebuie întreprinse la nivel central – e bine de început cu
publicare sistematică și de continuat elaborarea e-Serviciilor de nivel superior;
• organizarea evenimentelor pentru reprezentanții administrației locale din țară,
pentru a fi transparenți, deschis pentru acceptarea acelor administrații locale care nu erau
implicate, dar exprimă interes, sporind astfel activitatea Grupului operativ;
• explicarea beneficiilor activității Grupului operativ publicului larg, motivându-i să
utilizeze e-Serviciile nou dezvoltate (de ex. prin intermediul reduceri de plăți etc.)
6.4. Concluzii
Lecţiile învăţate ce derivă din experienţa ţărilor Visegrad sunt:
1. Parteneriatele public-private sunt o cheie a succesului în digitizarea serviciilor
locale. S-a constatat cu certitudine că crearea unor subdiviziuni TIC pentru
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mentenanţa şi, cu atât mai mult, elaborarea de noi mijloace TIC, în fiecare
autoritate publică locală, nu este fezabilă.
Interoperabilitatea rămâne o condiţie absolut necesară pentru digitizarea serviciilor
publice locale, această sarcină revenind, în mod absolut sigur, autorităţilor centrale,
care ar trebui să elaboreze şi să publice standardele de interoperabilitate.
Tehnologiile digitale progresează, fapt ce ar putea exclude cetăţenii mai puţin
versaţi. În scopul asigurării accesului universal la serviciile digitale locale se cere
atât elaborarea/procurarea unor mijloace TIC invariante faţă de producătorii
concreţi de echipamente şi tehnologii digitale, cât şi implementarea unor programe
de instruire pe parcursul întregii vieţi a eventualilor solicitanţi de servicii publice
locale digitizate.
Digitizarea serviciilor publice locale are un efect social şi economic doar atunci
când toate serviciile pot fi accesate din orice autoritate publică şi sunt prestate întrun mod unitar.
Un rol primordial în facilitarea accesului universal la servicii îl are implementarea
unor mijloace comune de identificare şi de autentificare a utilizatorilor, indiferent
de punctul de acces şi specificul autorităţii publice.
Digitizarea serviciilor publice poate fi făcută cu succes doar după reingineria
acestora. În multe cazuri, păstrarea schemelor tehnologice existente de prestare a
serviciilor publice locale râmâne a fi obstacolul principal în eficientizarea
serviciilor şi garantarea accesului universal la acestea.
Schimbarea atitudinii şi a mentalităţii cetăţenilor faţă de modul de prestare a
serviciilor publice locale bazat pe digitizarea acestora trebuie să fie o sarcină la fel
de importantă ca şi dotarea autorităţilor publice cu mijloace TIC destinate prestării
electronice a serviciilor în cauză.

7. Evaluarea serviciului pentru transformarea în e-serviciu
Criterii pentru preselecția serviciilor bazate pe TIC:
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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.
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.).
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Pentru a evalua posibilitatea de implementare a serviciului selectat, este utilă aplicarea
Modelului ITPOSMO lui Richard Heeks. Heeks este considerat unul dintre fondatorii
domeniul ICT4D (ICT for Development – TIC pentru dezvoltare). Una dintre cele mai
importante contribuții ale sale în studierea domeniului ICT4D este Modelul Design-Reality
Gap (Modelul decalajului dintre viziune și realitate), un instrument de monitorizare și
evaluare, utilizat pentru a măsura succesul proiectelor ICT4D, în special a proiectelor de eguvernare.
Baza modelului lui Heeks este ideea că în cadrul oricărui proiect de e-guvernare există
2 puncte: starea actuală, realitatea, “unde ne aflăm acum” și scopul proiectului, altfel spus
“unde vrea să ne aducă proiectul e-guvernare”. Cu cît este mai mare decalajul între aceste
două puncte, cu atât mai dificilă este finalizarea cu succes a proiectului. Cu cît decalajul este
mai mic, cu atât sunt mai mari șansele de succes. Heeks afirmă că există 7 dimensiuni, care
determină acest decalaj: informația, tehnologia, procesele, obiectivele și valorile, personalul
și abilitățile, sistemele și structurile de management, precum și alte resurse: timpul și banii.
Aceste 7 aspecte de analiză a e-guvernării sunt rezumate în acronimul ITPOSMO22.
Informația - indică informațiile utilizate în aplicația de e-guvernare (compația dintre
cerințele de informație din structura aplicației de e guvernare vs. informația utilizată la
moment în cadrul organizației).
Tehnologia - indică tehnologia necesară pentru aplicația de e-guvernare (comparția
dintre cerințele include în structura aplicației de e-guvernare vs situația reală la moment).
Procese - indică procesele de lucru desfășurate în cadrul organizației (comparația
dintre procesele necesare pentru implementarea cu succes a aplicației e-guvernare vs situația
reală la moment).
Obiective și valori - indică obiectivele și valorile de care au neboie părțile interesate
pentru implementarea cu succes a aplicației de e-guvernare vs obiectivele și valorile actuale
reale ale acestora.
Personal și abilități - indică numărul de angajați și nivelul/tipurile de calificare
solicitate în/de organizație (comparația dintre cerințele pentru implementarea cu succes a
aplicației de e-guvernare vs situația reală la moment).
Sistemul și structura de management - indică sistemele și structurile de
management și structurile necesare în cadrul organizației (comparația dintre cerințele pentru
implementarea cu succes a aplicației de e-guvernare vs situația reală la moment).
Alte resurse - indică aspecte, precum timpul și banii necesari pentru implementarea
cu succes și funcționarea alicației noi, comparativ cu timpul și banii disponibili la moment23.

22

Richard Heeks and the Design-Reality Gap Model https://tulaneict4d.wordpress.com/2013/09/13/richardheeks-and-the-design-reality-gap-model/
23
Paper No. 22, Steering e-Government Projects from Failure to Success: Using Design-Reality Gap Analysis
as a Mid-Implementation Assessment Tool. Lemma Lessa, Solomon Negash & Mesfin Belachew, 2012
http://www.seed.manchester.ac.uk/medialibrary/IDPM/working_papers/igov/igov_wp22.pdf
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Figura 1. Dimensiunile ITPOSMO pentru schimbarea serviciilor publice
Pentru fiecare dintre dimensiuni, se dă o evaluare numerică pentru a indica mărimea
decalajului dintre realitate și starea dorită pentru dimensiunea dată. Punctajul pentru decalajul
fiecărei dimensiuni se determină pe o scară de la 0 la 10. Drept îndrumare, sunt oferite mai
jos exemple de descrieri pentru decalaje care corespund punctajelor zero, cinci și zece, dar
este posibil orice punctaj. Evaluările illustrative includ:
• Punctajul 0 indică “nici o schimbare dintre propunerea de design și realitatea
actuală”;
• Punctajul 5 indică “un anumit grad de schimbare dintre propunerea de design și
realitatea actuală”;
• Punctajul 10 indică “schimbare completă și radicală între propunerea de design și
realitatea actuală”24.

24

Richard Heeks “Most e-Government-for-Development Projects Fail How Can Risks be Reduced?” IDPM
2003 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan011226.pdf
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Următoarea activitate, din abordarea cea mai simplă ar fi cumularea punctajelor
pentru toate cele 7 dimensiuni ITPOSMO și interpretarea acestora conform tabelul de mai
jos.
Punctaj total

Rezultat posibil

57 – 70

Proiectul de e-guvernare va eșua la sigur dacă nu sunt
întreprinse măsuri pentru a diminua decalajul dintre design și
realitate.

43 – 56

Proiectul de e-guvernare ar putea eșua dacă nu sunt întreprinse
măsuri pentru a închide decalajul.

29 – 42

Proiectul de e-guvernare ar putea eșua total sau partial dacă nu
sunt întreprinse măsuri pentru a diminua decalajul dintre design
și realitate.

15 – 28

Proiectul de e-guvernare ar putea eșua partial dacă nu sunt
întreprinse măsuri pentru a diminua decalajul.

0 – 14

Proiectul de e-guvernare ar putea avea success.

În plus, punctajele pentru fiecare dimensiune în parte pot fi prezentate sub forma unui
tabel sau diagrame, aranjate pentru a afișa decalajele de la cel mai mare la cel mai mic.
O problemă importantă este aceea că e-serviciile sunt părți ale proceselor de lucru.
Prin urmare, orientare pe procese ar trebui să fie o caracteristică a metodei de elaborare a eserviciului. Totodată e-serviciul face parte dintr-o arhitectură IT. De aceea este necesar de a
clarifica problemele de schimb de informații între e-serviciu și alte sisteme informatice.
Contextul administrației publice care ține de e-servicii implică diferite regulamente și alte
tipuri de norme. Pentru realizarea unor procese și serviciile electronice eficiente, este
important să se cunoască și să se respecte diversele reglementări. În dezvoltarea e-serviciilor
trebuie inclusă o analiză a legislației și reglementărilor. E-serviciul reprezintă o comunicare
(comunicare guvern-client). Această e-comunicare este legată de alte tipuri de comunicare;
atât de la om la om, cît și alte tipuri de comunicare mediate de IT. Comunicarea în cadrul
unui domeniu restrâns va utiliza elemente lingvistice (concepte și terminologie), în special
asociate cu domeniul respectiv (practica de lucru).
E-serviciile sunt dezvoltate pentru a sprijini comunicarea între mai multe părți și este
important ca părțile să se înțeleagă reciproc. Din acest motiv în dezvoltarea e-serviciilor
trebuie inclusă o analiză conceptual-lingvistică. Astfel există cinci aspecte importante de luat
în considerare la dezvoltarea e-serviciilor publice (după cum este ilustrat în figura 2):
• Comunicare Guvern-client
• Proces de lucru
• Norme (reglementări și scopurile practicii de lucru)
• Limba pacticii de lucru
• Arhitectura SI & schimb de mesaje
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Norme
(reglementări și
scopurile practicii
de lucru)

Limba pacticii de lucru
Procese de lucru
Arhitectura SI &
schimb de mesaje

Comunicare
Guvern-client
(e-servicii)

Figura 2. Cele 5 aspecte pentru analiză
Sursa: Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, January 27-28, 2010

Viitoarele servicii electronice trebuie proiectate în funcție de context și integrate cu
activitățile conexe. Înlocuirea unui formular pe hârtie cu unul digital de cele mai multe ori
nu este o soluție adecvată pentru e-serviciu. Măsurile adecvate pot include atât e-servicii
adaptate, cît și alte tipuri de modificări25.

8. Problemele identificate privind dezvoltarea locală bazată pe TIC
Cadrul legal şi de reglementare existent prevede că autorităţile locale trebuie să ofere
diferite tipuri de servicii publice.
Datele sondajului26 arată că din cele 22 de servicii prestate la nivel local, cum ar fi
emiterea diverselor documente pentru cetăţeni, cele mai solicitate sunt: certificate despre
familie - 20,7%; plata impozitelor - 14,9%; certificate privind locul de reşedinţă - 13,0%;
certificate despre posesia (pierderea) cotei de teren agricol - 10,6%; extrase din registrul
funciar - 6,1%; certificate privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional şi certificate de
proprietate – câte 5,9%.
Celelalte servicii sunt solicitate mult mai puţin: certificate privind lipsa carnetului de
muncă - 0,7%; autorizaţie de plasare a dispozitivelor de publicitate - 0,8%.
Nivelul de acces al paginilor web ale instituţiilor şi autorităţilor publice pentru
informaţii sau pentru obţinerea serviciilor publice este sub 25%. Cele mai solicitate informaţii
se referă la: servicii medicale - 23,3%; cultură - 12,3%, amendamentele legislaţiei - 11,9%;
instituţiile guvernamentale - 11,0%.
Acest fapt se explică prin subdezvoltarea pieţei de servicii publice on-line (inclusiv
lipsa unora dintre acestea la nivel local), percepţia eronată că utilizatorii de Internet îşi
satisfac primordial interesele de agrement şi recreere, dar şi mai puţine funcţii de informare în
detrimentul performanţei serviciilor electronice. După cum s-a constatat în urma studiului,
lipsa bazelor de date şi software-ului necesar pentru procesarea electronică a datelor are drept
25

Göran Goldkuhl & Annie Röstlinger, Linköping University, Development of public e-services - a method
outline, Paper accepted to the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), January 27-28,
2010
26
Study: Servicii publice administrative prestate la nivel local: diagnostic și oportunități de e-Transformare.
Elaborat cu suportul PNUD/PCDL de către: Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”
Institutul de Dezvoltare Urbană, 2014.
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consecinţă o durată mai mare de prestare a serviciilor. În prezent, informaţiile cu privire la
populaţie în cele mai multe municipii sunt colectate manual, în registre. Astfel, pe parcursul
mai multor ani, p
date despre un anumit cetăţean, care solicită un document, este nevoie de timp pentru a
accesa datele din arhive şi a găsi informaţiile necesare. Pentru funcţionarii care au un stagiu
mare de lucru în primărie este mult mai simplu de a găsi datele/ informaţiile necesare pentru
eliberarea certificatelor şi, prin urmare, durata prestării serviciului în mod manual devine mai
scurtă.
Unele APL au achiziţionat programe cadastrale sau programe „secretariat plus”, care
facilitează activitatea lor. Achiziţiile s-au făcut la iniţiativa primăriilor. APL care nu dispun
de astfel de programe de prelucrare a datelor, recurg la metode tradiţionale de lucru
(înregistrări pe hârtie). Refuzul de a achiziţiona şi instala programe electronice de prelucrare
a datelor este motivat prin costurile ridicate şi lipsa de cunoştinţe, necesare pentru utilizarea
acestor programe.
Situaţia existentă este, de asemenea, condiţionată atât de lipsa unor sisteme
informaţionale, cât şi de lipsa interconectării între sistemele informaţionale existente şi
instituţii. Lipsa comunicării on-line şi/sau offline între oficiali şi instituţii, pentru verificarea
datelor si informaţiilor despre persoanele juridice sau fizice, îl obligă pe beneficiar să
îndeplinească rolul de „curier” între diferite instituţii sau birouri, pentru a obţine
documentaţia necesară. Acest fapt justifică necesitatea urgentă de reformare a serviciilor
publice, inclusiv digitalizarea serviciilor de bază şi reingineria lor, pentru a elimina procesele
incomode şi ineficiente.
Lipsa aplicaţiilor software reprezintă una dintre principalele dificultăţi legate de
furnizarea rapidă a serviciilor publice locale. În prezent, în cele mai multe APL informaţiile
de bază sunt stocate în registrele de hârtie. Digitizarea înregistrărilor şi automatizarea
gestionării acestora ar eficientiza activitatea funcţionarilor publici. Cu toate acestea, doar
digitizarea nu va rezolva definitiv problema. Nevoia de servicii de inter-relaţionate a
instituţiilor este, de asemenea, foarte importantă. Interoperabilitatea serviciilor bazate pe
platforma AP guvern-pentru-guvern ar optimiza orice flux de servicii publice, oferind
funcţionarilor oportunităţi pentru a extrage, verifica, valida, furniza date din registre şi bănci
de date într-un mod rapid şi la costuri minime.
Pentru a implementa la nivel local furnizarea serviciilor în format on-line, mai mulţi
participanţi au menţionat necesitatea focusării pe nevoi. Ca prioritate, acestea se referă la:
(i)
furnizarea de echipamente şi calculatoare,
(ii)
dezvoltarea bazelor de date pentru achiziţii publice şi a programelor de
prelucrare a datelor electronice,
(iii)
procesarea datelor din înregistrările acumulate în primării.
Suplimentar la furnizarea echipamentelor şi facilităţilor tehnice necesare la nivel
local, există şi o nevoie urgentă de a reduce numărul de certificate şi documente necesare
pentru eliberarea anumitor acte.
Specialiştii din domeniul implementării reformei în APL au subliniat necesitatea de
digitizare a serviciilor publice pe întreg teritoriul ţării, prin crearea unui sistem unic comun de
prestare a serviciilor. Iniţial însă, este necesar de a asigura funcţionalitatea serviciului, atât din
punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere al resurselor umane. Cu toate acestea, putem
www.idsi.md

www.discus.idsi.md

67

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

constata că autorităţile locale trebuie să promoveze şi să exploreze în mod activ noile oportunităţi
pentru prestarea de servicii publice în format electronic, inclusiv lansarea unor servicii localepilot, cum ar fi solicitarea şi obţinerea avizului de plată a impozitelor, certificatului privind locul
de reşedinţă, certificatului despre familie, extrasului din registrul cadastral.
APL-urile se confruntă cu o serie de probleme, legate în special atât de organizarea
actuală, cât şi de insuficienţa resurselor pentru implementarea soluţiilor TIC, cum ar fi27:
 lipsa registrelor pe suport de hârtie a serviciilor oferite, precum şi lipsa evidenţei
serviciilor;
 resurse insuficiente (de exemplu, autoturisme, fonduri pentru acoperirea costurilor de
telefonie, în unele cazuri, calculatoarele vechi, care trebuie înlocuite);
 riscul de întrerupere a unor servicii care sunt oferite doar de o singură persoană,
absenţă căreia face imposibilă prestarea în continuare a serviciului;
 securitate redusă de stocare a documentelor/informaţiilor (de exemplu, în încăperile
APL în care se păstrează arhivele tipărite, nu există sistem anti-incendiu);
 programe licenţiate insuficiente, lipsa sistemelor informatice pentru gestionarea
documentelor;
 comunicare limitată la nivelul de schimb de date electronice între APL, SD şi alţi
actori locali, lipsa de adrese de e-mail corporative.
Participanţii la evenimentele DISCUS au confirmat atât problemele menţionate mai sus,
cât şi unele specifice, ce ţin de implementarea serviciilor electronice la nivel local, cum ar fi:
 lipsa voinţei politice;
 lipsa campaniilor de informare pentru cetăţeni şi a formării funcţionarilor publici din
zonele rurale;
 dublarea documentelor;
 lipsa de proiecte-pilot de la nivel central la nivel de raion şi de la raion la oraşe/sate,
care ar putea fi preluate pentru multiplicare în alte localităţi;
 rezistenţa la schimbare;
 lipsa unui grup de experţi care ar consulta şi susţine autorităţile locale în
implementarea serviciilor electronice;
 lipsa unei reţele de parteneriat (administraţia centrală, administraţia locală,
societatea civilă, mediul de afaceri etc.);
 autorităţile locale sunt principalii/cei mai mari furnizori de date primare, dar, în
acelaşi timp, ele nu au acces la datele în cauză, stocate în sistemele informaţionale
de importanţă statală;
 necesitatea inventarierii tuturor posesiunilor autorităţilor publice (în ceea ce priveşte
TIC, sistemele informaţionale etc.);
 Moldova are strategii bune, dar o finanțare insuficientă pentru o bună implementare
a tuturor planurilor, documentelor.
Constatările Studiului de cercetare final
27

Conceptul Centrului de Informaţii şi Servicii pentru Cetăţeni
http://www.descentralizare.gov.md/lib.php?l=en&idc=446&t=/DRAFTS-IN-DISCUSSION/Concept-ofCitizen-Information-and-Service-Center
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Cele mai solicitate servicii prestate la nivel local sunt emiterea diverselor documente
pentru cetăţeni: certificate despre componența familiei, certificate privind plata impozitelor,
certificat privind locul de reședință, certificat despre posesia (pierderea) cotei de teren
agricol.
Instrumentele TIC sunt implementate nesatisfăcător la nivel local, din cauza lipsei de
fonduri și resurse umane. Este necesar suportul guvernamental pentru implementarea
sistemelor informatice la nivelul administrației locale, cît și instituționalizarea unui centru de
consultant IT pentru autoritățile locale.
Platforma DISCUS, menținută de IDSI și susținută de Centrul de Guvernare
Electronică și autoritățile guvernamentale centrale competente ar putea servi drept o
platformă de referință pentru schimbul de informații, documente, formulare etc, pentru a
sprijini și îndruma APL-urile în dezvoltarea serviciilor bazate pe TIC.
Coordonarea și sincronizarea unor proiecte de asistență efective și eficiente, finanțate
de donator externi este necesară pentru APL, cît și excluderea suprapunerii și dublării
eforturilor și activităților.
APL-urile necesiră un suport continuu privind consolidarea capacităților TIC,
managementul proiectelor, utilizarea aplicațiilor testate, sisteme de management al
documentelor etc.
Un prim pas spre implementarea de noi tehnologii la nivel local este stabilirea
dezvoltării TIC ca prioritate pe termen mediu și lung și alocarea de resurse în acest sens
(financiare, umane etc. dacă este posibil). Se recomandă ca dezvoltarea bazată pe TIC să fie
inclusă în strategiile de dezvoltare locală și a altor documente de politici ale municipalităților/
consiliilor locale, consiliilor raioanale.
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Tabelul 1. Problemele identificate şi posibile soluţii bazate pe TIC pentru servicii locale. Recomandări privind politicile publice pentru autorităţile publice relevante
Problemele
principale
identificate în
cadrul
atelierului de
lucru

Problemele
identificate de
proiectul PNUD
JILDP

Eliberarea
certificatelor
(componenţa
familiei etc.)

Lipsa registrelor
digitizate

Servicii de
arhivare /
Lipsa
serviciilor de
păstrare a
înregistrărilor

Lipsa registrelor
digitizate

Extrase
Lipsa
cadastrale
interoperabilităţii
(autorizaţii de
construcţii,
extrase din
registrul de
proprietate
etc.)
Certificate
Lipsa accesului la
privind
sursa relevantă de
datoriile fiscale informaţii
Asigurarea
socială
Serviciile se
oferă la diverse
oficii/ nu există
un ghişeu unic

Lipsa sistemelor
informatice pentru
APL şi a
interoperabilităţii
între serviciile
descentralizate

Probleme
Problemele
identificate în identificate în
Problemele
Recomandări din Soluţii/recomandări
Soluţii/
Soluţii/
Problemele
relevante din
Nota
identificate
în
Nota informativă
Soluţii propuse
Recomandări
cadrul
identificate de
recomandări
recomandări
partea Republicii
informativă
Programul
de
din
partea
de
proiectul
consolidate
privind
primului
proiectul
relevante din
relevante din USAID LGSP
Cehe
din partea
reformă a
partenerilor de
politicile publice
seminar
USAID LGSP
partea Poloniei partea Slovaciei
partenerilor
serviciilor publice
dezvoltare
(mai
2015)
de dezvoltare
Serviciile sunt
oferite în
diverse locaţii
(oficii, etaje), în
incinta APL,
fapt care face
dificilă
identificarea
imediată de
către cetăţean a
persoanelor
care furnizează
anumite
servicii;
insuficiente
despre
procedura de
prestare a
serviciilor,
reglementările
relevante, lista
documentelor
solicitate,
termenii de
executare etc.;
faptul că există
ghişee unice în
cadrul APL,
solicitantul
prezintă în persoană la

Aducerea eTransformării
la nivelul administraţiei locale: aceasta va
îmbunătăţi
tranzacţiile
publice: atât
pentru serviciile Guvernpentru-Guvern,
cât şi Guvernpentru-Cetăţeni

- Lipsa de
campanii de
informare pentru
cetăţeni şi de
formare a
funcţionarilor
publici din
mediul rural;
- Dublarea
documentelor;
- Lipsa de
proiecte-pilot de
la nivel central
pentru raioane –
şi de la raion
pentru
oraşe/sate, care
ar putea fi
multiplicate în
alte localităţi;
- Rezistenţa la
schimbare;
- Lipsa unui
grup de experţi
care ar consulta
şi sprijini
autorităţile
locale la
implementarea
serviciilor
electronice;
- Lipsa de reţele

- Informaţii
incomplete postate
pe site-urile
instituţiilor publice.
- Includerea
arbitrară a
cerinţelor
suplimentare
privind serviciul,
neprevăzute în
actele normative
- Lipsa de reguli
uniforme şi
transparente pentru
stabilirea tarifelor
la serviciile cu
plată
- Lipsa unei
definiţii clare a
serviciilor publice
şi diversitatea
serviciilor publice
în legislaţie.
Absenţa unor linii
directoare unificate
aprobate pentru
analiza şi
reingineria
serviciilor

- Emiterea unui
Hotărâri de guvern
care să permită
utilizarea datelor
guvernamentale de
către sectorul
privat, mediul
academici şi
administraţia
locală;
- Aprobarea legii
cu privire la
serviciile publice şi
e-Guvernare în
conformitate cu
Agenda Digitală a
UE 2020, Agenda
de e-Guvernare a
UE, Strategia
datelor deschise,
Strategia de Cloud
Computing;
- Aprobarea
deciziilor şi
regulamentelor
care să permită
schimbul de date şi
interoperabilitatea
prin Platforma
guvernamentală
MConnect şi să
asigure principiul
de o singură

EGON – Sistem de
servicii partajate din
Republica Cehă.
EGON constă din:
- Infrastructura de
comunicaţii care
include CMS
(interconexiune
centrală)
- Registre de bază:
(Persoane,
Companii, Terenuri
şi imobile, Drepturi
şi responsabilităţi)
- Bază de date de
cutii poştale
CzechPOINT
Portal
guvernamental
Lista de OVM
(Registrul oficiilor)
JIP/KAAS – spaţiu
unic de identitate
pentru funcţionarii
publici
Acest sistem oferă
servicii electronice la
nivel regional şi
local.
Servicii regionale:
- Interconectarea

Dezvoltarea eServiciilor
trebuie realizată
pas cu pas.
Scopul primului
pas ar trebui să
fie:
1. Informaţi
populaţia că APL
poate fi
contactată prin
Internet şi
încurajaţi-i să
utilizeze această
opţiune.
2. Testaţi
capacităţile organizaţiei la
scară mică.
Autorităţile
locale trebuie să
ia în considerare
dezvoltarea
următoarelor
tipuri de sisteme
informaţionale:
1. Servicii
Internet de bază
2. Sistem de
management al
documentelor

Dezvoltaţi eservicii:
• 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
• bazate pe
situaţia de viaţă a
clientului – dar
suficient de
complexe pentru
a acoperi tot
procesul
• utilizaţi
interpretarea
pentru hărţi (GIS
sau Google maps)
Faceţi coaliţii ale
autorităţilor
locale:
• prin dezvoltarea
şi partajarea

Centrul 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 MCloud furnizată
de Centrul de
Guvernare
Electronică

A. Implementarea
prevederilor
Programului de
reformare a serviciilor
publice:
Elaborarea şi
promovarea legii cu
privire la serviciile
publice
Elaborarea şi
promovarea legii cu
privire la arhivarea
documentelor
electronice
Elaborarea şi
aprobarea
metodologiei pentru
reingineria serviciilor
publice

Pregătirea şi aprobarea
metodologiei cadru
pentru stabilirea
tarifelor pentru
serviciile publice
prestate contra plată
Elaborarea şi
aprobarea propunerii
de politică publică
privind centre de
servicii publice

DISCUS – 21470018
Lipsa comunicării
on-line/off-line
între funcţionarii
publici din diverse
instituţii

Primărie un set
de documente
necesare, care
este ataşat la
cerere.
Prezentarea
cererii de la
distanţă (prin
internet,
telefon, fax) nu
este posibilă;
-urile nu
pot oferi
servicii de la
distanţă, este
necesară
prezenţa fizică a
solicitantului la
biroul
primarului.
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de parteneriat
(administraţia
publica centrală,
administraţia
publică locală,
societatea civilă,
mediul de
afaceri etc.)

Lipsa
conectivităţii
(IS) între
centre
leraionale
(LPAII) şi sate
(LPAI)
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transmitere a
datelor de către
cetăţeni şi
companii la adresa
guvernării;
- Alinierea cadrului
legal din RM la
Cadrul UE de
interoperabilitate
pentru furnizarea
pan-europeană a
serviciilor publice;
- Asigurarea
protecţiei datelor
cu caracter
personal, cât şi
alinierea legislaţiei
relevante la
standardele UE şi
implementare
eficientă a
acestora;
- Aprobarea şi
respectarea politicii
de securitate
cibernetică, a
regulamentelor şi
mecanismelor de
implementare care
să asigure
comunicaţii,
interacţiuni şi
tranzacţii digitale
sigure între
cetăţeni, companii
şi guvern în
Moldova şi pe
piaţa digitală unică
a UE

reţelelor regionale
- Centre de servicii
regionale partajate
- Harta digitală a
serviciilor publice
- Managementul
documentelor
Servicii locale:
- Centre de servicii
partajate la nivel de
municipii
- Centre de servicii
partajate la nivel de
oraş
- Oficiile
CzechPOINT
- Harta digitală a
serviciilor publice
- Managementul
documentelor

3. Sisteme GIS
4. Portalul
cetăţenilor
Abordarea
iniţială a eserviciilor
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

aplicaţiilor
• prin împărţirea
cheltuielilor
• gândiţi-vă la
structura eserviciilor
• clientul nu
trebuie să se
rătăcească
Atenţie la sarcina
administrativă!!
• nu solicitaţi date
care sunt în
bazele de date
guvernamentale
• evaluaţi
utilizarea reală a
tuturor datelor
colectate în timp
• anulaţi
responsabilităţile
clienţilor, atunci
când există
diverse metode de
colectare a
datelor

universale
Elaborarea şi
aprobarea
metodologiei pentru
elaborarea
reglementărilor
administrative pentru
serviciile publice
B.
Implementarea
Planului Naţional de
Acţiuni pentru
Acordul de asociere
RM-UE 2014-2016
C.
Implementarea
Programului de
activitate al
Guvernului Republicii
Moldova pentru 20152018
D.
Implementarea
recomandărilor din
Nota informativă din
partea partenerilor de
dezvoltare
E.
Utilizarea conţinutului
relevant a
documentelor din
ţările V4 prezentate în
studiu, care să fie
încadrat în
documentele
elaborate/modificate
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tuturor procedurilor din cadrul
oficiului şi
formalizarea
acestora –
publicarea pe
web, împreună
cu versiunea
electronică a formularelor, astfel
încât oamenii să
poată demara
anumite cereri.
Transformarea
tuturor
formularelor
utilizate în oficiu
în format .pdf
activ (pot fi
utilizate
instrumente
precum Scribus).
Transparenţa
decizională,
lipsa
informaţiei

Pagina web a
APL
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9. Recomandări privind e-serviciile publice locale în baza constatărilor
proiectului DISCUS și ale altor activități de proiect
Având în vedere problemele identificate în cadrul discuțiilor din timpul seminarului și
luând în considerare constatările studiului28 și ale altor documente menționate anterior,
trebuie ținut cont de următoarele recomandări pentru promovarea și implementarea serviciilor
publice locale on-line:


















Derularea campaniilor de informare publică cu privire la beneficiile serviciilor publice
locale on-line.
Editarea şi distribuirea tutorialelor despre modul de accesare şi obţinere a serviciilor
electronice.
Diversificarea canalelor de informare publică cu privire la procesele care au loc în cadrul
autorităţilor locale, inclusiv prin mijloace electronice.
Asigurarea suportului şi asistenţei tehnice, de consiliere pentru dotarea APL cu
echipamente şi calculatoare moderne.
Promovarea conceptului de outsourcing (externalizarea serviciilor) şi atragerea
investiţiilor pentru modernizarea APL.
Furnizarea de asistenţă tehnică şi de specialitate pentru mentenanţa echipamentelor şi
calculatoarelor APL.
Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi tehnic pentru dezvoltarea bazelor de date şi a
programelor de procesare a datelor electronice.
Acordarea de asistenţă tehnică şi logistică necesară pentru procesarea înregistrărilor din
arhivele APL.
Consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor funcţionarilor publici locali în utilizarea
mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, securitatea datelor şi
asigurarea cu informaţii, eventual în cadrul centrelor de excelenţă în e-Guvernare şi
servicii publice electronice.
Implementarea proiectelor-pilot în anumite APL în scopul testării mecanismelor de
furnizare a serviciilor on-line.
Promovarea creării unor condiţii atractive în APL pentru atragerea şi angajarea tinerilor
specialişti.
Operarea modificărilor în cadrul normativ-juridic ce ar avea drept scop reducerea
numărului de certificate emise pentru serviciile publice locale.
Abordarea sistemică, coordonată la nivel naţional, bazată pe principiile subsidierii
problemelor de implementare a serviciilor electronice în administraţia locală.
Efectuarea cercetărilor ştiinţifice, studiilor referitoare la premisele şi impactul social al
serviciilor publice electronice, în special în administraţia locală, care reprezintă
principalul furnizor de servicii; identificarea celor mai bune soluţii şi eforturi comune ale
tuturor actorilor sociali implicaţi în edificarea e-Guvernării locale.
Elaborarea unui cadru metodologic adecvat noilor realităţi de implementare şi furnizare a
serviciilor electronice de către APL.

28

Study: Servicii publice administrative prestate la nivel local: diagnostic și oportunități de e-Transformare.
Elaborat cu suportul PNUD/PCDL de către: Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”
Institutul de Dezvoltare Urbană, 2014.
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Încurajarea sectorului privat şi societăţii civile să participe la dezvoltarea şi
implementarea soluţiilor avansate de prestare a serviciilor digitale, bazate pe cele mai
recente realizări în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, managementului
public, în alte domenii relevante: e-comerţ, e-medicină, e-educaţie etc.
Derularea în cadrul APL a proiectelor-pilot pentru soluţii de management public la nivel
local şi diseminarea celor mai bune practici la nivel naţional.
Implementarea standardelor tehnice de e-servicii.
Alocarea în bugetele locale a mijloacelor financiare destinate procurării în întreţinerii
echipamentelor şi produselor-program TIC.
Abordarea de jos în sus în implementarea serviciilor digitale locale: funcţionarii locali
trebuie să manifeste iniţiativă şi dorinţă.

Pe lângă acţiunile descrise mai sus, trebuie să fie elaborate, discutate, promovate şi
aprobate următoarele documente deja incluse în planurile de acţiuni:
 Legea cu privire la serviciile publice.
 Legea cu privire la arhivarea documentelor electronice.
 Metodologia de reinginerie a serviciilor publice.
 Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra
plată.
 Propunere de politică publică privind centre de serviciu universal.
 Metodologia de elaborare a reglementărilor administrative pentru serviciile publice.
 Hotărârea Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de notificare (MNotify).
 Hotărârea Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de livrare (MDelivery).
 Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea informaţiilor şi
înregistrărilor din managementul documentelor electronice (SIGEDIA).
 Metodologia de digitizare implicită a serviciilor publice.
 Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind
managementul conţinutului pe portalul guvernamental unic de servicii publice.
 Reglementări şi procedurile de acces şi utilizare a platformei de interoperabilitate.
 Hotărârea Guvernului cu privire la Registrul de stat al regulamentelor autorităţilor
locale.
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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/Subactivitate

Perioadă

Responsabil

Indicatori
progres

de

Monitorizare
Evaluare

Început:

Produs:

Sfîrșit:

Rezultat:

Început:

Produs:

Intermediar:

Rezultat:

Ex-post:

Sfîrșit:
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Tabel: Matricea Propunerii de Proiect

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

76

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

9. Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea locală bazată pe TIC
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 eTransformare (prin Centrul de e-Guvernare), inițiativele de cooperare transfrontalieră (inclusiv
participarea la Programul Transnațional Dunărean) și coordonarea Programului Național de
modernizare a serviciilor publice.
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.
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
• Nu se accepta finanțarea retroactivă a proiectelor.
Principiul parteneriatului
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• 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 RomâniaUcraina-Republica Moldova
1. Programul România-Moldova
2. Programul România-Ucraina
3. Programul Operațional Comun în Bazinul Mării Negre
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.
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
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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
Topul organizațiilor finanțatoare după angajamente
Organizație finanțatoare

Angajamente curente (EUR)

Comisia Europeană

65,900,421.4

Agenția Internațională pentru Dezvoltare
Statele Unite ale Americii

10,810,810.81
7,699,178.45

Republica Austria

6,005,100

Danemarca

4,699,063.75

Fondul Global pentru Combaterea SIDA,
Tuberculozei și Malariei
Uniunea Europeană

2,772,080
2,750,184.56

Departamentul american al apărării

925,014.01

Departamentul de Stat al SUA

707,265.55
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Organizație finanțatoare

Angajamente curente (EUR)

Organizația pentru Alimentație și Agricultură

605,614.21

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
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,
sunt parteneri activi în determinarea politicii în domeniul cooperării
pentru dezvoltare şi proiectelor de implementare.

Detalii de contact

www.idsi.md
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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
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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).

de

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

Tipul fondurilor /
instrumente
financiare şi
modalităţi de
asistenţă

• Asistenţă tehnică/Instruiri
• Granturi/Burse

www.idsi.md
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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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10. Recomandări pentru acțiuni ulterioare
Ca rezultat al prezentărilor, discuțiilor, studiilor de cercetare și vizitelor de studiu
întreprinse, precum și a rezultatelor chestionarelor completate după fiecare eveniment, se cere
planificată o listă de acțiuni ulterioare:









Menținerea site-ul DISCUS și platformei, ca un punct de referință pentru păstrarea
legăturilor în cadrul comunitpății deja create de primari, reprezentanții APL,
reprezentanții APC, PNUD, USAID, Novateca și alții, pentru a discuta periodic
problemele apărute privind procesul de dezvoltare a societății informaționale.
Instituționalizarea rolul Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale ca punct de
referință pentru APL, cu privire la serviciile publice locale bazate pe TIC, în colaborare
cu Centrul de e-Guvernare și susținerea Cancelariei de Stat și Ministerului TIC.
Elaborarea unui proiect special pentru dezvoltarea și menținerea abordării
metodologice pentru a crea instrumente semantice și a asigura interoperabilitatea, în
abordarea guvernamentală a e-Guvernării în ansamblu.
Realizarea unor activități de strângere de fonduri pentru crearea de capacități
suplimentare în cadrul IDSI, pentru servicii de support și consultanță pentru APL-uri.
Elaborarea unui proiect pilot pentru 2 APL-uri cu toate funcționalitățile necesare, ca
model de servicii publice bazate pe TIC, care să fie extins ulterior în toată țara.
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Anexa 1. Agendele evenimentelor de proiect în 2015

Agenda
Atelierul de lucru: Dezvoltarea locală bazată pe TIC
17-18.03.2015 - Chişinău, Moldova
Institutul Muncii, Sala nr. 4, str. Zimbrului nr. 10, Chişinău, Moldova, 2024
Ora
9.30 - 10.00

1 Zi – 17 Martie
nr
Tema/prezentarea
Sosirea participanţilor & înregistrare
1 Deschiderea evenimentului

10.00 - 10.05

1.1

Cuvânt de salut şi prezentarea agendei
(Ro)

10.05 - 10.10

1.2

Cuvânt de salut (Ro)

10.10 - 10.15

1.3

Cuvânt de salut (Ro)

10.15 - 10.20

1.4

10.20 - 10.30

1.5

Cuvânt de salut din partea corpului diplomatic al
ţărilor Visegrad
Prezentarea proiectului DISCUS şi a IDSI (Ro)

2
10.30 - 10.45

2.1

10.45 - 11.00

2.2

11.00 - 11.15

2.3

11.15 - 11.35

2.4

11.35 - 12.15

2.5
3

12.15- 12.50

3.1

12.50 - 13.25

3.2

www.idsi.md

Situaţia actuală privind dezvoltarea locală
bazată pe TIC
e-Transformarea Guvernării: Rezultate şi
Priorităţi (Ro)
Prezentarea datelor Studiului privind accesul şi
perspectivele de utilizare a serviciilor publice
locale on-line, Programul Comun de Dezvoltare
Locală Integrată (Ro)
Guvernarea Locală Deschisă bazată pe
instrumente TIC
(Ro)
Studiu de caz: Implementarea Sistemului de
Management al Documentelor Electronice în
cadrul Consiliului raional
Discuţii & Pauză de cafea
Dezvoltarea locală bazată pe TIC în ţările
Visegrad (bune practici)
E-serviciile Locale -bune practici în Polonia (Eng)
Întrebări şi răspunsuri
Aspecte importante de construcţie a sistemelor
pentru e-serviciile locale în baza experienţei
Slovaciei (Eng)

www.discus.idsi.md

Vorbitor/Expert/Moderator
Anastasia Ştefaniţa, Institutul de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
(IDSI)
Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale
Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Reprezentant Ministerul
Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor
(tbc)
Anastasia Ştefaniţa, IDSI
Coordonator proiect
Ion Coşuleanu, IDSI
Cornelia Amihalachioae, Centrul
de Guvernare Electronică
Olesea Cazacu
PNUD Moldova
Coordonator Proiect
Veronica Creţu - Preşedinte,
Institutul pentru o Guvernare
Deschisă (RM), membru al
comitetului director al
Parteneriatului Guvernului Deschis
Igor Plamadeala, Consiliul Raional
Ialoveni
Toţi participanţii
Ion Coşuleanu, IDSI
Krzysztof Atlasiewicz
Expert din Polonia
Vladimir Benko
Expert din Slovacia
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16.30 - 17.30

Întrebări şi răspunsuri
3.3 Abordări metodologice privind dezvoltarea locală
bazată pe TIC (Eng)
Întrebări şi răspunsuri
Prânzul
3.4 Discuţii privind practicile ţărilor Visegrad
prezentate.
Recomandări pentru Moldova
4 Lucru în echipe
4.1 Lucru în echipe (3 grupuri * aprox. 10 pers)
Temele vor fi stabilite în baza discuţiilor din
prima parte a zilei
4.2 Prezentările grupurilor & Pauză de cafea

17.30 - 18.10

4.3

18.10 - 19.30

Eveniment de socializare

13.25 - 14.00

14.00 - 14.50
14.50 - 15.20

15.20 - 16.30

Discuţii finale & Concluziile zilei

12.35 - 12.50

2 Zi – 18 Martie
5 Recomandări privind Planul de acţiuni pentru
implementarea e-serviciilor locale
5.1 Recomandări privind implementarea e-serviciilor
locale în Moldova
Întrebări şi răspunsuri
5.2 Sfaturi utile privind implementarea sistemelor
informatice relevante pentru autorităţile locale
Întrebări şi răspunsuri
5.3 Sfaturi utile privind implementarea sistemelor
informatice relevante pentru autorităţile locale
Întrebări şi răspunsuri
Discuţii & Pauză de cafea
6 Conceptul de Centre de Performanţă în TIC
6.1 Prezentarea generală a ideii de Centre de
Performanţa în TIC (rezultatele studiului Look@IT)
6.2 Conceptul de Centre de Performanţă în TIC
Întrebări & posibile soluţii
6.3 Conţinutul digital şi motivarea tinerilor

12.50 - 13.50

6.4

09.00 - 09.30
09.30 – 09.40
09.40 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.35
10.35 - 10.45
10.45 - 11.45
11.45 - 12.05
12.05 - 12.20

13.50 - 14.50
14.50 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30

Discuţii privind Conceptul de Centre de
Performanţă în TIC
Prânzul
Discuţii finale & concluziile evenimentului
Completarea chestionarelor de evaluare
Pauză de cafea & Aspecte organizatorice finale
Cuvânt de final & Plecarea participanţilor

Vratislav Datel
Expert din Republica Cehă

Anatol Gremalschi, Director de
programe Institutul de Politici
Publice (IPP), Ion Cosuleanu - ISDI
Veronica Creţu - Preşedinte,
Institutul pentru o Guvernare
Deschisă (RM), membru al
comitetului director al
Parteneriatului Guvernului Deschis
Anatol Gremalschi - IPP
Ion Coşuleanu - ISDI
Mihai Grecu, Institutul de Dezvoltare
a Societăţii Informaţionale
Vratislav Datel
Expert din Republica Cehă
Krzysztof Atlasiewicz
Expert din Polonia
Vladimir Benko
Expert din Slovacia
Anatol Gremalschi - IPP
Ion Coşuleanu, IDSI
Ion Coşuleanu, IDSI
Vladimir Benko
Expert din Slovacia
Anatol Gremalschi, IPP
Ion Coşuleanu, IDSI

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
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Agenda
Seminar ştiinţific: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale)
26 - 27 mai 2015 - Chişinău, Moldova
Institutul Muncii, Sala nr. 6, str. Zimbrului nr. 10, Chişinău, Moldova, 2024
Ziua 1 – 26 Mai
Ora

nr.

Tema/prezentarea

Vorbitor/Expert/Moderator

9.00 - 09.30 Sosirea participanţilor & înregistrare
1 Deschiderea evenimentului
09.30- 09.40 1.1 Cuvânt de salut şi prezentarea agendei

Igor Cojocaru, IDSI (M)
Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale

09.45- 09.55 1.2 Cuvânt de salut

Academician Gheorghe Duca,
Academia de Ştiințe a Moldovei

10.00- 10.10 1.3 Cuvânt de salut

Andrei
Cuşcă,
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei
şi
Comunicaţiilor

10.15- 10.25 1.4 Cuvânt de salut din partea corpului
diplomatic al ţărilor Visegrad
10.25- 10.30 1.5 Cuvânt de salut

Ceauş Sergiu, Secretar General
adjunct al Guvernului

10.30- 10.45 1.6 Prezentarea studiului realizat de experţii prof. A. Gremalschi, Institutul de
DISCUS în baza workshopului din 17-18 Politici Publice
martie
2

Reglementări Naţionale privind TIC-APL

10.55- 11.25 2.1 Strategia Naţională „Moldova digitală
2020” - document de politici de bază
privind
dezvoltarea
societăţii
informaţionale în Republica Moldova
11.25- 11.55

Andrei Cuşcă, Şef adjunct,
Direcţia politici în domeniul
tehnologiei informaţiei, Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei
şi
Comunicaţiilor

Discuţii & Pauză de cafea

12.00- 12.30 2.2 Cadrul
legal
pentru
Agenda
eTransformare a Guvernării

de Eduard
Fricăţel,
Consultant
Juridic, Centrul de Guvernare
Electronică

12.35- 13.05 2.3 Studiu de caz I: Centrul de Informare şi Igor Cernei, specialist Primăria
Prestări Servicii al Primăriei or. Orhei şi Orhei
Sistemul Informaţional Geografic din Orhei
13.10- 13.55

Prânzul

14.00- 14.25 2.4 Studiu de caz II: Dezvoltarea şi Reprezentant
Centrul
instituţionalizarea
instrumentelor
de Guvernare Electronică
comunicare
eficientă
cu
cetăţenii
(platforma WebAPL 1.0)
3

www.idsi.md

Bune practici ale ţărilor Visegrad
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Anatol Gremalschi, Director de
Programe Institutul de Politici
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Publice

14.30- 15.00 3.1 Planifacarea strategica TIC
autorităţile locale (partea I)

de

către Krzysztof Atlasiewicz
Expert din Polonia

15.05- 15.35 3.2 Guvernarea deschisă: Oraşul Presov - Vladimir Benko
construirea sistematică şi efectivă a Expert din Slovacia
serviciilor de informaţii
15.40- 16.10 3.3 Legislaţie şi standarde tehnice
Administraţia Publica (partea I)
16.15- 16.50

în Vratislav Datel
Expert din Republica Cehă

Pauză de cafea
4

Platformele e-guvernare din Moldova

Ion Coşuleanu, Institutul de
Dezvoltare
a
Societăţii
Informaţionale

16.55- 18.20 4.1 Platformele de e-Guvernare, implementate Iurie Ţurcanu, Coordonator
pentru autorităţile publice centrale, Tehnologic Şef, Vice-Director,
disponibile pentru reutilizarea şi de către Centrul de Guvernare Electronică
autorităţile publice locale
18.20- 18.30 4.2 Discuţii finale & Concluziile zilei

Anatol Gremalschi - IPP
Ion Coşuleanu - IDSI

18.30- 19.30 Cina & Eveniment de socializare
Ziua a II-a – 27 Mai
5

Bune practici ale ţărilor V4

Mihai
Grecu,
Institutul
de
Dezvoltare
a
Societăţii
Informaţionale

09.00 - 09.30 5.1

Legislaţie şi standarde tehnice
Administraţia Publică (partea II)

09.35 - 10.05 5.2

Planificarea strategică TIC
autorităţile locale (partea II)

10.10 - 10.40 5.3

Instrumente TIC pentru managementul Vladimir Benko
mediului utilizate de APL – recomandări Expert din Slovacia
pentru Moldova

10.40 - 11.00

Sesiune de întrebări & discuţii

11.00 - 11.45

Pauză de cafea

11.50 - 12.20 6.1

Interoperabilitatea – o oportunitate de a Mihai Grecu, Institutul de
moderniza serviciile publice locale
Dezvoltare
a
Societăţii
Informaţionale

12.20 - 12.45

Discuţii finale & concluziile evenimentului

12.50 - 13.15

Înmânarea certificatelor de participare

13.15 - 13.30

Completarea chestionarelor de evaluare a evenimentului

de

în Vratislav Datel
Expert din Republica Cehă

către Krzysztof Atlasiewicz
Expert din Polonia

Aspecte organizatorice finale
13.30 - 14.10 Prânzul
14.10 - 14.30 Plecarea participanţilor
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
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Agenda
Atelier de lucru: Servicii Publice Electronice Locale
22 – 23 septembrie 015 - Chișinău, Moldova
Institutul Muncii, sala nr. 6, str. Zimbrului 10, Chişinău, Moldova – 2024
Ziua I – 22 Septembrie
Ora
9.30 -10.00

nr

Tema/prezentarea

Vorbitor/expert/moderator

Înregistrarea
1

Deschiderea evenimentului

dr. Igor Cojocaru, IDSI (M)

10.00 - 10.10

1.1 Cuvânt de salut şi prezentarea agendei

dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societății Informaționale

10.15- 10.25

1.2 Cuvânt de salut

Acad.
Ion
Tighineanu,
Primvicepreședinte al Academiei de Științe

10.25 - 10.35

1.3 Cuvânt de salut

Andrei Cuşcă, Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor

10.40 - 10.50

1.4 Cuvânt de salut

10.50 - 11.25

Ceauş Sergiu, Secretar General adjunct
al Guvernului
1.5 Prezentarea celui de al II-lea studiu de cercetare dr. hab. Anatol Gremalschi, expert
bazat pe concluziile seminarului (din mai)
național, Institutul de Politici Publice (IPP)
Întrebări & Răspunsuri

11.30 - 12.00

Pauză de cafea
2

12.00 - 12.35

Vizita de studiu în Polonia – lecții învățate

2.1 Vizita de studiu în Polonia – 5-10 iulie, 2015

Anastasia Ștefanița, IDSI
Coordonator de proiect
*** participanți

2.2 Discuții cu participanții în cadrul vizitei de studiu
3

Plan de acțiuni: Servicii electronice locale

12.40 - 13.00

3.1 Recomandări pentru întocmirea unui plan de Ion Coșuleanu, IDSI
acțiuni (șablon, sugestii)
V4 experți

13.00 - 13.40

3.2 Explicarea exercițiului.
Formarea echipelor de lucru.
Formarea comisiei de evaluare.

13.40 - 14.30

Prânzul
4

14.40 - 16.40
16.20 - 16.50
16.50 - 18.00

dr. hab. Anatol Gremalschi, expert
național, Institutul de Politici Publice
Ion Coșuleanu, IDSI

Lucrul în grupuri

4.1 Lucrul în grupuri (coordonat de experții DISCUS)

experții DISCUS

Pauză de cafea & Discuții
4.2 Prezentarea lucrului în grup

Ion Coșuleanu, IDSI

18.00 - 19.00 Cina & Eveniment de socializare
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a II-a zi – 23 Septembrie

5

Planuri de Acțiuni Finale

09.00 - 09.20

5.1

Analiza prezentărilor echipelor.
Discuții.

Experții DISCUS

09.25 - 09.45

5.2

Opinia Comisiei de Evaluare.
Selectarea celor mai bune 2 planuri de acțiuni.

Ion Coșuleanu, IDSI

09.50 - 10.40

5.3

Lucru în 2 echipe pentru finalizarea planurilor de Experții DISCUS & participanții
acțiuni

10.45 - 11.00

5.4

Recomandări privind finalizarea planurilor de dr. hab. Anatol Gremalschi, expert
acțiuni
național, IPP

11.00 - 11.30

Pauză de cafea
6

Proiect: Servicii electronice & circulația
documentelor

11.30 - 11.45

6.1

Prezentarea proiectului: Serviciile electronice ale Vlado Benko, expert din Slovacia
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

11.45 - 12.15

6.2

Sistem de circulație a documentelor în Stanislav Horák, expert în sisteme de
managementul public ANOFM & partenerii cehi
circulație a documentelor, DATAB
consult, s.r.o., Republica Cehă

12.15 - 12.30

Răspunsurile
participanților

experților

la

întrebările Experții DISCUS

12.30 - 12.45

Discuții finale & concluziile evenimentului

12.50 - 13.15
Înmânarea certificatelor de participare
13.15 - 13.30

dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societății Informaționale

Completarea chestionarelor de evaluare a
evenimentului
Aspecte organizatorice finale

13.30 - 14.30

Prânzul

14.30 - 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
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Agenda
Seminar științific: 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

9.30 - 10.00 Sosirea participanților & înregistrare
Welcome coffee
10.00 - 10.10 Cuvant de salut si prezentarea agendei

10.15- 10.25 Cuvant de salut

10.30 - 10.40

Cuvant de salut

10.40 - 10.50 Cuvant de salut
10.50-11.15

Aspecte generale si practice privind protectia
datelor cu caracter personal

11.15-11.40

Instrumente de finantare a proiectelor APL
din surse externe
11.40-12.15 Discuții & Pauză de cafea
* Fotografie comună
12.15- 13.05 Serviciile guvernamentale electronice
reutilizabile
13.10-13.25 Prezentarea participantilor (Nume/Prenume,
localitatea, functia)
13.30-14.20 Prânzul
14.30-14.55 Zona “.MD” pentru APL: penetrabilite,
deziderate şi realitaţi
15.00 - 15.25 Instrumente IT pentru APL

Vorbitor/Expert/Moderator

Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societatii Informationale
Acad. Ion Tighieneanu, prim vicepresedintele Academiei de Stiinte a
Moldovei
Ceauş Sergiu, Secretar General adjunct al
Guvernului
Sergiu Cușcă, Ministerul Tehnologiei
Informatiei si Comunicatiilor
Sergiu Arsene, Sergiu Bozianu
Centrul National pentru Protectia Datelor
cu Caracter Personal
Victor Nicolăescu, Alexandru Rusu
Cancelaria de Stat

Dumitru Postu, Sergiu Bedros
Centrul de Guvernare Electronica
Toți participanții
Dorian Bodiu, MoldData

Olesea Cazacu, Manager de proiect,
Dezvoltare Locala si Migratie
Eugent Platita, Consultant IT, Programul
Comun de Dezvoltare Locala Integrata
15.30-15.50 Solutii TIC pentru APL (recomandari practice) Vladimir Benko
Expert din Slovacia
15.50-16.00 Q&A
16.00 - 16.30 Discuții & Pauză de cafea
16.30-16.55 Cateva sugestii privind implementarea eVratislav Datel
serviciilor locale
Expert din Republica Ceha
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17.00-17.30

Vizita de studiu în Slovacia: bune practici

17.30-17.50

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

17.50 - 18.10 Discutii finale & Concluziile zilei

Anastasia Ștefaniția, IDSI
participanții la vizita de studiu
Vladimir Benko
Expert din Slovacia
Anatol Gremalschi - IPP
Ion Coșuleanu - IDSI

18.15 - 19.30 Cina & Eveniment de socializare
Ziua a II-a – 25 Noiembrie
09.00 - 09.30 Servicii IDSI - oportunitati pentru APL
Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societatii Informationale
Krzysztof Atlasiewicz
09.30-10.15 Exemplu de program informatic pentru APL
Expert din Polonia
Pauză
de
cafea
10.20 – 10.45
10.50-11.15 Registrul Gospodariilor. Abordare conceptuala
Mihai Grecu, Institutul de Dezvoltare a
Societatii Informationale
11.20- 12.30 Lucru în echipe: Registrul Gospodariilor în
Anatol Gremalschi, IPP
format electronic-pasi necesari
Ion Coșuleanu, 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
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USM
www.usm.md
Agenda
Masă rotundă „Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital”
5 iunie 2015, începând cu ora 10:00, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova
(or. Chişinău, str. A.Mateevici, 60, Blocul Central, et. 2, Sala Senatului).
Moderator - Nelly Ţurcan, dr.hab., USM
5 iunie 2015
Ora

Subiect/prezentare

Nr.

Înregistrarea

9.30 – 10.00
1

Sesiune de discuţii „Politici şi strategii privind
conţinutul digital din Republica Moldova”

10.00 - 10.30 1.1

Cuvânt de salut

10.30 - 10.45 1.2

Analiza politicilor naţionale privind crearea de
continut digital până în 2020

10.50 - 11.05 1.3

11.10 - 11.25

1.4

11.30 - 12.15 1.5
12.15 - 12.45
2

12.45 - 12.55 2.1
13.00 - 13.10 2.2
13.15 - 13.25 2.3
13.30 - 13.40 2.4
13.45 - 13.55 2.5
14.00 - 14.30

Speaker/expert/moderator

3

Abordări privind realizarea pilonului Conţinut
digital şi servicii electronice din Strategia
Naţională „Moldova Digitală 2020”
Dreptul de autor şi contribuţia AGEPI la
valorificarea patrimoniului ştiinţific prin conţinut
digital
Discuţii. Intervenţii
Pauză. Coffee break
Sesiune de prezentare a bunelor practici
privind digitizarea, crearea şi utilizarea
conţinului digital
Orientări şi tendinţe în digitalizarea patrimoniului
cultural. Practica Bibliotecii Naţionale Digitale
Moldavica
Eldorado – acces online la documente digitizate
din colecţiile bibliotecilor
Revista SUM – platformă de promovare a
rezultatelor ştiinţifice
Metode, instrumente și tehnici de digitizare a
materialelor fonogramice de teren și a datelor și
informațiilor scrise cu caracter etnografic
Programele analitice ale disciplinelor – prezenţe în
bazele de date instituţionale
Concluzii. Recomandări
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Dr., conf. univ. Angela Niculiţă, Prorector
pentru relaţii internaţionale a USM
Vitalie Tarlev, Viceministru al
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
Dr. Igor Şarov, Viceministru al Culturii
Dr. hab. A.Hanganu, Secretar ştiinţific
general al AŞM
Dr. Lidia Kulikovski, Programul Novateca
Dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale (15 min)
MTIC, (15 min)
Dr. Lilia Bolocan, Director general,
AGEPI (15 min)
45 min.
30 min.

Diana Lupuşor, Şef Serviciu Numerizare,
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
(10 min)
Diana Ghiorghieş, Country manager,
Qulto România (10 min)
Ceban Lilia, Coordonator Revista SUM,
USM (10 min)
Dr. Ion Duminică, Seful Secţiei
„Minorităţi etnice”, Institutul Patrimoniului
Cultural al AŞM (10 min)
Ludmila Corghenci, Director, Biblioteca
ULIM (10 min)
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Agenda
Masă rotundă

Revistele științifice - catalizator al creșterii calității și vizibilității conținutului științific
în format digital.
9 decembrie 2015 - Chișinău, Moldova
Sala de conferințe – etaj I, str. Academiei 5A
Ora
9.30 - 10.00

Subiect/prezentare

Speaker/expert/moderator

Înregistrarea

10.00 - 10.10

Cuvînt de salut & prezentarea agendei

10.10 – 10.30

Particularitățile revistelor științifice din
Moldova

10.30 – 10. 50

Discuţii. Intervenţii

acad. Leonid CULIUC

10.50 – 11.20

Obiective naționale și international privind
îmbunătățirea conținutului științific în
format digital

Dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale

11.20 – 11.40

Politicile de Acced Deschis

dr. hab. Nelly Țurcan,
Universitatea de Stat din Moldova

11.40 – 12.10

Instrumentul Bibliometric Național –
instrument de asistență a colegiilor de
redacție și cercetătorilor

Dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale

12.10 – 13.00

Discuții: instrumente IT pentru conținutul
științific național

dr. hab. Nelly Țurcan,
Universitatea de Stat din Moldova

13.00 – 13.30

Concluzii. Recomandări finale

Dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale

13.30 – 15.00

Pauză de prînz și discuții

15.00

Plecarea participanților

Dr. Igor Cojocaru
Director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale
acad. Leonid CULIUC, Președintele
Comisiei de evaluare a revistelor
științifice

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
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Agenda
Study tour in Poland
July 6-10, 2015

Discussion on Information Society Building Issues Platform
Day 1. – July 6 (Monday) - Welcome!
- FRSI – Information Society Development Foundation: key activities and achievements
10:00

Arrival participants from Chisinau at the Chopin Airport, Warsaw, Poland
Meeting at the airport by FRSI representative and check in at B & B Boutique Hotel,
(www.bedandbreakfast.pl), Smolna 14 str.

13:00-14:00

Lunch, restaurant „Kamanda Lwowska”, Foksal 10 str.

14:30-17:00

Office FRSI, Puławska 14 str.
Meeting with FRSI representative and GEOPOLIS:
 Presentation of the study tour agenda
 Managementul municipal - soluție de tip "smart city», Sistemul de Informații Geografice
(GIS - Geographic Information System) - Paul Shmayda, GEOPOLIS.
 Presentation of Library Development Program (2009-2015) and international activity of
FRSI

18:00

Dinner

Day 2. – July 7 (Tuesday) – Piotrków Trybunalski:
Experience exchange – e-services and new technologies for citizens at the local level
7:15

Meeting in front of hotel

8:00-10:12

Departure by train to Piotrkow Trybunalski (central reailwaystation Warsaw)

11:00-13:30

Visit to the City Hall of Piotrkow Trybunalski
Online services: document management system, e-learning platform Piotrkowska, Solutions
GIS (Geographic Information System), credible profile concept, confirmation of profiles,
Citizen Service Bureau

14:00-15:00

Lunch – old city center Piotrkow Trybunalski

15:30-17:30

Visit to Public Library “Adam Puhnik” of Piotrkow Trybunalski city and Filial nr.1 of the
Library
Project: Innovative area - held in colaboration with the FRSI, functioning of the modern
public library

18:28-20.30

Return to Warsaw. Dinner in the hotel.

Day 3. – July 8 (Wednesday) – Warszawa, Zielonka
– implementation of e-services at the national and local level
8:30

Breakfast. Meeting in front of the hotel.

9:30–11:00

Meeting at the Ministry of Justice, IT and court registers Department, Czerniakowska 100
str., III p., of.338)
Electronic Cadastral books

12:30–14.30

Visit to City Hall of Zielonka city, Lipowa 5 str.
Online services: recruitment of children in the kindergarten, text messages, e-mail inbox, online transmission of the City Council meetings

15:00–16.00

Lunch, departure to Warsaw

www.idsi.md
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19:00
Dinner at the restaurant „Opasły tom”, Foksal 17 str.
Day 4. – July 9 (Thursday) Kraków
- The formation of the information society and online services at the regional level
5:45

Check-out

6:33-8:57

Departure by train to Piotrkow Trybunalski (central reailwaystation Warsaw)
Check in at “Monika” hotel, Mariana Langiewicza 6 str., www.hotelmonika.pl

11:00 –
16.00

Visit to Central Office of Malopolska Voivodship, Racławicka 56 str.
Online services: document management system; video communication system of the
institution with citizens; e-learning system; Virtual museums in the region.

16.30 –
18.00

Lunch
Meeting with polish DISCUS expert – Mr. Krzysztof Atlasiewicz

Day 5. – July 10 (Friday) – evaluation of the study visit
6:15

Departure from Krakow by train to Warsaw

10:15-12:15

Meeting at FRSI office, Puławska 14 str.
Evaluation session – Anastasia Stefanita, IDSI
Evaluation questionnaires & discussions

12:30-13:30

Lunch – Restaurant Wiking, Puławska 2 str. (Plac Unii)

13:45

Departure to Airport
Flight time –16:05

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

98

DISCUS – 21470018

Raportul final al proiectului

Agenda
Study Visit in Slovakia
04 – 09 October 2015
1st Day – October 04, Sunday
Time

16.40

Topic/presentation
nr
Arrival to Vienna airport

Speaker/expert/moderator

Transport
 to Bratislava by BUS on road Vienna airport – Bratislava Bus station
 to the hotel Safron in Bratislava by car
Accommodation – Hotel Saffron Bratislava
Dinner

2nd Day – October 05, Monday
Breakfest in hotel

08.30

Departure from hotel by car

1
1.1

09.00 -

1.2
1.3
- 12.30
12.30 - 13.30
13.30 – 15.00

1.4
1.5

VIK, Zahradnicka 51, Bratsilava
Opening and the 1st block
Study Visit Information
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova
 overview of the Agenda and the
Goals
Alexander Jancarik
 presentations of participants
StudyVisit participants
 aspects of building Information
Society
Discusion with Visegrad Fund Program
Lenka Buckova, Visegrad Fund
Manager
PPP - How Civil Association is dealing with
Milan Istvan, PPP
Information Society
Q&A session
Lunch
Study Visit Information
 important aspects of building eServices / SMART cities approach
 example of small village Horna Ves

15.30 -

2
2.1

The 2nd block
Scientific information sources of Center of
Scientific-Technical Information of SR (CVTI
SR)

- 17.30

2.2

Discussion
Dinner
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CVTI SR, Lamačská cesta 8, Bratislava

Ľubomîr Bilsky, Center of Scientific
Technical Information (CVTI)
Vladimîr Benko, proIS,
Alexander Jancarik
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3rd Day – October 06, Tuesday
08.30

Breakfast in hotel
Departure from hotel by car

3

The 3rd block

09:30 -

3.1

eServices of Ministry of Labour, Social
Affairs and Family of SR

- 12.00
12.30 - 13.30

3.2

Discussion
Lunch
The 4th block
DCOM – Datacenter of Vilages and Cities

14:00 -

4
4.1

- 16:30

4.2

MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava

Jozef Snopko, Ministry of Labour, Social
Affairs and Family of SR
Vladimîr Benko, proIS

DEUS, Kýčerského 5, Bratislava

Rudolf Horvath, DEUS
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik

Discussion
Dinner

4th Day – October 07, Wednesday
08.30

Breakfast in hotel
Departure from hotel

5
09:00 -

5.1

on foot
Slovenská pošta, Nám.SNP 35, Bratislava
Magistrát hl.mesta SR, Primaciálne nám.1,
Bratislava

The 5th block
IOM – Integrated Service Points

5.2
Clients’ center in City Office Bratislava
- 11:00
11:30 12:30-13:30

5.3

6
14:00 – 16:30

6.1

17:30 -

6.2

19:00 -

Discussion
Departure to Nitra
Lunch

Slovak Post
Vladimîr Benko, proIS
Marek Papajcîk, City office Bratislava
Jirî Bukvic, Vratislav Datel, DATAB
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik
by car from Hotel Saffron
Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60
Hotel The Grand Vígľaš

The 6th block

Richard Civan, City office Nitra
Vladimîr Benko, proIS
eServices for citizens of city Nitra
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik
Jirî Bukvic, Vratislav Datel, DATAB
Tourist and Congress destination The Daniela Balekova, The Grand Vîgľas
Grand Viglas
Dragon cellar
Dinner

5th Day - October 08, Thursday
7:30 – 8:15
8:15 – 9:00
09.00

Breakfest in hotel
Guided castle tour, explanation of operation
Departure from hotel by car

7
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7th

Daniela Balekova, The Grand Vîgľas
Radnica mesta Banská Bystrica, Nám.SNP 1
Múzeum SNP, Kapituslká 23,Banská Bystrica
GAMO, Kyjevské nám 6, Banská Bystrica

block
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7.1

Zuzana Kucerova, Town Hall Banska
Bystrica
Vladimîr Benko, proIS
7.2
Museum of SNP
Smart City Zone by Monument of Slovak Roland Schwarz, GAMO, a.s.
National Uprising (SNP)
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova
11:30 7.3
Jan Lichvar, Karin Vlcekova, Roland
Schwarz, Marcela Gottwaldova, GAMO,
Principles of Smart zones, data usage, ...
a.s.
TAP – questionaires, assessments, surveys
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova
- 12:30
7.4 Discussion
12:30 – 13:30
Lunch
ŠVK Banská Bystrica, Lazovná 9
8
The 8th block
14:00 – 17:00 8.1
Oľga Laukova, Oľga Doktorova, State
Scientific Bibliothek Banska Bystrica
eServices of State Scientific Bibliothek
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik
17:30 8.2
Hotel Dixon Banska Bystrica
Accommodation
18:30 Dinner
6th Day - October 09, Friday
Breakfast in hotel
Departure from hotel by car
08.30
Information Point Banska Bystrica

9
09:00 -

SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica
proIS, Na Troskách 12, Banská Bystrica

The 9th block

9.1

Katarîna Paluchova, Maria Hrncarova,
Katarîna Kovacova, Martin Koska,
IS EIA/SEA – information support and public Slovak Environmental Agency
participation on decision making processes
Vladimîr Benko, proIS
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik
- 11:30
9.2 Discussion
11:45 9.3
Vladimîr Benko, proIS
Project DISCUS administration
Anastasia Stefanita, IDSI
12:15 – 13:15
Lunch
proIS, Na Troskách 12, Banská Bystrica
10 The 10th block
13:30 10.1
Vladimîr Benko, proIS, coworkingBB
Services of coworkingBB
Elena Bodîkova, Alexander Jancarik
14:00 10.2
Vladimîr Benko, proIS
Reporting and final discussion
Elena Bodîkova
-15:30
Wrap-up & Departure to Bratislava
Bratislava
18:00 Snack
Bus station Bratislava Nivy
19:00 Departure to Vienna airport by bus
Working program will be in English and Slovak, Translation sk/en
DISCUS is a project coordinated by the Information Society Development Institute,
supported by partners from V4 countries and
funded under the International Visegrad Fund
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