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– Autoritate publică locală
– Platformă de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii
informaţionale
– Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
(standard)
– Sistem de servicii partajate în Republica Cehă
– Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Moldova
– Learning Content Management System – Sistem de management al
conţinutului educaţional
– Life-Long Learning – Învăţare pe tot parcursul vieţii
– Learning Management System – Sistem de management al învăţării
– Punct de Acces Public la Internet
– Parteneriat Public-Privat
– Projects In a Controlled Environment (standard de management)
– Parteneriat Public-Public
– Registre de bază
– Sistem informaţional
– Sistem informaţional al administraţiei publice din Republica Cehă
– Service Oriented Infrastructure – Infrastructura orientată spre servicii
– Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor
– Ţările Visegrad: Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia
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1. Introducere
Studiul de cercetare cu titlul „Recomandări privind implementarea sistemelor informatice
relevante pentru autorităţile locale” este elaborat în cadrul proiectului DISCUS, ca un rezultat al
primului atelier de lucru „Dezvoltarea locală bazată pe TIC”, desfăşurat la Chişinău, pe 17-18 martie
2015.
În ultimii ani, problemele societăţii informaţionale au devenit un subiect central de discuţii
pentru Guvernul Republicii Moldova şi alţi actori-cheie (mediul de afaceri, societatea civilă, sectorul
educaţional şi de cercetare etc.). Platforma proiectului DISCUS oferă o oportunitate excelentă pentru
toţi actorii să poarte discuţii asupra acestor probleme cu partenerii din ţările grupului Visegrad.
Proiectul “Platformă de discuţii privind problemele de dezvoltare a societăţii informaţionale” îşi
propune să promoveze modelul european de aplicare eficientă a politicilor societăţii informaţionale/
instrumentelor de e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului
academic, administraţiei locale, mediului de afaceri, societăţii civile şi mass-media în procesul de
luare a deciziilor, utilizând experienţa ţărilor V4.
Scopul acestui studiu 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.
Contextul de ţară − Republica Moldova
În Republica Moldova fost creat cadrul legislativ şi normativ principal, necesar pentru
edificarea societăţii informaţionale. În prezent, acesta include mai mult de 20 de legi, 80 de hotărâri de
guvern, aproximativ 70 de concepţii aprobate privind sistemele informatice ale autorităţilor publice,
mai mult de 20 de acte normative de uz general şi 75 acte cu scop specific emise de ANRCETI. Există
şi cadrul 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 pentru modernizarea tehnologică a Guvernării (e-Transformare), susţinut
de Banca Mondială, a fost adoptat în 2011. În 2013, Strategia Naţională „Moldova Digitală 2020” a
fost aprobată de Guvern şi este pusă în aplicare. Recent, Guvernul a aprobat un pachet de iniţiative
pentru sporirea competitivităţii industriei IT: proiectul Strategiei pentru anii 2015-2020 şi proiectul
Legii cu privire la parcurile industriale de IT, care vizează crearea premiselor necesare pentru
stimularea dezvoltării industriei tehnologiei informaţiilor orientate spre export.
Centrul de e-Guvernare este instituţia 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, esibile şi
complete despre serviciile publice disponibile în Republica Moldova.
Pe platformă puteţi găsi informaţii cu privire la servicii electronice, precum şi servicii 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 împărţită pe categorii de servicii pentru:
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Сetăţeni (informaţie şi petiţii, finanţe şi impozite, licenţe şi permise speciale etc.);
Business (impozite, rapoarte, acte confirmative, acte permisive etc.);
Vizitatori (cetăţenia RM, intrarea şi şederea în RM);
Scenarii de viaţă (emigrare, imigrare, iniţierea unei afaceri, bunuri imobiliare, crearea unei
familii, sănătate, studii).
În prezent, pe portal există 248 de servicii, dintre care 13 sunt e-servicii (servicii on-line), cu
date deschise pentru acces. Guvernului Republicii Moldova este ferm decis să transforme toate
serviciile tradiţionale în e-servicii până în 2020, prin „Planul de acţiun Guvern deschis” şi „Strategia
de modernizare tehnologică a Guvernului”. În acest fel, cetăţenii vor putea accesa peste 500 de servicii
electronice.
Cu toate acestea, viteza de implementare a agendei de e-Transformare nu este la nivelul
necesar. Mai mult, există un decalaj substanţial între nivelul de servicii oferite la nivel central şi cele
oferite la nivel local. Prin urmare, platforma de discuţii oferită de proiectul DISCUS asupra dezvoltării
locale bazate pe TIC, cu scopul de a identifica problemele relevante şi de a spori participarea locală în
procesul de luare a deciziilor, ar putea ajuta la consolidarea capacităţilor autorităţilor locale, pe de o
parte, şi la implicarea autorităţilor publice centrale, sectorului academic şi societăţii civile în discutarea
problemelor APL, pe de altă parte.
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.
Raportul este bazat pe:
 Documentul aprobat al proiectului DISCUS,
 prevederile termenilor de referinţă,
 Experienţa experţilor privind bunele practice din Republica Cehă, Polonia şi Slovacia
privind dezvoltarea locală bazată pe TIC,
 Analiza experienţei/iniţiativelor ţărilor V4/UE relevante pentru obiectivele proiectului
DISCUS,
 Analiza informaţiilor prezentate şi a discuţiilor din cadrul atelierului de lucru,
 Analiza problemelor, soluţiilor şi planurilor propuse de reprezentanţii autorităţilor locale,
exprimate în cadrul grupurilor de lucru,
 Analiza ideilor expuse în cadrul discuţiilor informale.
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, 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
www.idsi.md
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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 (e-servicii 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.
Concluzii
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.

2. Experienţa ţărilor Visegrad în dezvoltarea locală bazată pe TIC şi bunele practici
relevante pentru Moldova
2.1 Experienţa Republicii Cehe
Tentativele de prelucrare automată a informaţiilor administrative, în special pentru procesarea
informaţiilor de tip text, au fost iniţiate în Republica Cehă în perioada anilor 1980-1990.
Aceste tentative au fost susţinute de Biroul Federal de Statistică al Ministerului Federal de
Finanţe, prin emiterea Regulamentului nr. 173/1980 „Despre baza unică de date despre organizaţii”.
La nivel mondial, în 1981, la Praga au început lucrările asupra standardului EDIFACT –
Interschimb de Date Electronice pentru Administrare, Comerţ şi Transport.
Primele calculatoare pentru prelucrarea informaţiei textuale (TEXT01, 8-bit) în limba cehă au
apărut în 1983.
În paralel cu lucrările asupra standardelor, au fost publicate mai multe clasificatoare:
– Clasificatorul unic al ocupaţiilor;
– Clasificatorul unic al profesiilor de studiu şi predare;
– Clasificatorul unic al afacerilor;
– Clasificatorul unic al ţărilor;
– Clasificatorul unic al organizaţiilor;
– Identificarea spaţială a informaţiilor (regiuni, raioane);
– Clasificatorul unic al unităţilor de măsură şi unităţilor economice;
– Clasificatorul unic al mijloacelor de bază de producţie.
În baza acestor clasificatoare, au fost elaborate, publicate şi introduse cataloagele elementelor
unificate de date:
– Caracteristicile de bază ale persoanei (1981);
– Definiţii şi calificative pentru domenii de activitate, remunerare şi afaceri sociale (1980);
– Domeniu – caracteristici de natură generală (1981);
– şi următoarele (Transport, Construcţii, Educaţie...).
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După editarea şi introducerea standardelor ISO 7372 Procese, elemente de date şi documente în
comerţ, industrie şi administraţie (1986), ISO 9735 Interschimbul de date electronice pentru
administrare, comerţ şi transport (EDIFACT) – Norme de sintaxă la nivel de aplicare (1987), a fost
posibil de a crea o baza unică de elemente de date pentru comerţ, persoane fizice şi afaceri sociale.
La nivel mondial, aceste lucrări au dus la faptul că ISO a demarat lucrările asupra standardului
ISO 11179 Specificaţia şi normalizarea elementelor de date (1991).
În perioada 1987-2006 în Republica Cehă au fost elaborate patru baze de date ale elementelor de
date unice. Două baze de date la nivel ministerial:
– ISC MÚZO la Ministerul Comerţului Exterior, implementarea completă a ISO 7372,
(1987);
– Departamentul de resurse umane la Minister Apărării (1990), şi două baze de date la nivel
de stat:
– Ministerul Apărării (1997);
– Ministerul de Interne (13.04. 2006) (https://www.sluzby-isvs.cz).
Ambele sisteme au fost elaborate pe baza implementării complete a ISO / IEC 11179 şi se află
în funcţiune.
Aceste instrumente, împreună cu reglementările publicate (de ex., Regulamentul Ministerului
de Informatică CR No. 469/2006 „Privind sistemul informaţional al elementelor de date” şi ediţiile
ulterioare) au pus condiţiile necesare în ingineria de sistem nu doar pentru acordarea serviciilor
electronice, dar în primul rând pentru integrabilitatea sistemelor informatice în general, nu doar ale
sistemelor informatice ale administraţiei publice.
Pentru introducerea serviciilor electronice a fost necesară aprobarea unei serii de reglementări
şi legi. Au fost aprobate trei grupuri de legi şi reglementări:
 Primul grup: Legea nr 365/2000 „Despre sisteme informatice de management public” şi
ediţiile ulterioare;
 Al doilea grup: Legea nr 499/2004 „Despre arhivare şi munca de birou” şi ediţiile
ulterioare;
 Al treilea grup: Legea nr 300/2008 „Despre certificatele electronice, numerele personale şi
convertirea autorizată a documentelor” şi ediţiile ulterioare.
Aprobarea acestor trei grupuri de legi şi reglementări a deschis calea de digitizare a
administraţiei publice, inclusiv implementarea serviciilor electronice, nu doar pentru populaţie, dar în
primul rând pentru întreg sectorul public, în baza sloganului: „trebuie să circule datele, nu
persoanele”.
Componentele de bază ale unui sistem informatic în administraţia publică sunt:
Registre de bază (RB) – în calitate de sursă centrală de informaţii pentru sistemele informatice
ale autorităţilor publice. În plus, registrele de bază sunt un punct central pentru schimbul de informaţii
suplimentare, referitoare la informaţiile stocate în registrele de bază, de ex., Sistemul informatic (SI) al
vehiculelor, SI al conducătorilor auto, SI al cetăţenilor străini etc. Registrele de bază (BR) includ:
- RB al persoanelor fizice – conţine date despre persoane fizice;
- RB al persoanelor – conţine date despre companii şi agenţii guvernamentale;
- RB al identificării teritoriale, adreselor şi imobilelor – conţine date despre clădiri;
- RB al drepturilor şi responsabilităţilor – conţine date despre deciziile administrative.
Starea de funcţionare:
- A demarat la 1. 07. 2012.
- Peste 463 mil. tranzacţii din 1 iulie 2012.
- Peste 2 529 autorităţi publice conectate.
- Peste 3 613 SI ale autorităţilor publice conectate.
EGON – Sistem de servicii partajate din Republica Cehă. EGON constă din:
www.idsi.md
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 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 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.
Starea de funcţionare:
 A demarat la 1.10.2007;
 Număr total de ieşiri 12 836 805 la data 22.04.2015.
Aceste servicii sunt oferite prin intermediul a peste 7100 oficii CzechPOINT pe întreg teritoriu
al Republicii Cehe.
Pentru mai multe detalii, a se vedea prezentarea:
http://www.discus.idsi.md/sites/default/files/Methodological_approach_ICT-driven_local_developmentDatel.V.pdf

2.2. Experienţa Poloniei
Bunele practice în dezvoltarea locală bazată pe TIC includ:
1. Investiţii în infrastructură;
2. Evitarea decalajului digital;
3. Parteneriate Publice-Private;
4. Parteneriate Public-Public;
5. Sisteme Deschise;
6. Învăţarea pe tot parcursul vieţii;
7. Oraşe inteligente.
1) Investiţii în infrastructură
Infrastructura de reţea şi telecomunicaţii este esenţială pentru furnizarea serviciilor de
telecomunicaţii. Aceasta include cabluri, fibre optice, stâlpi, puţuri, noduri, puncte de colocare,
dulapuri, containere, locaţii pentru sisteme radio sau turnurile şi pilonii destinate acestora etc. Datorită
acestei infrastructuri, populaţia, întreprinderile şi entităţile din sectorul public vor putea accesa
serviciile moderne de telecomunicaţii în bandă largă, aplicaţiile şi resursele informaţionale disponibile
în reţea.
Altă componentă importantă a infrastructurii sunt PPAI-urile (Puncte Publice de Acces la Internet):
 chioşcuri externe şi interne,
 telecentre – PC-uri în zone special amenajate,
www.idsi.md
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 hot-spoturi – dispozitive de acces pentru separarea semnalului Internet.
Din punctul de vedere al administraţiei publice, este de asemenea foarte important să se
prevadă centre de date moderne, fie ca şi clădire sau o cameră pentru depozitarea infrastructurii
operaţionale: servere, dispozitive de stocare a datelor şi infrastructură de reţea. Centrele de date trebuie
să conţină nu doar calculatoare, ci şi mecanisme şi proceduri pentru a asigura securitatea şi
continuitatea serverelor, precum redundanţa, componente de reţea, sisteme de ventilare şi răcire,
protecţie împotriva incendiilor şi control al accesului.
2) Evitarea decalajului digital
Dezvoltarea Societăţii Informaţionale poate fi periclitată de decalajul digital – divizarea
societăţii în cei care au acces la Internet şi formele moderne de comunicare, precum şi cei care nu
dispun de aceste oportunităţi. Aceasta apare odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei şi
duce la extinderea diferenţelor între cei bogaţi şi clasa mijlocie, care îşi pot permite procurarea
mijloacelor moderne de comunicare, şi păturile sărace, care nu îşi pot permite să aibă acces liber la
Internet. În prezent, nici nu se poate vorbi despre noul tip de stratificare socială, în care diviziunea este
între cei conectaţi şi fără conexiune la reţea. Termenul de decalaj digital nu se referă doar la
posibilitatea de a accesa Internetul, dar şi la alţi factori importanţi, precum:
 competenţe de utilizare a Internetului,
 calitatea conexiunii,
 dimensiunea lingvistică (necunoaşterea limbii în care sunt prezentate informaţiile
necesare).
Prin urmare, este foarte important a derula proiecte, care au ca obiectiv principal oferirea
accesului gratuit la Internet şi echiparea corespunzătoare a gospodăriilor cu hardware şi software,
precum şi instruirea corespunzătoare. Astfel de proiecte minimizează riscul de excludere a persoanelor
de la participarea activă în societatea informaţională, ca rezultat al situaţiei financiare dificile sau
invalidităţii.
3) Parteneriate Public-Private
Parteneriatul public-privat (PPP) este o formă de cooperare între entităţile guvernamentale şi
administraţia locală (administraţia publică) şi entităţile private, în sfera serviciilor publice.
Parteneriatul poate include domenii, precum construcţia apartamentelor pentru chirie, centrelor
sportive şi de divertisment, parcurilor, şcolilor, birourilor autorităţilor publice sau utilităţilor publice,
precum şi construcţia de drumuri şi autostrăzi, porturi şi aeroporturi.
PPP pot fi, de asemenea, utilizate în proiecte IT. Există câteva tipuri de PPP-uri care pot fi
utilizate în:
 Exploatare şi întreţinere,
 Design şi construcţie,
 Proiectare, construcţie şi exploatare,
 Proiectare, construcţie, finanţare şi operare.
Cooperarea în cadrul PPP-urilor duce la maximizarea beneficiilor pentru sectorul public şi
obiectivele sociale, care se referă la satisfacerea nevoilor societăţii. Partenerul din sectorul privat, la
rândul său, îşi propune să obţină efect comercial sau rentabilitatea investiţiilor. Entitatea publică care
face investiţia, trebuie să se ghideze de principiul „valoare pentru bani”, altfel spus obţinerea celui mai
mare beneficiu posibil pentru societate. De fapt, utilizarea PPP-ului pentru un proiect ar trebui luată în
consideraţie atunci când realizarea unui proiect prin această metodă este mai avantajoasă decât
implementarea proiectului prin metode tradiţionale.
Trebuie remarcat că parteneriatul public-privat contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectelor
de infrastructură în curs de desfăşurare şi a serviciilor furnizate. Este important ca alegerea modalităţii
de parteneriat să presupună costuri similare sau doar puţin mai mari decât cele legate de folosirea
soluţiilor tradiţionale, precum achiziţiile publice. În Polonia se aşteaptă că PP-urile vor fi metoda
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utilizată din ce în ce mai mult pentru satisfacerea nevoilor sociale. Aspectele practice ale utilizării
acestui mod de implementare pentru dezvoltarea infrastructurii sau prestarea de servicii de către
entităţile publice se vor consolida în viitorul apropiat, untr-un cod de bune practici.
4) Parteneriate Public- Public
Parteneriatul Public-Public (PuP) este un parteneriat între administraţia guvernamentală sau
altă autoritate publică şi o altă entitate, de exemplu organizaţie non-profit, pentru a oferi servicii sau
facilităţi, uneori pentru a transfera competenţe tehnice şi expertiză în proiecte internaţionale de
dezvoltare. În calitate de parteneri pot fi administraţia locală, regională, provincială, minoritară,
guvernarea naţională şi federală, consiliile şcolare, ONG-urile, sindicatele, fondurile de pensii,
asociaţiile profesionale şi guvernamentale şi comunităţile locale în ţările în curs de dezvoltare.
Parteneriatele public-public sunt opuse parteneriatelor public-private (PPP). Contractele de PPP sunt
încheiate între guvern şi diverse companii, pentru a proiecta, construi, finanţa, menţine şi gestiona
serviciile publice, precum şcoli, spitale, poduri etc. Parteneriatele public-public pot fi aplicate şi la
dezvoltarea TI.
5) Sisteme Deschise
Există două aspecte principale de menţinere a deschiderii sistemelor TI:
Interoperabilitatea – Iniţiativa de creare a unui sistem de standarde, protocoale şi recomandări, urmată
de încurajarea furnizorilor să le utilizeze, fapt care, la rândul său, facilitează activitatea de percepţie
comună asupra sistemelor informatice sau integrării acesta din punct de vedere al utilizatorului final.
Deschiderea – condiţia ca reţeaua construită în cadrul unui proiect să fie deschisă pentru toţi
utilizatorii (operatorii), care doresc să o folosească pe picior de egalitate. Această condiţie afectează
principiile de organizare şi inginerie. Condiţia de deschidere poate fi furnizată de o infrastructură
planificată, capabilă să facă faţă mai multor operatori, prin asigurarea unui acces echitabil la această
infrastructură, partajarea spaţiului de colocare. Din punct de vedere tehnic, deschiderea înseamnă
arhitectură de reţea, interfeţe standardizate, specificaţii şi disponibilitate în toate domeniile vizate de
proiect. Deschiderea unei reţele trebuie să fie asigurată nu doar prin planificarea unor soluţii adecvate,
dar este şi o obligaţie contractuală a operatorului de infrastructură (entitatea care gestionează
infrastructura şi serviciile în reţea) să asigure un tratament egal pentru operatorii care utilizează reţeaua
sa.
Este foarte important să se îndeplinească aceste două condiţii. În caz contrar, este foarte dificil
de a asigura un schimb corespunzător de date. Un alt aspect al lipsei deschiderii sistemelor este costul
sporit al acestora. Lipsa deschiderii înseamnă o piaţă TI mai puţin competitivă.
6) Învăţarea pe tot parcursul vieţii
Un alt concept foarte important care trebuie implementat este Programul de învăţare pe tot
parcursul vieţii (LLL). Acest concept subliniază nevoia de schimbare constantă a cerinţelor pieţei.
Aceasta este în special important în dezvoltarea TI, deoarece tehnologiile progresează constant, iar
resursele umane trebuie să se adapteze acestui proces.
Există mai multe iniţiative care contribuie la dezvoltarea conceptul de LLL:
 Repozitoriu digital: loc de depozitare ordonată pentru documente digitale, grafică, fişiere.
 Biblioteca digitală: un serviciu care permite partajarea în reţea a publicaţiilor digitale,
precum reviste sau cărţi electronice, dar şi publicaţii tradiţionale pe hârtie digitizate
(reviste, cărţi, hărţi, fotografii etc.).
 LMS – Sistem de management al învăţării (Learning Management System). Principala
sarcină a LMS este de a facilita gestionarea activităţii de instruire. LMS gestionează
accesul la cursurile on-line, pentru care a fost înregistrat utilizatorul. LMS facilitează
supravegherea, gestionarea şi raportarea activităţilor de instruire în cadrul organizaţiei.
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LCMS – Sistem de management al conţinutului educaţional (Learning Content
Management System). LCMS facilitează crearea, utilizarea, localizarea, livrarea,
gestionarea şi îmbunătăţirea conţinutul educaţional.
Uniunea Europeană a înfiinţat un program în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Programul continuă activităţile iniţiate de programele Socrates, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, eLearning şi European Language Label. Scopul programului este de a dezvolta diferite forme de
învăţare pe tot parcursul vieţii, prin sprijinirea cooperării între sistemele educaţional şi de formare
profesională din ţările participante. Programul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi
creşterea atractivităţii educaţiei şi formării profesionale în Europa.
7) Oraşe inteligente
Oraşul inteligent este un concept de oraş, care utilizează TIC pentru a spori interactivitatea şi
performanţa infrastructurii urbane şi a componentelor sale, precum şi pentru a creşte gradul de
informare al locuitorilor. Această definiţie atrage atenţia asupra rolului tehnologiilor şi cum este acesta
înţeles. Oraşul poate fi considerat „inteligent”, atunci când se fac investiţii ale capitalului uman şi
social în infrastructura de comunicaţii cu scopul de a promova în mod activ dezvoltarea economică
durabilă şi calitatea vieţii, inclusiv gestionarea raţională a resurselor naturale, prin participarea civică.
Massachusetts Institute of Technology defineşte acest concept de inteligenţă ca o combinaţie
compusă din reţele mai eficiente de telecomunicaţii digitale (similar cu nervii), inteligenţa
omniprezentă (similar cu sistemul circulator), senzori şi tag-uri (similar cu organele de simţ) şi
software (similar cu cunoştinţele şi competenţele cognitive). Inteligenţa nu există izolată de alte
sisteme urbane. Există o reţea tot mai mare de conexiuni între sistemele mecanice şi electrice, clădirile
existente, încorporate în aparatele de uz casnic, sistemele de transport, reţelele electrice, reţele de
alimentare cu apă şi de canalizare şi sisteme care asigură siguranţa populaţiei urbane.
Unul dintre conceptele oraşului inteligente este cardul urban:
 card MIFARE fără contacte, capabilă să comunice cu alte dispozitive şi
 card pe smartphone-uri ca aplicaţie mobilă.
Cardul facilitează pentru rezidenţi utilizarea abonamentului pentru călătoriile în transportul public, iar
în etapele ulterioare ale proiectului va fi utilizat şi pentru alte scopuri.
2.3. Experiența Slovaciei
Competențele administrației publice (AP) în Slovacia sunt împărțite între autoritățile de stat (la
nivel național - ministere și districte, un număr total de 79) și autoritățile locale (create de 8 regiuni
cu auto-administrare și 2890 de orașe și sate). Toate aceste autorități sunt generatoare de informații și
furnizori de servicii. Scopul este de a transforma aceste servicii în e-Servicii. Aceasta înseamnă că
toate instituțiile sunt implicate în crearea și utilizarea serviciilor de e-Gov, pentru aproximativ 5,4
milioane de locuitori pe o suprafață de 49.000 km pătrați.
Instituțiile AP istoric au elaborat propriile sale sisteme informatice (SI) fără o coordonare
centralizată. O schimbare semnificativă și începutul elaborării sistematice a SI a venit după adoptarea
legii 261/1995 cu privire la sistemul informaționale de stat. În baza legii, ministerele au început
dezvoltarea concepțiilor de SI ministeriale, iar din bugetul de stat au fost alocate subvenții speciale
pentru crearea infrastructurii și parțial a SI.
Coordonarea centrală privind elaborarea SI statale a demarat mai târziu, după adoptarea legii nr.
275/2006 privind sistemele informatice ale administrației publice (ISPA). În baza acestei legi, în
2008 a fost elaborată și adoptată Strategia de informatizare a AP și în același an a fost dezvoltată
Concepția Națională de Informatizare a AP (NCIPA). NCIPA stabilit arhitectura și principiile din
domeniu și este valabilă până astăzi. Toate ministerele au fost obligate să dezvolte propriile concepții
de extensii ale sistemelor informatice ministeriale, în conformitate cu NCIPA, pentru perioada 2008 2013. A fost interzisă elaborarea unor module în ministere, care erau în responsabilitatea sistemului
central, astfel încît ministerele trebuia să utilizeze modulele elaborate la nivel central. Acest proces a
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fost susținut prin alocarea de fonduri. Îmbunătățiri semnificative s-au obținut după elaborarea unui
Program operațional dedicat (Programul Operațional de Informatizare a Societății = OPIS) pentru
perioada 2007-2013, cu posibilitatea de a utiliza resursele până la sfârșitul anului 2015. Pentru OPIS
au fost alocate aproximativ 1000 de milioane de Euro. Studiile de fezabilitate au devenit obligatorii,
înainte de pregătirea propunerilor de proiecte pentru dezvoltarea SI, finanțate din OPIS. Acestea au
identificat în mod constant e-Serviciile relevante pentru cetățeni, mediul de afaceri și AP, fapt care a
constituit o pre-condiție pentru sprijin financiar din partea OPIS.
Componentele individuale ale arhitecturii ISPA au fost construite în conformitate cu concepția
națională (NCIPA). Dar edificarea Guvernării electronice (e-Gov) nu a fost supravegheată la nivel
cdentral de stat, prin urmare atît sisteme integrale, cît și componente individuale au fost construite întrun mod haotic, fapt care a provocat multe probleme și întârzieri. Doar în ultimii 3 ani a fost inițiată
supravegherea procesului de e-Gov, care s-a dovedit a fi una complicată, din cauza contractelor
existente, resurselor deja cheltuite și diverselor stări de dezvoltare ale SI individuale.
Astfel se poate concluziona că procesul de guvernare electronică necesită supraveghere serioasă
și o pregătire temeinică - instrumente administrative (reglementări legale, standarde, concepții și
arhitectura națională, descompunerea sistemului integral în proiecte parțiale, verificate prin studii de
fezabilitate), personal instruit și calificat, drepturi stabilite pentru autoritățile de supraveghere și
alocare de resurse financiare adecvate.
În Slovacia, crearea e-Gov a început la nivel național și doar cu 2 ani înainte de finalizarea
programului (în 2012), au fost inițiate proiecte pentru regiuni (8 regiuni) și proiectul DCOM (Data
Centru pentru sate și orașe) pentru suportul sistematic al autorităților locale. Astfel, edificarea eGuvernării are loc pri abordare de sus în jos, din cauza multiplelor componente similare și precondițiilor pentru e-servicii locale.
În același timp, în unele orașe și sate au fost dezvoltate parțial SI/e-servicii utile sau servicii de
informare pentru cetățeni prin site-urile AP, unele dintre ele implicând cu succes publicul în procesele
deciziionale la nivel local. Multe sisteme informatice dezvoltate la nivel de oraș erau mai ieftine decât
altele, construite la nivel central, a fost sensibilizat publicul larg, au sporit competențele funcționarilor.
Unul dintre punctele slabe ale acestor SI ține de calitate scăzută a datelor sau actualizarea neregulată.
Pe baza acestei experiențe, considerăm că abordarea sistematică este importantă, iar elaborarea
serviciilor locale trebuie să utilizeze date de calitate și să facă schimb de date cu alte instituții de stat.
Armonizarea e-Guvernării la nivel central și local necesită timp. În afară de problemele tehnice, există
de asemenea, modificări ale regulemantelor și competențelor instituțiilor de stat, ceea ce duce la
schimbări în cadrul SI.
După cum a fost menționat, NCIPA a reprezentat un mare pas înainte în construirea e-Guvernării
în Slovacia. Aceasta a stabilit arhitectura, structura SI, componentele, legislația, supravegherea,
dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă, relațiile dintre părțile relevante și grupurile-țintă, cu diverse
sarcini ale acestora. Nu a fost simplu, s-au făcut greșeli, costisitoare, dar aceste lecții sunt importante
pentru buna dezvoltare a societății informaționale și participarea activă în lumea digitală.
Schema generală a unui SI tipic, inclusiv mediul înconjurător de utilizatori la nivel național și
european, este prezentat în imaginea de mai jos.
Arhitectura SI al Administrației Publice (AP) la nivel național a fost stabilită, după cum
urmează:
Module comune ale portalului central al AP (portal național):
• Management identității și accessului
• Modulul de plată
• Modulul eDesk - intrări/ieșiri de comunicare, eBoxes,
• Modulul de notificări
• Modulul de e-Livrare
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• Modulul formularului electronic
• Modulul Registrului Central - punct de colectare a mesajelor de intrare și ieșire
• Modulul de Depozitare de durată a documentelor electronice
Componentele accesului de bază
• Portalul Central al AP
• Centrul integrat de asistență
• Call Center
Componentele la nivel național
• Carte de identitate electronică - eID
• Identificatori de bază
• Registre de bază și registre sursă
• Clasificatoare de bază
• Standardele de bază
• Alte componente
o Sistem de metainformații
o Portalul funcționarilor publici
o Registrul instituțiilor publice - cu competențe
o Modulul de schimb de documente G2G
Infrastructura de comunicații
Sisteme informaționale sectoriale ale administrației de stat cu structura tipică:
• Portal Sectorial al serviciilor electronice - interconectat cu Portalul central
• Sistem sectorial de metainformații
• Sisteme informatice sectoriale parțiale
• Registre, clasificatoare și standarde sectoriale
Comunicarea între sisteme sau module este asigurată în baza Arhitecturii orientate pe servicii
(SOA), care este importantă pentru interconectarea sistemelor informatice, accesul on-line la date reale
și managementul facil al schimbarii. Sistemele informatice bine dezvoltate, cu un nivel ridicat de
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interoperabilitate sunt bază pentru etapa finală a serviciilor electronice - e-Servicii funcționale și de
încredere pentru clienți. Scopul este elaborarea sistemelor informatice de nivelul 5. Dar nivelurile
inferioare sunt calea succesului digital în serviciile de e-guvernare.
În concluzie, principalele elemente constitutive ale sistemelor informatice de calitate importante atît la nivel național, cît și la nivel local, sunt:
• Abordare sistematică și management eficient
• Legături între legislație, infrastructură și conținutul digital al agendelor, care sunt în continuă
dezvoltare și îmbunătățire
• Elaborarea sistemelor informatice bazate pe competențele autorităților (naționale, regionale,
locale)/(publice, guvernamentale, auto-guvernată) bazate pe legislație
• Arhitectura TIC națională, care să facă uz de componente stabilite/construite
• Drepturi de acces gestionate eficient, autorizarea și autentificarea utilizatorilor
• Acces deschis independent de platformă pentru utilizatorii finali
• Front-end simplu de utilizat
• Sisteme și servicii sigure, fiabile, disponibile 24/7/365
• Angajați din back-office (IT și cu referire la SI/e-servicii), cu sarcini de gestionare, operare,
actualizare a sistemelor și suport pentru utilizatori
• Module de instruire pentru operatori și utilizatori (de ex., eLearning)
• Intervale de timp corect gestionate privind elaborarea SI/e-Serviciilor în țară, legăturile reciproce
dintre acestea, ținând cont de evoluțiile la nivel local
• Sistem continuu de actualizări, în conformitate cu modificările în legislație, condițiile locale,
evoluțiile TIC, alte modificări ale SI/e-Serviciilor,
• Sustenabilitate
Gestionarea corectă a procesului de elaborare și implementarea a SI este extrem de importantă. Mai jos
este un exemplu de structură de unități de implementare, în care sunt prezentate sarcinile experților:
Center of Information

IS

Coordination Board

(e-Service center)

Service department

Service Desk

Project office

Coordination of key
projects

Support and Maintenance
department

Expert group

Incidents, Problems
Manažment.
Change Management

Quality assurance
Reporting

Implementation

Release Management

Implementation Support of
internal IT processes

Maintenance

Configuration Management
Reporting

Technical support
Methodology for projects
operation

2.4. Concluzii
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.
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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.

3. Lecţii învăţate: dezvoltarea locală bazată pe TIC
3.1. Experienţa Republicii Cehe
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.
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).
3.2. Experienţa Poloniei
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;
 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).
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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 printro 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, nonrepudierea 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 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
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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,
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),
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c) proceduri de urgenţă,
d) procedurile pentru utilizatori.
3.3. Experienţa Slovaciei
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.
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.
3.4. 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 mentenanţa şi, cu atât mai
mult, elaborarea de noi mijloace TIC, în fiecare autoritate publică locală, nu este fezabilă.
2. 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.
3. 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.
4. 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 într-un mod unitar.
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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.

4. Analiza contribuţiilor participanţilor la atelierul de lucru
Probleme - Provocări privind implementarea e-serviciilor locale
Factorul uman -> lipsa specialiştilor IT (salarii)
Lipsa motivaţiei
Reticenţa faţă de schimbare, indiferenţa
Cetăţeni informaţi insuficient, nepregătiţi/ neinstruiţi
Voinţa politică
Lipsa echipament + internet (Rural)
Cadrul normativ + Aplicare (Mecanisme de implementare)
Resurse financiare gestionate corect / management
Infrastructură slab dezvoltată
Lipsa/ insuficienţa Conţinutului Digital
Pentru discuţii în grupuri
1. Cele mai relevante e- servicii locale
2. Primii 7 paşi pentru implementare
3. Minim 2 întrebări pentru experţii străini
Echipa 1
E-servicii
 Transparenţa decizională
 Adeverinţă despre componenţa familiei
 Aviz de plată a taxelor şi impozitelor
 Certificatul despre locul de trai
 Extrase cadastrale
 Certificat despre posesia/ lipsa terenului agricol











Paşii pentru implementarea e-serviciilor:
 Studiu de identificare a e-serviciilor (reingineria serviciilor)
 Identificarea unor prestatori de servicii de consultanţă
 Identificarea surselor financiare
 Idenificarea partenerilor
 Proiect-pilot
 Informare, promovare, instruire
 Diseminarea bunelor practici
Întrebări pentru experţi
Impactul (%) programului incluziune (Polonia) dl Krzysztof.
Dl Vratislav - Cine a monitorizat corectitudinea datelor din Registrul Cadastru?
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Echipa 2
E-servicii
 Asistenţa socială
 Servicii cadastrale
 Servicii de arhivă
 CTAS
 Serviciile arhitectului
 Gospodăria comunal-locativă
 Servicii comunale, Apă-Canal etc.
 Impozit pe imobil
Păşii pentru implementarea e-serviciilor:
 Elaborarea planului de acţiuni în baza cadrului normativ existent
 Consultarea planului cu cetăţenii
 Identificarea surselor financiare pentru implementare
 Crearea bazei de date
 Crearea reţelei (sistemului informaţional între APL I şi APL II )
 Instruirea specialiştilor şi sensibilizarea beneficiarilor direcţi
 Monitorizarea funcţionalităţii sistemului
Întrebări pentru experţi
 Care a fost cea mai mare problemă cu care s-au confruntat în procesul de implementare?
 Cum aţi motivat cetăţenii să acceseze serviciile online?
Echipa 3
E-servicii
 Cadastru
 Asistenţa socială
 Petiţionare transparentă
 OSC
 Arhitectura şi urbanism
 Micul business
 Educaţie şi sănătate
Paşii pentru implementarea e-serviciilor:
 Baza normativă
 Instruirea specialiştilor
 Informarea populaţiei
 Finanţe
 Logistica
 Monitorizarea
 Control
Echipa 4
E-servicii
S. Cadastrale
1.1. *extras din registru imobil
1.2. * autorizaţia de construcţii
- PETIŢIILE (cu sistem de urmărire)
- ghişeu unic
- Serviciu de stare civilă
- solicitarea şi eliberarea certificatelor fiscale
- eliberarea certificatelor, digitalizarea datelor privind componenţa familiei
Paşii pentru implementarea e-serviciilor:
1. Crearea consiliului coordonator local pentru e-transformare
2. Identificarea mecanismelor şi instrumentelor de implementare
3. Asigurarea cu echipament şi permisiunea de a contacta prin web
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4.1. Întrebări/răspunsuri
Dl Vratislav, Cehia – Cine a monitorizat corectitudinea datelor din Registrul Cadastral?
Există trei niveluri de precizie a hărţilor în Registrul Cadastral din Republica Cehă.
1. Hărţile de hârtie scanate, cu păstrarea ulterioară pe dispozitive de memorie – au cea mai
mică precizie.
2. Imaginile obţinute prin scanare cu coordonatele digitale ataşate – precizie medie.
3. Hărţi obţinute prin fotografie aeriană, cu coordonatele digitale ataşate – cea mai mare
precizie.
Fotografia aeriană se realizează la fiecare doi ani – aceasta asigură precizia nu doar pentru
hărţile cadastrale. Toate lucrările, inclusiv monitorizarea preciziei, sunt efectuate de Administraţia de
Stat de Topografierea a Terenurilor şi Cadastru (http://www.cuzk.cz).
1. Care a fost cea mai importantă problemă, apărută în procesul de implementare?
Metodologia insuficient dezvoltată a e-serviciilor implementate, care întotdeauna duce la
cheltuieli şi costuri suplimentare ale serviciului introdus.
2. Cum au fost motivaţi cetăţenii să acceseze serviciile online?
În Republica Cehă nu a fost organizată o campanie publicitară specială care să promoveze
utilizarea serviciilor electronice. Serviciile furnizate prin mijloace electronice au fost introduse pas cu
pas. De o importanţă crucială pentru utilizarea serviciilor electronice de către populaţie a fost
conştientizarea beneficiilor acestuia, inclusiv scăderea semnificativă a cheltuielilor, disponibilitatea,
numărul de servicii şi viteza de soluţionare a problemelor cetăţenilor.
Exemplu: Sistemul informaţional Data Boxes, pus în funcţiune din 1.07.2009, numărul de cutii
de date create: 647 025, numărul mediu de mesaje expediate zilnic: 1.700 000. Pentru comparaţie, se
pot calcula cheltuielile poştale pentru expedierea a 1.700 000 de coli A4 prin poştă pe teritoriul
Moldovei.
4.2. Concluzii
Din analiza rezultatelor Atelierului de lucru derivă următoarele concluzii:
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 informaţiilor ce caracterizează activitatea organelor de administraţie
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.
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.
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5. Recomandări privind implementarea sistemelor informatice relevante pentru
autorităţile locale
5.1. Recomandări din partea Republicii Cehe
În partea 4.1 a fost descrisă dezvoltarea SI a administraţiei publice, inclusiv SI ale serviciilor
electronice în Republica Cehă. Acest obiectiv a fost atins în 32 ani, din 1980 până în 2012. Pe această
cale au fost atât succese, cât şi eşecuri. Pe baza acestei experienţe, se pot afirma următoarele:
 Raţionalizarea sistemelor informatice ale administraţiei publice este o condiţie necesară
pentru creşterea eficienţei informaţiilor într-un sistem de management al statului.
 Strategia de dezvoltare a sistemelor pentru Administraţia Publică trebuie să se bazeze pe
filosofia soluţiei.
 Întotdeauna este necesar de a lua în considerare faptul că utilizarea serviciilor electronice
este strâns legată de sistemele economic şi financiar, altfel zis – există anumite cheltuieli
privind prestarea serviciilor electronice, respectiv pot fi percepute plăţi pentru utilizarea
serviciilor electronice.
Afirmaţiile de mai sus pot fi considerate axiome.
Important: Pentru elaborarea şi introducerea sistemelor informaţionale în administraţia
publică sunt necesare voinţa şi forţa politică (pentru promovare în guvern, parlament).
După aceasta, poate fi demarată soluţionarea problemelor tehnice, printre care:
 Fundamentarea nevoilor
 Metodologia – bază pentru soluţii
 Legislaţie – legi, regulamente, acte, standarde, terminologie ...
 Viabilitatea cerinţelor legislative
 Scalabilitate – la nivel central, de filială, regional, organizaţional
 Lucrul cu extensii: de la - până la
 Competenţă – personală, instituţională
 Controlul respectării
 Dezvoltarea de soft
 Unificarea datelor, distribuirea elementelor de date
 Crearea conectivităţii datelor
 Interconectarea subsistemelor
 Progresul
 Evitarea repetării erorilor altora
5.2. Recomandări din partea Poloniei
Autorităţile locale trebuie să ia în consideraţie dezvoltarea următoarelor tipuri de sisteme
informaţionale:
1. Servicii Internet de bază
2. Sistem de management al documentelor
3. Sisteme GIS
4. Portalul cetăţenilor
1) Servicii Internet de bază
Primul şi cel mai important pas este asigurarea conectivităţii Internet în autorităţile locale. Acest pas
este necesar pentru ca cetăţenii să consţientizeze digitizarea autorităţilor locale. Vezi secţiunea 9.
2) Sistem de management al documentelor
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După implementarea serviciilor de bază, numărul de diverse documente va fi în continuă creştere. Atât
timp cât există puţine documente electronice, se poate recurge la serviciul de e-mail. La un moment dat
însă, volumul de informaţii va fi prea mare pentru e-mail. În această situaţie, trebuie implementat
Sistemul de management a documentelor. Un exemplu de astfel de sistem este SIGEDIA, utilizat în
instituţiile guvernamentale ca un serviciu în cloud (SaaS). Utilizarea unui asemenea sistem necesită o
infrastructură adecvată – scanere. Este foarte important de a combina atât documentele electronice, cât
şi pe hârtie, deoarece întotdeauna vor exista documente doar pe hârtie (de exemplu, planurile de
construcţii).
Întrebarea importantă este care sisteme trebuie implementate şi care să fie modelul de implementare. În
cazul în care primul pas este efectuat corect, va exista practic tot fluxul de lucru şi fluxul de documente
gata pentru implementare, iar toate procedurile vor fi documentate şi optimizate.
3) Sistemele GIS
Elaborarea unui sistem GIS este o sarcină foarte importantă. Sistemul trebuie să fie în măsură să
răspundă instantaneu la câteva întrebări despre infrastructură şi mediu. În acest sens este foarte util de
a dispune de o bază de date corespunzătoare a obiectelor din fiecare comunitate, precum drumuri,
semne de circulaţie, clădiri etc. Totodată, este important de a stoca informaţii despre posibilele
ameninţări: zone susceptibile de a fi inundate, benzinării, depozite care stochează substanţe potenţial
periculoase. Este esenţial ca informaţiile despre parcele şi case să conţină numărul din registre funciare
şi date despre proprietari.
Exemplul unui asemenea portal poate fi accesat aici:
http://geoportal.powiat.bielsko.pl/pls/apex/f?p=MAPA:110:4471389526859565
Relaţia dintre aceste portaluri şi portalurile naţionale este un alt aspect care trebuie luat în
consideraţie. În general, datele stocate la nivel local şi central ar trebui să fie coerente şi integrate, cel
puţin în teorie. În practică însă, vor exista întotdeauna probleme de incoerenţă. În primul rind, pentru
că accesarea bazei de date centrale durează mai mult timp. În al doilea rând, întotdeauna există
posibilitatea erorilor.
Soluţia acestei probleme este de a stoca atât informaţii păstrate la nivel local, cât şi central.
Eliminarea posibilelor neconcordanţe este o sarcină complexă – deşi este important de subliniat că nu
se poate stabili din start care date sunt adevărate. La o etapă ulterioară toate datele ar trebui să fie
coerente – până atunci însă se recomandă utilizarea SI ca un instrument pentru a reconcilia datele, şi nu
pentru presupuneri grăbite.
4) Portalul cetăţenilor
Acest sistem ar trebui să furnizeze toate informaţiile şi e-serviciile necesare pentru comunitate,
excluzând necesitatea pentru cetăţeni de a expedia informaţiile prin poşta tradiţională. Ficţionalităţile
propuse ar trebui să includă:
1. Impozite şi taxe locale,
2. Înregistrarea automobilului,
3. Gestionarea deşeurilor,
4. Gestionarea alimentării cu apă şi canalizării.
Portalul ar trebui să furnizeze informaţii personalizate pentru utilizatorii acestuia. Trebuie, de
asemenea, integrat cu serviciul de plată mPay. Utilizatorii vor fi informaţi prin e-mail sau SMS privind
ştirile importante. Scopul unui astfel de serviciu este de a reduce costurile şi cheltuielile de regie
organizaţionale.
Să luăm drept exemplu comunitatea din Ialoveni (populaţie 100 700 locuitori, conform
Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova). Să presupunem că acest număr se referă la 25
000 de gospodării. Să presupunem, de asemenea, că, în medie, fiecare gospodărie primeşte patru
scrisori recomandate anual (una privind impozitele şi taxele locale, una privind înmatricularea
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automobilului, una privind gestionarea deşeurilor şi una privind gestionarea alimentării cu apă si
canalizării.
Drept rezultat obţinem aproximativ 100 000 de scrisori expediate în fiecare an. Să presupunem
că costul unei scrisori este de 10 lei (timbru de 4 lei, plic, costuri de imprimare etc.). Rezultă că costul
operaţiunilor descrise mai sus este egal cu 1 000 000 de lei! (0,5% din buget).
Să presupunem că doar 1/3 din gospodării vor utiliza noul sistem. Astfel obţinem economii de 300 000
de lei anual şi 3 000 000 de lei, în zece ani.
Totodată introducerea mai multor servicii pe portal şi creşterea ratei de utilizare a acestora va
face ideea şi mai profitabilă.
5.3. Recomandări din partea Slovaciei
În baza experienței privind crearea sistemelor informaționale pentru e-Guvernare din Slovacia,
pot fi făcute următoarele recomandări:
• Portal central de e-Guvernare și portaluri secundare sectoriale, interconectate cu portalul central.
• Identificarea serviciilor pentru populație - buletin de identitate electronic, semnătură electronică,
servicii comune de autentificare etc., și interconectarea persoanelor cu funcțiile deținute de aceștia în
companii, dacă este cazul.
• Servicii de e-comunicare (de ex., e-Boxes) utilizate pentru e-Comunicare garantată între funcționari
și populație, inclusiv pentru livrarea electronică garantată.
Componentele menționate mai sus sunt la fel de importante atât pentru e-serviciile la nivel
central, cît și cel local.
5.4. Recomandări finale
Problemele identificate în cadrul atelierului de lucru, confirmate de studiul recent în cadrul
proiectului PNUD (2014), susţinute de Briefing book from Development Partners for Moldova
(extras ataşat – Anexa 2), în baza discuţiilor din cadrul atelierului, experienţa ţărilor V4 (a se vedea
tabelul 1) şi expertiza locală, sunt propuse următoarele recomandări cu privire la implementarea
sistemelor informatice relevante pentru autorităţile locale.
1. Soluţia cea mai relevantă ar putea fi crearea în fiecare autoritate publică locală, la nivel de
raion, a unui Centru de informare şi servicii pentru cetăţeni (CISC), dezvoltat în cadrul proiectului
USAID de Suport al Administraţiei Locale (LGSP) (Conceptul Centrului de informare şi servicii
pentru cetăţeni este ataşat).
2. Pentru asigurarea funcţionalităţii CISC va fi elaborat sistemul informaţional integrat pentru
primărie.
3. Sistemul informaţional integrat pentru primărie se va baza pe Registrul Electronic de Servicii
Locale (RESL) şi Sistemul de Eliberare a Documentelor Permisive (SEDP). Aceste 2 sisteme, RESL şi
SEDP, vor opera pe platforma M-Cloud furnizată de Centrul de Guvernare Electronică.
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Tabelul 1. Problemele identificate şi posibile soluţii bazate pe TIC pentru servicii locale
Problemele principale
identificate în cadrul
atelierului de lucru
Eliberearea certificatelor (componenţa
familiei etc.)
Servicii de arhivare /
Lipsa serviciilor de
păstrare a
înregistrărilor
Extrase cadastrale (autorizaţii de construcţii,
extrase din registrul de
proprietate etc.)
Certificate privind
datoriile fiscale
Asigurarea socială
Serviciile se oferă la
diverse oficii/ nu există
un ghişeu unic

www.idsi.md

Problemele
identificate de
proiectul PNUD
JILDP
Lipsa registrelor
digitizate
Lipsa registrelor
digitizate

Lipsa
interoperabilităţii

Lipsa accesului la
sursa relevantă de
informaţii
Lipsa sistemelor
informaţionale pentru
APL şi interoperabilitatea între serviciile
decentralizate
Lipsa comunicării
online/offline între
funcţionarii publici
din diverse instituţii

Problemele
identificate de
proiectul USAID
LGSP
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;
ţii insuficiente despre procedura
de prestare a serviciilor, reglementările relevante, lista documentelor solicitate,
termenii de executare
etc.;
că există ghişee unice
în cadrul APL, solicitantul prezintă în persoană la 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
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Briefing book
from
Development
Partners
Aducerea eTransformării
la nivelul administraţiei locale: aceasta
va îmbunătăţi
tranzacţiile
publice: atât
pentru serviciile GuvernpentruGuvern, cât şi
GuvernpentruCetăţeni

Soluţii/recomandări
relevante din partea
Republicii Cehe

Soluţii/recomandări
relevante din partea
Poloniei

EGON – Sistem de serviDezvoltarea e-Serviciicii partajate din Republica lor trebuie realizată pas
Cehă. EGON constă din:
cu pas.
-Infrastructura de comuni- Scopul primului pas ar
caţii care include CMS
trebui să fie:
(interconexiune centrală)
1. Informaţi populaţia că
-Registre de bază:
APL poate fi conctată
(Persoane, Companii, Teprin Internet şi încurarenuri şi imobile, Drepturi jaţi-i să utilizeze această
şi responsabilităţi)
opţiune.
- Bază de date de cutii
2. Testaţi capacităţile orpoştale
ganizaţiei la scară mică.
CzechPOINT
Autorităţile locale trePortal guvernamental
buie să ia în consideraţie
Lista de OVM (Registrul
dezvoltarea următoaoficiilor)
relor tipuri de sisteme
JIP/KAAS – spaţiu unic
informaţionale:
de identitate pentru funcţi- 1. Servicii Internet de
onarii publici
bază
Acest sistem oferă servicii 2. Sistem de manageelectronice la nivel regioment a documentelor
nal şi local.
3. Sisteme GIS
Servicii regionale:
4. Portalul cetăţenilor
- Interconectarea reţelelor Abordarea iniţială a eregionale
serviciilor publice
- Centre de servicii
Identificarea părţilor
regionale partajate
interesate să treacă în
- Harta digitală a
format digital.
serviciilor publice
Asigurarea posibilităţii
- Managementul
de a expedia aplicaţii
documentelor
prin e-mail, fără a fi
Servicii locale:

Soluţii/recomandări
relevante din partea
Slovaciei

Soluţii propuse
de proiectul
USAID LGSP

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
aplicaţiilor
• prin împărţirea
cheltuielilor
• gîndiţi-vă la

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
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necesară prezenţa
fizică a solicitantului
la biroul primarului.

Lipsa conectivităţii
(IS) între centre
raionale (LPAII) şi sate
(LPAI)

Transparenţa decizională
lipsa informaţiei

www.idsi.md

- 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

nevoie de deplasare la
birou.
Implementarea procedurilor care declanşează
acţiunile corespunzătoare din partea autorităţii
odată cu recepţionarea
unei cereri. Serviciul obţinut ca rezultat ar putea
fi livrat prin e-mail.
Implementarea infrastructurii PKI, astfel
încât aplicaţiile semnate
electronic să fie tratate
la fel ca cele scrise.
Identificarea tuturor procedurilor din cadrul oficiului şi formalizarea
acestora – publicarea pe
web, împreună cu versiunea electronică a 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).

strcutura eserviciilor
• clientul nu trebuie
să se rătăcească
Atenţia la sarcina
administrativă!!
• nu solicitaţi date
care sunt în bazele
de date
guvernamentale
• evaluaţi utilizarea
reală ale tuturor
datelor colectate în
timp
• anulaţi
responsabilităţile
clienţilor, atunci
cînd există diverse
metode de colectare
a datelor

Pagina web a
APL
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Conform conceptului, CISC vor fi implementate în cadrul APL în 2 etape:
 La prima etapă de implementare, înainte de elaborarea RESL şi SEDP, CISC va îndeplini funcţia de
interacţiune între cetăţeni şi biroul primarului, în timp ce managementul informaţiilor şi documentelor se va face
pe suport de hârtie manual. Toate cererile şi seturile de documente vor fi prezentate la CISC, înregistrate în
registrul comun de documente de intrare şi apoi prezentate primarului pentru examinare şi desemnarea
persoanelor responsabile pentru executarea acestora.
 La a doua etapă, circuitul complet al informaţiilor şi documentelor va fi asigurat în format
electronic. La etapa a 2-a, după punerea în aplicare a Registrului Electronic de Servicii Locale (RESL) şi a
Sistemului de Eliberare a Documentelor Permisive (SEDP), furnizate de Guvern prin intermediul Centrului de
Guvernare Electronică (care va servi drept bază pentru sistemul informaţional integrat al primăriei), gestionarea
şi circulaţia documentelor vor avea loc în format electronic.
Aceste sisteme vor asigura ciclul complet de circulaţie a documentelor şi informaţiilor, începând cu
depunerea cererilor pentru obţinerea serviciilor, furnizarea serviciilor, circulaţia documentelor, atât în cadrul
oficiului primăriei şi deconcentrarea serviciilor prin comunicare şi schimb de informaţii şi terminând cu
arhivarea documentelor. Clienţii vor putea să achite costurile serviciilor prin terminalul de plată instalat în
CISC, care vor fi conectate la RESL. Cu toate acestea, pentru a asigura funcţionalitatea CISC, trebuie să fie
planificate şi implementate o serie de acţiuni suplimentare.
De notat din experienţa Republicii Cehe:
 Crearea şi introducerea cu succes a unui 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 pentru crearea condiţiilor pentru
interoperabilitatea tuturor SIAP la toate nivelurile administraţiei publice.
3. Elaborarea unei metodologii pentru fiecare SIAP, ca bază pentru dezvoltarea de software.
• Raţionalizarea sistemelor informatice ale administraţiei publice este o condiţie necesară pentru
creşterea eficienţei informaţiilor într-un sistem de management al statului.
• Strategia de dezvoltare a sistemelor pentru Administraţia Publică trebuie să se bazeze pe filosofia
soluţiei.
• Întotdeauna este necesar de a lua în considerare faptul că utilizarea serviciilor electronice este strâns
legată de sistemele economic şi financiar, altfel zis există anumite cheltuieli privind prestarea serviciilor
electronice, respectiv pot fi percepute plăţi pentru utilizarea serviciilor electronice.
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 domeni, pentru care
e necesar de a oferi servicii. După soluţionarea acestor probleme, poate fi iniţiat proiectul privind furnizarea
serviciilor sub formă de e-servicii, inclusiv 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
4. Colectarea şi consolidarea datelor economice
5. e-Servicii simple
De notat din experienţa Slovaciei:
Modificarea proceselor
Abordare sistemică
Sensibilizare şi instruiri
Un proces fără sfârşit!!
Persoane/ Părţi interesate • pentru Guvern
• pentru Companii
coordonare
• pentru Cetăţeni
cooperare
motivare
Cu gândul la diverse niveluri de acces al clientului
Suport
Abordare „simplu în utilizare” susţinând diverse echipamente ale utilizatorilor finali
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6. Recomandări privind dezvoltarea e-serviciilor locale
6.1. Recomandări din partea Republicii Cehe
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. Recomandări din partea Poloniei
Dezvoltarea e-Serviciilor trebuie realizată pas cu pas. Este important de subliniat faptul că
implementarea serviciilor electronice nu este de fapt o problemă TIC. În plus, aşa cum a fost menţionat
în cadrul atelierului de lucru, nu este benefic de a implementa e-servicii perfecte – din punct de vedere
formal şi teoretic – care să nu fie utilizate de către cetăţeni.
Un alt aspect este cel economic:
 nu este rezonabil de a face aceleaşi activităţi pentru fiecare comunitate separat – este logic
de a implementa servicii iniţiale în 2-3 regiuni şi apoi a le extinde în alte localităţi,
 utilizarea cât mai mult posibil Soft cu Cod Deschis (Open Software).
Primul pas
Scopul primului pas ar trebui să fie:
Informaţi populaţia că APL poate fi conectată prin Internet şi încurajaţi-o să utilizeze
această opţiune.
Testaţi capacităţile organizaţiei la scară mică.
Prima abordare a e-serviciilor publice trebuie să includă:
1. Identificarea părţilor interesate care sunt interesate să treacă în format digital.
În primul rând, ar trebui identificate părţile interesate de e-guvernare. De regulă, fiecare
comunitate va veni cu propriile sale idei. O primă presupunere ar fi oamenii de afaceri care îşi doresc
soluţionarea rapidă şi eficientă a cererilor lor. În prima fază de implementare a serviciilor, autorităţile
trebuie să primească asistenţa necesară. A se vedea secţiunea 10.
2. Asigurarea posibilităţii de a expedia aplicaţii prin e-mail, fără a fi nevoie de deplasare la
birou. Asiguraţi-vă că SPAM este configurat corect.
E-mail-ul este un serviciu de bază, care poate face diferenţa în diverse operaţiuni din cadrul
comunităţii. Este foarte important ca fiecare funcţionar să deţină o adresă de e-mail pe domeniul
comunităţii şi această adresă să fie publicată pe internet.
3. 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 serviciului de e-mail necesită implementarea unui „netiquette” generale. Fiecare
angajat din birou trebuie să verifice frecvent e-mail-ul. Întotdeauna trebuie expediată confirmarea de
www.idsi.md
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recepţionare a unui mesaj. De asemenea, sunt o necesitate notificările de tip „Plecat din oficiu” cu
indicarea numelui persoanei responsabile, care poate fi contactată în lipsa celui responsabil.
Totodată, este important a asigura că mesajele trimise la adresele generale să fie redirecţionate
angajaţilor relevanţi. Managementul de vârf al comunităţii ar trebui să fie echipat cu smartphone-uri,
astfel încât să aibă posibilitatea de a verifica e-mail-ul oriunde. În acest scop, poate fi luat în
considerare serviciul Blackberry.
4. Implementarea infrastructurii PKI, astfel încât aplicaţiile semnate electronic să fie tratate la
fel ca cele scrise.
Următorul pas este implementare a infrastructurii PKI la birou. Odată cu implementarea acestui
serviciu, documentele expediate prin e-mail pot fi tratate similar cu cele scrise. De obicei, puţini
oameni au o semnătură digitală – acest lucru necesită documentare adecvată şi un flux de lucru. În mod
ideal, aplicaţiile semnate digital trebuie prelucrate, iar rezultatul semnat digital trebuie expediat
electronic.
5. Identificarea 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.
Această sarcină este foarte importantă pentru implementarea ulterioară a e-serviciilor. Toate
procedurile din oficiu trebuie să fie documentate şi descrise în mod formal, astfel încât cetăţenii să ştie
ce paşi trebuie să întreprindă. Un exemplu în acest sens este https://servicii.gov.md, însă descrierea ar
trebui să fie mai detaliată. Această sarcină necesită foarte mult timp. După documentarea procedurilor,
este necesară formalizarea acestora. Ar fi foarte util ca această sarcină să fie realizată în colaborare cu
alte comunităţi. Aceasta va duce la identificarea bunelor practici pe întreg teritoriul RM.
6. Transformarea tuturor formularelor utilizate în oficiu în format .pdf activ (pot fi utilizate
instrumente precum Scribus).
Este foarte util de a transforma toate formularele şi cererile în format .pdf, astfel încât oricine să
le poată descărca şi complet în format electronic (chiar şi atunci când sunt imprimate).
A se vedea un exemplu bun: http://www.mfa.gov.md/img/docs/Visa_application.pdf
7. Înregistrarea profilurilor pe Twitter, Facebook, Google+ şi publicarea informaţiilor
importante pe acestea.
Media, precum Facebook, Google+ şi Twitter sunt din ce în ce mai populare, în special în
rândul tinerilor. În multe cazuri, există deja gata profiluri gata de utilizare:
https://www.facebook.com/pages/Ialoveni/111871995496215?fref=ts
Astfel de profiluri permit o comunicare mai interactivă cu cetăţenii. În unele cazuri, acestea pot
fi tratate ca formă de comunicare de urgenţă. Exemplu: http://www.il.md
8. Implementarea serviciului de tip help desk pentru cetăţeni, posibil cu utilizarea Skype.
Implementarea unui serviciu de asistenţă de tip helpdesk este o necesitate – cetăţenii trebuie să
aibă posibilitatea să ceară consultare de la o persoană competentă. În acest scop este util să se
folosească unelte de messaging sau mass-media populară, precum Skype. Scopul unei astfel de
abordări este, de asemenea, atragerea cetăţenilor pentru utilizarea versiunii digitale a serviciului.
9. Furnizarea de informaţii cu privire la abordarea nouă, prin ataşarea unor prospecte
informative la fiecare e-mail. Imprimarea posterelor şi afişarea acestora în oficii.
Promovarea oricărei activităţi este o parte componentă a unui plan. Pliantele ataşate la mesajele
oficiale, postere, informaţii promoţionale în ziarele locale sunt cele mai importante mijloace de
comunicare. În acest sens, este esenţial ca site-ul să fie funcţional. Promovarea unor servicii depăşite
nu este o idee bună.

www.idsi.md

www.discus.idsi.md

29

DISCUS - 21470018

Studiu: Recomandări privind implementarea SI relevante pentru autorităţile locale

10. Implementarea accesului public la internet şi instalarea câtorva computere în incinta
primăriei, pentru a fi utilizate de către cetăţeni.
Ultimul element din plan este evident. De regulă, nu este necesar un efort deosebit pentru a
furniza WiFi public în oficiu şi a instala câteva computere, care să fie accesate de cetăţeni. Această
acţiune are, de asemenea, şi un factor de promovare – cetăţenii văd că există computere şi că oficiul
poate fi contactat prin internet.
Majoritatea dintre aceste acţiuni pot fi realizate fără multe investiţii. Nu trebuie să existe
aşteptarea că cetăţenii se vor grăbi să expedieze aplicaţii electronice. Acesta însă este un factor pozitiv,
deoarece va permite organizaţiei să devină digital treptat, fără riscul de a comite gafe.
6.3. Recomandări din partea Slovaciei
În capitolele anterioare, au fost împărtășite experiența și bunele practici privind elaborarea
sistemelor informatice și parțial dezvoltarea serviciilor electronice.. Dar,
ce este un e-Serviciu?
"Furnizarea de servicii electronice prin Internet ..."
"Servicii online disponibile pe Internet, prin care este posibilă o tranzacție validă de cumpărarea și
vînzare (achiziții publice), spre deosebire de site-urile tradiționale, care oferă doar informații
descriptive și nu oferă posibilitatea de efectuare a tranzacțiilor online."
(sursa pentru ambele descrieri Wikipedia)
"Interfața între funcționar și utilizatorul final, care permite satisfacerea nevoilor utilizatorului în
format electronic, fără a vizita biroul funcționarului și în orice moment de timp."
(Interpretarea personală)
Din această definiție este clar, că nu este necesar de a discuta separat despre system informatice și
e-Servicii. Ambele se referă la același lucru și unul fără altul nu vor satisface pe deplin nevoile clientului
- atunci când ne referim la reguli, condiții, funcționare, funcționalități. Prin urmare, atunci când se
dezvoltă e-Servicii calitative, este necesar să se respecte regulile și recomandările scrise anterior.
În loc de cuvinte suplimentare, mai mutle informații sunt prezentate în imagine:

Și cel mai important “Modificați procesele administrative” înainte de inițierea dezvoltării SI/eServiciilor!!!
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7. Paşii principali care trebuie incluşi în Planul de acţiuni pentru implementarea eserviciilor locale în localităţile rurale
7.1. Republica Cehă
Înainte de a iniţia implementarea e-serviciilor locale în localităţile rurale este necesar de a
calcula costurile acestora şi a găsi o abordare pentru introducerea acestora.
7.2. Polonia
Dezvoltarea unor sisteme informaţionale viabile este un proces derulat pas cu pas, care trebuie
să includă diverse aspecte: tehnologic, social, teoretic etc. În acest context se recomandă utilizarea
abordării TOGAF (The Open Group Architectural Framework), care s-a dovedit a fi foarte eficientă în
multe cazuri, inclusiv pentru Guvernul SUA. Prezentarea abordării date este în afara domeniului de
aplicare
a
acestui
document.
Pentru
mai
multe
informaţii
a
se
consulta
https://www.opengroup.org/togaf/.
Conceptul de bază al TOGAF este ADM (Architecture Development Method) – Metoda de
Dezvoltare a Arhitecturii.

Este important să se sublinieze că TOGAF nu este o “metodologie”, altfel zis, fiecare aplicare a
acestuia trebuie ajustată la cazul specific.
Următorii paşi reprezintă o formă simplificată a ADM.
1. Identificarea părţilor interesate de implementarea sistemelor informaţionale: ministere,
agenţi economici, funcţionari publici etc.
2. Evaluarea impactului sistemelor pentru fiecare parte interesată: unele părţi interesate sunt
importante, altele pot fi neglijate.
3. Identificarea problemelor părţilor interesate: de ex., funcţionarii publici ar putea fi reticenţi
privind automatizarea serviciilor, întrucât consideră că aceasta poate duce la pierderea locurilor de
muncă.
4. Stabilirea unui consiliu director şi a proprietarului de proiect.
5. Descrierea arhitecturii de bază:
a. Proceduri,
www.idsi.md
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b. Baze de date existente,
c. Aplicaţii existente,
d. Infrastructura tehnică existentă.
Identificarea constrângerilor existente:
a. Organizaţionale,
b. Tehnice,
c. Legale,
d. Financiare.
Elaborarea arhitecturii dorite:
a. Procedurile afectate,
b. Baze de date noi,
c. Aplicaţii noi,
d. Infrastructură nouă.
Efectuarea analizei decalajelor şi elaborarea planului de implementare.
Producerea documentaţiei pentru achiziţii şi selectarea furnizorului(lor).
Executarea proiectului cu furnizorul(ii) selectat(ţi).
Monitorizarea şi controlul proiectului, inclusiv satisfacţia părţilor interesate.
a. Identificarea riscurilor posibile.
b. Managementul schimbărilor în proiect.
Încheierea proiectului:
a. Cumularea documentaţiei necesare.
b. Documentarea lecţiilor învăţate.
c. Identificarea posibilelor proiecte pentru viitor.
7.3.Slovacia
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);
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• 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.)

8. Concluzii
1. Participanţii din autorităţile publice locale la primul eveniment al proiectului DISCUS au
apreciat conţinutul materialelor prezentate de experţii internaţionali şi locali, precum şi discuţiile
productive.
2. Pentru a stimula utilizarea TIC pentru dezvoltarea serviciilor locale, la următorul eveniment
din cadrul proiectului trebuie organizată o prezentare practică de către Centrul e-Guvernare, explicând
principalele etape care trebuie efectuate de către APL pentru utilizarea Platformei guvernamentale în
scopul furnizării e-serviciilor locale.
3. Platforma DISCUS ar putea fi utilizată pe scară largă pentru a discuta şi promova rezultatele
obţinute în alte proiecte, din domeniul îmbunătăţirii serviciilor locale.
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Anexa1. Agenda

Agenda
Atelierul de lucru: Dezvoltarea locală bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
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

13.25 - 14.00

3.3

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)
Întrebări şi răspunsuri
Abordări metodologice privind dezvoltarea locală
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

Vratislav Datel
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16.30 - 17.30

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

14.00 - 14.50
14.50 - 15.20

15.20 - 16.30

Discuţii finale & Concluziile zilei

12.35 - 12.50

2 Zi – 18 Martie
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

5

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

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 este un proiect coordonat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
şi e finanţat de Fondul Internaţional Visegrad
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Anexa 2: Extras din “Nota informativă din partea partenerilor de dezvoltare ai
Moldovei”
Servicii Publice
(Pagina 13)
Eficientizarea serviciilor publice pentru populaţie şi firme. Prestarea ineficientă, fragmentată şi de multe ori
coruptă a serviciilor sporeşte costul reglementării afacerilor,afectează creşterea şi limitează accesul, în special
pentru oamenii săraci şi cei din zonele rurale. Pentru a soluţiona problema respectivă, Republica Moldova şi-a
asumat angajamente de a simplifica şi digitaliza toate serviciile publice până în 2020. Prin intermediul
Hotărârii nr. 661 a fost luată decizia de a intensifica modelul "Biroul Unic de Informaţii şi Servicii".
Centrul de Guvernare Electronică a realizat progrese impresionante în furnizarea infrastructurii TI pentru
serviciile online. Totuşi, reorganizarea proceselor de activitate a rămas în urmă, atât la nivel central cât şi
local, şi constituie cea mai importantă provocare în administraţia publică pe viitor;
Reforme pe termen scurt (<12 luni):
(Pagina 14)
 Realizarea analizei pe termen mediu a Programului de modernizare a serviciilor publice pentru 20142016, identificarea provocărilor de implementare şi amplificarea reorganizării proceselor de activitate
pentru serviciile prioritare, cu accent pe câştiguri rapide şi cu integrarea ghişeelor unice / digitalizarea
serviciilor;
 Elaborarea modelului şi a planului de acţiuni pentru implementarea centrelor de prestare a serviciilor, în
baza abordării de ghişee unice, pentru serviciile publice la toate nivelurile; şi Reorganizarea funcţională şi
managementul schimbării în agenţii, în baza serviciilor publice reorganizate, şi susţinerea
managementului orientat pe rezultate.
Reforme pe termen mediu (>12 luni):
(Page 15)
 Reorganizarea sistematică şi digitalizarea serviciilor prioritare în agenţiile guvernamentale centrale şi
locale şi facilitarea accesului firmelor şi populaţiei prin intermediul ghişeelor unice; şi
 Instituirea unui sistem pentru monitorizarea satisfacţiei clienţilor privind serviciile publice.
(Pag.19-20)
Pentru a beneficia de aceste investiţii infrastructurale, Guvernul va trebui să demonstreze un angajament politic
robust. Aceasta se traduce în practică prin aplicarea folosirii obligatorii de către ministerele de ramură a
infrastructurii existente şi a platformelor e-Guvernare, de rând cu finalizarea instituirii instrumentului MCloud
faza II.
O altă provocare ar fi extinderea infrastructurii şi a serviciilor până la nivelul autorităţilor publice locale şi
al alegătorilor.
Recomadări pe termen scurt (<100 zile):
o Dispunerea prin Hotărâre de Guvern ca nici un proces de afaceri sau serviciu public să nu fie digitizat dacă
nu a fost supus optimizării şi simplificării;
o Finalizarea achiziţiilor pentru instrumentul MCloud faza II;
o Alinierea strânsă a reformelor din sectorul public la agenda de e-Transformare, cu examinarea oportunităţii
reproiectării guvernării şi a actualei structuri instituţionale de gestionare a tehnologiei informaţiei. În
particular:
 Crearea unui grup de lucru specializat pentru reformarea serviciului public, prezidat de prim-ministru, în
care se vor regăsi Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, care va coordona şi va
promova impulsionarea şi aplicarea în practică a agendei de modernizare a sectorului public şi a serviciilor
publice;
 Constituirea unui Consiliu de Guvernare TIC, format din Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat, Centrul
de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Agenţia Achiziţii
Publice, pentru coordonarea investiţiilor publice în TIC pentru sprijinul reformei şi modernizării
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Guvernului. Consiliul va fi responsabil pentru asigurarea reutilizării de către Guvern a infrastructurii
existente de guvernare electronică şi a investiţiilor inteligente în TI;
 Înfiinţarea unei unităţi pentru inovaţii şi proiectare a serviciului public, subordonate biroului primministrului, care va impulsiona drive şi va asigura modernizarea serviciului public prin transformarea şi
digitizarea, bazate pe inovaţii, a serviciilor publice la nivel de Guvern;
 Sincronizarea reformei serviciului public cu autorităţile de nivel central şi local (de exemplu, reforma
descentralizării, legată în particular de prestarea serviciilor publice şi agenda de reformă a serviciului
public);
 Aprobarea şi executarea unui Cadru Inteligent de Investiţii în TI, care va ghida şi va asigura investiţii
inteligente în TIC de către ministere şi agenţiile guvernamentale; şi
 Formarea unui Grup de Lucru guvernamental pentru securitatea cibernetică, ce va asigura coordonarea şi
implementarea la nivel de Guvern a măsurilor prioritare menite să asigure o guvernare electronică sigură.
Recomandări de termen mediu (< 12 luni):
o Promulgarea unei Hotărâri de Guvern ce ar permite folosirea datelor guvernamentale de către sectorul
privat, mediul academic şi autorităţile locale, în special a datelor ce sunt în prezent oferite contra plată.
Aceasta va promova inovaţii şi soluţii tehnologice pentru dezvoltarea serviciilor prietenoase cu utilizatorul;
o Finalizarea proiectului de amendament privind declararea bunurilor şi remiterea acestuia în Parlament.
Proiectul de amendament va include prevederi ce permit prezentarea declaraţiilor în format electronic,
folosirea semnăturii electronice şi punerea e-Semnăturii la dispoziţia populaţiei;
o Sincronizarea modernizării tehnologice / digitale cu aprobarea noii legislaţii şi rezoluţii de politici de
sprijin. Cadrul legislativ şi politic al “secolului 20” deseori frânează adoptarea în Guvern a inovaţiilor şi
tehnologiilor. În special, va fi necesar de întreprins următoarele măsuri legislative şi politice:
 Aprobarea Legii privind serviciile publice şi e-Guvernarea, ce va sprijini adoptarea în Guvern a
inovaţiilor şi tehnologiilor în conformitate cu Agenda Digitală 2020 a UE, Agenda e-Guvernare a UE,
Strategia privind Datele Deschise şi Strategia Informatică Cloud;
 Aprobarea reglementărilor şi deciziilor de politici ce vor permite schimbul de date şi interoperabilitate
prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, aplicând în practică principiul de prezentare la
Guvern a datelor “o singură dată” de către populaţie şi afaceri. Alinierea cadrului legislativ din Moldova
la Cadrul de Interoperabilitate pentru Prestarea pan-europeană a Serviciilor Publice din UE;
 Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, de rând cu transpunerea standardelor UE în legislaţia
corespunzătoare şi executarea adecvată a acesteia; şi
 Aprobarea şi executarea politicilor, reglementărilor şi mecanismelor de implementare a securităţii
cibernetice în vederea asigurării comunicării, interacţiunilor şi tranzacţiilor digitale sigure între
persoane, afaceri şi Guvernul Republicii Moldova şi Piaţa Digitală din UE;
 Înlocuirea actualelor prevederi privind achiziţiile / investiţiile în tehnologia informaţiei (TI) cu cadrul ce
va încuraja partajarea între sectoare a platformelor de e-Guvernare. Aceasta va facilita acoperirea
costului de modernizare TI. Guvernul ar putea lua în calcul înfiinţarea unui Consiliu pentru Investiţii
Inteligente în TI, în cadrul căruia Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Cancelaria de Stat,
Centrul de Guvernare Electronică / biroul CIO al Guvernului şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor ar putea decide cu privire la un buget TI şi program de achiziţii coordonat pentru un
raport calitate-preţ favorabil.
Recomandări pe termen lung (>12 luni):
o Alfabetizarea digitală a populaţiei: aceasta este importantă pentru a spori asimilarea platformelor şi
serviciilor electronice guvernamentale; şi
o Aducerea e-Transformării la nivelul autorităţilor locale: aceasta va îmbunătăţi tranzacţiile guvernamentale:
atât relaţiile Guvern – Guvern, cât şi cele Guvern – Cetăţean.
Studiu de cercetare “Servicii publice administrative prestate la nivel local: diagnostic si oportunitati de etransformare” UNDP Moldova, 2014
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Cele mai solicitate servicii prestate la nivel local, sub forma eliberării diferitelor documente către cetățeni, sunt:
adeverința despre componența familiei, avizul de plată a taxelor și impozitelor, certificatul despre locul de trai,
certificatul despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol.
Din lista potențială a celor 22 de tipuri de servicii prestate la nivel local, respondenții au remarcat că ar dori să
obțină on-line următoarele servicii/documente: avizul de plată a taxelor și impozitelor, certificatul despre locul
de trai, adeverința despre componența familiei, extrasul din Registrul cadastral și extrasele din cartea de
gospodărie și de imobil.
În opinia respondenților unele servicii precum: actul de înregistrare a căsătoriei și cele care se referă la intrarea
în posesia averii, trebuie prestate după metoda tradițională, deoarece necesită prezența simultană a solicitanților.
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