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Iniţiativa Europa de Sud-est electronică (eESE): Angajamente asumate şi bune 

practici pentru definirea noului document de politici „eMoldova 2020” 

Dacă de caracterizat pe scurt această iniţiativă regională şi succesele colaborării în 

formatul dat în ultimii 4-5 ani, trebuie de menţionat, în primul rând, că obiectivul de baza 

al Iniţiativei eESE este integrarea ţărilor din regiune în economia europeană şi globală 

bazată pe cunoaştere şi pe noi tehnologii, prin oferirea suportului practic în promovarea 

unor politici moderne şi echilibrate în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de 

telecomunicaţii (IT&T). Totodată, acţiunile promovate de Iniţiativa eESE corespund întru 

totul necesităţilor de modernizare, precum şi aşteptărilor de integrare europeană a ţărilor 

din Europa de Sud-est. Anume acestor aspecte au şi fost consacrate discuţiile în cadrul 

acestei reuniuni importante pentru dezvoltarea ramurii tehnologiilor informaţionale şi de 

telecomunicaţii, conform normelor şi tendinţelor europene actuale.  

Prima etapă de colaborare în acest format a ţărilor din regiune cu instituţiile 

europene specializate în dezvoltarea societăţii informaţionale (SI) şi implementarea 

prevederilor Agendei eESE (2003-2007) s-a soldat cu realizarea către 2008 a unor 

progrese semnificative pe următoarele 4 direcţii de bază: 

- consolidarea capacităţilor administrative pentru dezvoltarea SI: stabilirea 

instituţiei de nivel guvernamental pentru dezvoltarea ramurii tehnologii informaţionale şi 

de telecomunicaţii, a instituţiei naţionale de reglementare şi a autorităţii naţionale de 

certificare a cheilor publice/semnăturii digitale, a centrului naţional de protecţie a datelor 

cu caracter personal şi a altor instituţii, create ulterior; 

- formarea cadrului legislativ şi normativ necesar pentru dezvoltarea 

ramurii: strategie naţională de dezvoltare a SI, adoptarea unui set de legi conforme cu 

normele europene privind comunicaţiile electronice; protecţia datelor personale; 

documentul electronic; semnătura digitală; comerţul electronic; combaterea infracţiunii 

informatice, etc.; 

- promovarea principiilor Societăţii Informaţionale pentru dezvoltare: 
realizarea unui mecanism naţional eficient de finanţare şi executare a planurilor naţionale 

de dezvoltare a SI; analizarea business-proceselor interne şi utilizarea noilor posibilităţi 

oferite de IT&T pentru reformarea şi modernizarea administraţiei publice; lansarea unor 

proiecte naţionale de instruire vocaţională în domeniul IT&T şi în primul rând a 

funcţionarilor publici; utilizarea procedurilor europene de colectare a datelor şi 

monitorizare a procesului de dezvoltare a ramurii IT&T; dezvoltarea programelor 

naţionale de eGuvernare cu crearea şi gestionarea resurselor informaţionale de stat, 

oferirea serviciilor electronice, prezenţa autorităţilor publice în spaţiul virtual, 

dezvoltarea eDemocraţiei şi eParticipării; dezvoltarea sistemelor informaţionale pentru 

educaţie şi conectarea instituţiilor de învăţământ la reţeaua globală; facilitarea accesului 

larg la noile tehnologii informaţionale şi dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor 

electronice; 

- stabilirea unui cadru propice de colaborare regională în domeniul 

dezvoltării SI: schimb de experienţă multilaterală privind dezvoltarea ramurii şi 

participarea la evenimentele regionale IT&T; beneficierea de pe urma suportului acordat 

regiunii în vederea dezvoltării SI prin recomandările şi consultanţa donatorilor: Comisia 

Europeană, UNDP, USAID, etc. 



Republica Moldova a beneficiat întru totul de posibilităţile oferite de acest cadru 

de colaborare, s-a orientat spre realizarea acestei foi de parcurs la o etapă incipientă şi a 

fost în permanenţă apreciată printre ţările ce au realizat exemplar obiectivele stabilite de 

către Agenda eESE.  

Dat fiind faptul, că atât din punct de vedere politic, cât şi al impactului practic 

asupra dezvoltării domeniului tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii din 

regiune, cooperarea în formatul Iniţiativei Europa de Sud-est electronică a fost 

recunoscută una dintre cele mai de succes activităţi ale Pactului de Stabilitate pentru 

Europa de Sud-est, ţările-membre, cu suportul instituţiilor europene şi al UNDP, au decis 

asupra continuării acestei activităţi.  

În vederea asigurării continuităţii în acest format de cooperare, ţările implicate în 

procesul de cooperare eESE au elaborat şi adoptat la 29 octombrie 2007, la Sarajevo, în 

cadrul Reuniunii ministeriale a Iniţiativei, Agenda eESE PLUS (2008-2012).  

Agenda eESE Plus a stabilit 3 seturi de măsuri prioritare pentru dezvoltarea de mai 

departe a sectorului de telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale în regiune într+o 

manieră europeană, aceste obiective fiind divizate la rândul lor în sub-categorii, după 

cum urmează: 

1. Edificarea spaţiului informaţional unic Sud-est european:  

- Dezvoltarea reţelelor cu bandă largă şi a serviciilor de securitate;  

- Dezvoltarea şi accesibilitatea unor resurse informaţionale bogate prin 

transferarea lor din format convenţional; 

- Interoperabilitatea sistemelor şi resurselor în conformitate cu Cadrul 

European de Interoperabilitate (European Interoperability Framework);  

- Armonizarea cu normele europene a cadrului normativ din domeniul 

Societate Informaţională şi Media; 

- Managementul naţional / regional de identificare electronică. 

2. Promovarea politicii de inovaţii şi investiţii în cercetarea şi educaţia IT&T:  

- Computere şi acces la Internet în toate instituţiile de învăţământ;  

- Programe de instruire pentru formarea deprinderilor IT&T; 

- Instituirea cursurilor vocaţionale de instruire IT&T;  

- Includerea cercetărilor IT&T printre priorităţile naţionale de cercetare; 

- Aprofundarea dezvoltării reţelelor naţionale academice şi de cercetare cu 

interconectarea lor la nivel regional. 

3. Dezvoltarea Societăţi Informaţionale inclusive (pentru toţi):  

- Acces la tehnologii şi oportunităţi egale; 

- Servicii publice electronice şi eGuvernare; 

- Promovarea dezvoltării eAfacerilor; 

- Librării digitale şi patrimoniu cultural digitalizat; 

- eParticipare şi eDemocraţie; etc. 

Este necesar de remarcat, că aceste obiective sunt definite în corespundere cu 

obiectivele agendei europene de dezvoltare a SI “i2010 - O societate informaţională 

pentru dezvoltare şi locuri de muncă”. Realizarea lor permite ralierea de-facto a ţărilor-

membre ale Iniţiativei eESE la un set de obiective valabil pentru a realiza integrarea 

europeană sectorială a ţărilor membre ale eESE în spaţiul informaţional unic european. 



La etapa de faţă, dat fiind lipsa unui document strategic de politici, armonizat cu 

cadrul european de politici în domeniul dezvoltării Societăţii Informaţionale, realizarea 

acestor obiective de către Republica Moldova este fragmentară şi haotică. Totodată, acest 

document are caracter de angajament regional pentru ţara noastră şi nerealizarea lui este 

un deserviciu realizării obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.  

Textul integral, tradus al Agendei eESE PLUS, precum şi lista de obiective, se 

anexează. 



Obiectivele europene pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale în ţările 

candidate şi aspirante la integrarea europeană 

 

 crearea cadrului naţional de interoperabilitate şi armonizarea acestuia cu Cadrul 

european de interoperabilitate pentru administraţii; 

 dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a eBusinessului şi a unui cadru legal 

funcţional pentru dezvoltarea sectorului; 

 întreprinderea de către stat a măsurilor de micşorare a costurilor serviciilor de 

comunicaţii şi pentru introducerea unei scheme de impozite favorabile sectorului 

TIC; 

 crearea Centrelor Naţionale de Schimb Internet (National Internet Exchange 

Centers); 

 implementarea unor politici de emisie convergentă (Converging broadcasting 

policies); 

 realizarea unor strategiile de management eficient al spectrului radio şi armonizarea 

acestora la nivel regional;  

 dezvoltarea unor strategii de înlocuire a emisiei analogice cu cea digitală;  

 armonizarea cadrului naţional de reglementare în domeniu cu Directiva CE 

„Televiziunea fără frontiere”; 

 crearea unor Centre Naţionale de Răspuns de Urgenţă pentru Computere (National 

Computer Emergency Response Center sau IT Call centers); 

 crearea Centrelor Naţionale de Competenţă pentru Open Source; 

 implementarea unei strategii naţionale de dezvoltare a accesului pe bandă largă, ce 

ar include: 

- un Plan de acţiuni în acest sens;  

- desemnarea instituţiei responsabile de implementarea PA broadband;  

- existenţa prevederilor specifice privind accesul pe bandă largă în domeniul 

educaţie, sănătate şi administrare publică, persoane defavorizate şi cu 

dizabilităţi; 

- acţiuni menite să stimuleze dezvoltării infrastructurii broadband în ţară şi a 

metodologiilor de evaluare a acestora (existenţa unor rapoarte periodice, a 

auditului independent, etc.) 

- existenţa unui registru şi a unor acţiuni de stimulare a actorilor/partenerilor în 

dezvoltarea serviciilor pe bandă largă, 

- specificarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii broadband 

(interne-externe, publice-private), 

- realizarea unor campanii de informare publică, conferinţe, seminare privind 

importanţa dezvoltării accesului pe bandă largă.  

 Existenţa unor planuri de acţiuni naţionale în vederea implementării serviciilor 

electronice cu specificarea surselor de finanţare pentru introducerea serviciilor 

electronice;  

 implementarea serviciilor electronice la eliberarea documentelor de identitate ale 

persoanei, certificatelor de naştere, căsătorie şi deces, a permisului de conducere, 

înregistrarea autoturismelor, precum şi la schimbarea reşedinţei cetăţeanului;  

 Stimularea creşterii numărului de domene înregistrate în domenul de nivel superior 

naţional (National Top Level Domain); 

 Implementarea serviciilor electronice la înregistrarea întreprinderilor; 

 Dezvoltarea proiectelor naţionale de digitalizare a patrimoniului cultural şi istoric;  



 existenţa strategiei naţionale de digitalizare a bibliotecilor; 

 asigurarea bibliotecilor cu acces la Internet şi baze de date bibliografice electronice;  

 accesul în biblioteci la cărţi şi reviste digitale; 

 implementarea TIC în procesul electoral; 

 implementarea în perspectivă a votului electronic; 

 implementarea TIC în procesul de achiziţii publice; 

 dezvoltarea unui portal eAchiziţii; 

 utilizarea TIC în procesul de ocupare a forţei de muncă; 

 dezvoltarea unui portal electronic pentru facilitarea angajării în câmpul muncii; 

 implementarea serviciilor electronice la depunerea declaraţiilor vamale şi la oferirea 

informaţiei privind tranzacţiile de comerţ extern;  

 implementarea principiului „ghişeului unic” pentru documentele de comerţ 

internaţional; 

 dezvoltarea portalului electronic eVama; 

 crearea reţelelor academice de cercetare; 

 alocaţii anuale asigurate de stat pentru finanţarea cercetării în domeniul TIC; 

 implementarea unei baze de date deschise a cercetătorilor şi a instituţiilor de 

cercetare;  

 promovarea mediului favorabil pentru specialiştii din domeniul IT prin stimularea 

business-incubatoarelor, parcurilor tehnologice, prin parteneriat cu universităţi şi cu 

sectorul privat; 

 dotarea şcolilor cu laboratoare de informatică şi conectarea acestora la Internet prin 

bandă largă; 

 diminuarea numărului elevilor şi studenţilor la un computer (sub 20); 

 realizarea programelor de instruire a învăţătorilor în domeniul TIC; 

 introducerea obligatorie a instruirea TIC în şcolile de toate nivelele; 

 dezvoltarea portalului eEducaţie; 

 utilizarea instrumentelor TIC în instruirea şi în administrarea instituţiilor de 

învăţământ; 

 dezvoltarea instruirii la distanţă; 

 evaluarea capacităţilor intelectuale în industria IT şi a necesităţilor de instruire a 

specialiştilor pentru industria TIC; 

 implementarea serviciilor electronice la admiterea la studii universitare; 

 realizarea unor programe de instruire continuă TIC a funcţionarilor publici; 

 crearea şi funcţionarea unei Autorităţii naţionale de certificare a cheilor publice de 

nivel primar (National Root CA) 

 crearea altor centre de certificare a cheilor publice;  

 asigurarea serviciilor de protecţie împotriva fraudelor informatice pentru instituţiile 

publice, cetăţeni şi mediul de afaceri; 

 dezvoltarea unui portalul guvernamental disponibil pentru acordarea serviciilor 

electronice „on-line”; 

 implementarea serviciilor electronice la achitarea taxelor, inclusiv în evidenţa 

achitărilor TVA, la înregistrarea veniturilor companiilor şi depunerea declaraţiilor 

fiscale; 

 implementarea serviciilor electronice la eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construcţie, a extraselor din registrele cadastrale şi a certificatelor 

privind drepturile de proprietate asupra imobilelor; 

 implementarea serviciilor electronice la eliberarea licenţelor; 



 implementarea serviciilor electronice la examinarea dosarelor şi oferirea asistenţei 

administrative diferitor categorii de cetăţeni, precum şi la efectuarea plăţilor sociale, 

prevăzute de legislaţie;  

 implementarea serviciilor electronice şi interacţiunii on-line la colectarea datelor 

statistice; 

 armonizarea cu metodologia EUROSTAT a procedurii de colectare a informaţiilor 

statistice privind folosirea computerelor în gospodăriile individuale şi de către 

agenţii economici;  

 implementarea tic la efectuarea controlului integrat al frontierei de stat; 

 armonizarea cadrului regulatoriu în domeniul comunicaţiilor electronice cu cadrul 

regulatoriu european;   

 stimularea nivelului de penetrare Internet; 

 realizarea unor politici ce ar favoriza creşterea gradului de penetrare a serviciilor pe 

bandă largă; 

 evaluarea şi controlul de către instituţiile statului a gradului de disponibilitate a 

accesului şi serviciilor pe bandă largă. 



Traducere neoficială 

 

PACTUL DE STABILITATE ESE – INIŢIATIVA EUROPA DE SUD-EST ELECTRONICĂ 

“EESE” 
 

AGENDA EESE + 

PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN EESE 

2007- 2012 

 

Reafirmând importanţa Iniţiativei Europei de Sud-est Electronice a Pactului de Stabilitate ESE (în 

continuare Iniţiativa eESE) pornind de la semnarea Declaraţiei de Intenţie adoptată la 4 iunie 2002 la 

Ljubljana şi în conformitate cu Agenda eESE pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale semnată 

participanţii la Iniţiativa eESE la 29 octombrie 2002 la Belgrad, în perioada Conferinţei Internaţionale: 

Telecomunicaţiile pentru Dezvoltare; Declaraţia Comună de intenţii privind edificarea unei societăţii 

informaţionale inclusive, semnată la 27 februarie 2004, la Budapesta, în cadrul Conferinţei Europene 

Ministeriale privitor la Societatea Informaţională; Concluziile Ministeriale şi Memorandumul de 

Înţelegere privind Banda largă Regională Comună, semnate la 1 iulie 2005 la Thessaloniki în cadrul 

Conferinţei Ministeriale a Europei de Sud-est; 

Recunoscând că dezvoltarea Societăţii Informaţionale: 

- Este fundamentală pentru dezvoltarea rapidă a regiunii, reducerea diferenţei de dezvoltare dintre 

regiune şi Uniunea Europeană, cât şi dintre participanţii din regiune şi restul lumii; 

- Este un mijloc pentru integrarea în Uniunea Europeană, unde trecerea de la societatea industrială 

la cea informaţională este deja la etape avansate; 

- Oferă o bază pentru construcţia încrederii şi a unei cooperări mai apropiate în regiune. 

 

Confirmând responsabilitatea participanţilor din regiune pentru crearea mediului favorabil pentru 

Dezvoltarea Societăţii Informaţionale pentru toţi, şi voinţa unită pentru armonizarea activităţilor 

cooperative regionale; 

Luând în consideraţie obligaţiile şi angajamentele individuale ale participanţilor cu Uniunea Europeană, 

în special în domeniul societăţii informaţionale şi media, şi importanţa de a face faţă tuturor obligaţiilor şi 

angajamentelor. 

Recunoscând rolul specific al participanţilor şi bazându-ne pe experienţa pozitivă a proceselor eEuropa şi 

eEuropa+ faţă de dezvoltarea Societăţii Informaţionale, suntem hotărâţi în a întreprinde măsuri concrete 

în domeniile:  

- Organizare prin stabilirea unui cadru instituţional pentru societatea bazată pe TIC; 

- Legislaţie prin introducerea noilor şi modificarea cadrelor legislative deja existente pentru 

societatea bazată pe TIC; 

- Reglementare, politică şi strategie, legate de infrastructura comunicaţiilor electronice şi serviciile 

asociate; 

- Promovare prin încurajarea societăţii civile, ONG-urilor, e-Guvernării, e-Educaţiei, e-Sănătăţii, e-

Democraţiei, Centrului de e-Guvernare pentru Europa de Sud-est şi altor activităţi de nivel 

regional; 



- e-Economie pentru creştere, productivitate şi angajare; 

- Incluziunea prin înzestrarea cetăţenilor cu acces şi abilităţi necesare pentru a trăi şi lucra în noua 

societate informaţională. 

Urmând iniţiativele europene şi cele globale, aşa ca Iniţiativa Guvernului on-line (G7, 1995), Planul de Acţiuni 
eEuropa (Feira, 2000, fiind aprobat pe baza concluziilor de la Lisabona la nivel de prim-miniştri ai statelor membre 
ale Uniunii Europene), planul eEuropa+ pentru informatizarea participanţilor în procesul de candidare pentru 
aderarea la Uniunea Europeană, o iniţiativă mondială pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale sub patronajul 
Naţiunilor Unite şi Obiectivelor de Dezvoltarea a Mileniului acceptată de circa 190 de state la Summit-ul Mileniului al 
Naţiunilor Unite din septembrie 2000, “i2010 – O Societate Informaţională europeană pentru creştere şi angajare ”, 
precum şi alte iniţiative regionale;  

Înţelegând şi acceptând faptul că implementarea Agendei eESE Plus este de o importanţă vitală pentru 

dezvoltare spre o Societate Informaţională,  

 

NOI, GUVERNELE ŢĂRILOR EUROPEI DE SUD-EST şi Misiunea ONU interimară de 

administrare în Kosovo din numele Kosovo conform UNSC 1244 

Suntem ferm hotărâte în a urma priorităţile şi obiectivele definite de acest document (Agenda eESE+) şi 

stabilim ca Grupul de Lucru al eESE să asigure şi să monitorizeze, în limitele responsabilităţilor sale, 

îndeplinirea acestora, ca un pas major indispensabil spre un efort comun pentru edificarea Societăţii 

Informaţionale în ţările Europei de Sud-est. 

  

Republica Albania 

 

______________________ 

Bosnia şi Herzegovina  

 

_______________________ 

Republica Croaţia 

 

_____________________ 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

 

_______________________ 

Republica Moldova  

 

_______________________ 

Muntenegru  

 

_______________________ 

Republica Serbia 

 

 

 

_______________________ 

Misiunea ONU interimară de 

 administrare în Kosovo din numele 

Kosovo conform UNSC 1244 

 

_______________________ 

România 

 

________________________ 

 



ESEE AGENDA + 

 

SUSŢINEM 

Următorul cadru strategic, în conformitate cu care noi încurajăm dezvoltarea societăţii informaţionale în 

statele membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est (Republica Albania, Bosnia şi 

Herzegovina, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, 

Muntenegru, România, Republica Serbia, şi Misiunea ONU interimară de  administrare în Kosovo din 

numele Kosovo conform UNSCR 1244
1
) pentru perioada 2007-2012:  

(i) Acceptăm “i2010 – O Societate Informaţională europeană pentru creştere şi angajare”2 drept 

cadru general pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale în regiunea noastră; 

(ii) Ne asociem la priorităţile definite din cadrul “i2010 – O Societate Informaţională europeană 

pentru creştere şi angajare”, dar în mediul specific al regiunii Europei de Sud-est, şi de aceea 

parafrazăm priorităţile definite ale politicilor de dezvoltare a Societăţii Informaţionale în 

priorităţile specifice ale regiunii noastre:  

a. Dezvoltarea în continuare a Spaţiului Informaţional Unic ESE care promovează o piaţă 

internă deschisă şi competitivă pentru Societatea Informaţională şi media, mişcând-o spre 

Spaţiul Informaţional European comun în termeni de interoperabilitate;  

b. Promovarea Inovaţiilor şi Investiţiilor în Cercetarea şi Educaţia TIC în procesul de lucru 

cu sectorul privat pentru a promova creşterea şi crearea a mai multe şi mai bune locuri de 

muncă; 

c. Realizarea unei Societăţi Informaţionale Inclusive ce promovează creşterea şi crearea 

locurilor de muncă într-un mod ce se potriveşte cu dezvoltarea stabilă şi care are ca 

priorităţi calitatea vieţii şi servicii publice mai bune. 

ACCEPTĂM  

Responsabilitatea pentru:  

(i) Includerea priorităţilor definite de acest document în politicile interne de dezvoltare;  

(ii) Atingerea obiectivelor definite în acest document;  

(iii) Crearea mediului corespunzător pentru dezvoltarea accelerată şi edificarea Societăţii Informaţionale. 

 

DEFINIM  

Următoarea listă de priorităţi drept cadru de dezvoltare pentru edificarea Societăţii Informaţionale: 

A) DOMENIUL DE PRIORITATE: SPAŢIU INFORMAŢIONAL UNIC AL ESE 

1. Disponibilitatea unor reţele de bandă largă de mare viteză şi servicii sigure; 

Participanţii vor promova, reglementa, în absenţa unui mediu competitiv, şi dezvolta comunicaţii de 
bandă largă cu viteză mare şi servicii capabile să ofere acces sigur la un conţinut bogat de 
informaţii. 

2. Dezvoltarea şi accesibilitatea conţinutului bogat de informaţii on-line şi transferul din format 
convenţional;        

                                                 
1 Referinţa la Kosovo şi UNMIK în acest document este făcută în conformitate cu Rezoluţia Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite 1244 (1999) 
2 “i2010 – O societate Informaţională europeană pentru creştere şi angajare”, Comunicare din partea Comisiei pentru Consiliu, Parlamentul European, 

Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 6 ianuarie 2005 



Conţinutul şi serviciile digitale sînt o sursă potenţială a noilor locuri de muncă. Participanţii vor 
stimula dezvoltarea conţinutului şi serviciilor digitale în ariile de interes public – conţinut cultural, 
medical, ştiinţific şi educaţional, informaţie geografică, etc. 

3. Interoperabilitatea în conformitate cu Cadrul European de Interoperabilitate (pentru administraţii);  

Participanţii vor adopta cadre naţionale de interoperabilitate în concordanţă cu Cadrul European de 
Interoperabilitate (pentru administraţii) pentru a asigura compatibilitatea şi cooperarea sistemelor, 
proceselor şi resurselor umane şi pentru a livra servicii integre şi orientate spre cumpărător.  

4. Armonizarea regulilor pentru societatea informaţională şi media; 

Convergenţa digitală a Societăţii Informaţionale cu serviciile media, reţelele şi dispozitive devine o 
realitate şi necesită o convergenţă politică. Aceasta necesită un sistem consistent de reguli pentru 
Societatea Informaţională şi media, bazat pe neutralitatea tehnologică aşa cum este definit în 
respectivul cadru normativ european. 

5. Managementul identităţii electronice interne/regionale; 

Comunicaţiile şi comerţul intern/regional vor fi facilitate prin construirea unei Infrastructuri la nivel 
intern şi regional pentru un mediu e-business sigur bazat pe semnătura electronică calificată. Mai 
mult decât atât, participanţii vor examina posibilităţile de colaborare privind armonizarea cerinţelor 
de date comerciale de către diferite agenţii şi operatori privaţi. 

 

B) DOMENIUL DE PRIORITATE: INOVAŢII ŞI INVESTIŢII ÎN CERCETAREA ŞI EDUCAŢIA TIC  

1. Computere şi acces la Internet în toate şcolile; 
 

Cunoaşterea computerului devine obligatorie în noua economie. De aceea, este nevoie de a investi 
în infrastructura TIC în instituţiile de învăţământ şi în crearea claselor echipate cu computere 
conectate la Internet.  

2. Plan de studiu pentru abilităţile TIC; 

Pentru a ridica nivelul de răspândire în societate a abilităţilor TIC, trebuie de îmbunătăţit 

sistemul de instruire prin schimbarea directă a planurilor de studii. Astfel de schimbare 

trebuie să creeze standarde obligatorii pentru abilităţi TIC minime şi avansate pe care 

elevii trebuie să le obţină în procesul de educaţie. 

3. Crearea capacităţilor de instruire profesională în domeniul TIC; 

Pentru depăşirea decalajului de cunoştinţe dintre generaţii, trebuie de creat posibilităţi de 

instruire profesională în domeniul TIC şi de lucrat cu sectorul privat pentru a egala 

nivelul de cunoştinţele în acest domeniu în societate. Instruirea profesională trebuie să 

ofere programe de învăţământ pe perioadă lungă disponibile pentru toţi. 

4. Includerea cercetărilor în domeniul TIC printre priorităţile interne de cercetare.  

Cu scopul furnizării noilor tehnologii şi metode pentru ameliorarea economiilor 

regionale, ţelul nostru este de a consolida cercetările regionale în domeniul TIC.   

5. Dezvoltarea în continuare a Reţelelor Naţionale Academice şi de Cercetare şi 

îmbunătăţirea interconexiunilor regionale;  

 

Trebuie să susţinem cercetările şi transferul de tehnologii în domeniul TIC prin 

dezvoltarea în continuare a reţelelor academice şi de cercetare, şi îmbunătăţirea legăturii 

dintre cercetători şi instituţii.  

 



C)  DOMENIUL DE PRIORITATE: SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ INCLUSIVĂ  

1. Acces la tehnologie şi oportunităţi egale; 

Problemele privind e-accesibilitatea, decalajul digital intern şi regional şi cunoştinţele digitale vor fi 
sistematic vizate de către strategiile respective interne şi regionale şi de planurile de acţiuni în 
acest sens. Toate activităţile vor fi desemnate şi implementate cu scopul asigurării că sunt 
receptive la problemele genurilor şi susţin participarea activă şi expresivă în Societatea 
Informaţională pentru a evita decalajul digital şi de genuri3. În acelaşi timp, accesul la tehnologie şi 
oportunităţile egale trebuie să fie oferite într-o modalitate egală pentru diferite grupuri socio-
demografice (invaliditate, vârstă, cultură, etc.) 

2. Servicii publice bazate pe TIC şi e-guvernarea; 

Setul soluţiilor de bază privind e-guvernarea vor fi implementate de către participanţi. Această 
problemă va fi apropiată într-un mod global prin revizuirea şi formularea strategiilor interne de e-
guvernare şi integrarea cu toate reformele administraţiei publice introduse de către participanţi. 

3. Fundamentarea dezvoltării e-businessului; 

Lucrând cu sectorul privat, participanţii trebuie să dezvolte o strategie pentru e-business şi să 
întreprindă măsuri active pentru a depăşi obstacolele pentru dezvoltarea e-business-ului bazat pe 
Directivele Regionale elaborate de UNECE şi adoptate de către Grupul de Lucru a eESE în 
Thessaloniki la 1 iulie 2005. Pentru a preveni exodul intelectual şi a fundamenta un mediu de 
afaceri TIC de succes din regiune, participanţii vor întreprinde măsuri active pentru a depăşi toate 
obstacolele pentru dezvoltarea e-business-ului. 

4. Biblioteci şi patrimoniu cultural digital; 

Bibliotecile publice, şcolare şi speciale vor fi echipate cu sisteme informaţionale de rigoare cu 
accent pe cooperarea şi interconectivitatea internă şi regională. Vor fi introduse şi dezvoltate 
programe de digitalizare a patrimoniului istoric şi cultural.  

5. E-Participarea şi e-Democraţia; 

Ţinând cont de faptul că directivele UE cheamă la participarea cetăţenilor şi mediului de afaceri ca 
parte integrată a serviciilor de e-guvernare, trebuie de acordat o atenţie specială la instrumentele 
de e-participare pentru a asigura participarea deplină a cetăţenilor în toate problemele societăţii, 
inclusiv utilizarea TIC în procesul electoral. 

 

SUNTEM HOTĂRÂŢI  

Să îndeplinim următoarele obiective către sfârşitul anului 2012:  

A) DOMENIUL DE PRIORITATE: UN SPAŢIU INFORMAŢIONAL UNIC AL ESE 

1. Disponibilitatea reţelelor de bandă largă cu viteză înaltă şi a serviciilor sigure 

a) Creşterea penetrării serviciilor de bandă largă, pe bază tehnologică neutră de 
telecomunicaţii pentru a atinge media de 50% din cea a UE către 2010; 

b) Crearea sistemului electronic regional de transmiterea de date de înaltă capacitate 
(high-bandwidth backbone) şi conectarea la respectivele sisteme din UE către 2009; 

c) Crearea centrelor interne de schimb Internet către 2009; 

                                                 
3  Convenţia CEDAW privitor la egalitatea genurilor adoptată în 1979 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite; 

  Platforma Beijing pentru Acţiune semnată în 1995 de către 189 de Guverne 

 



d) Crearea centrelor interne computerizate de criză şi începerea schimbului de informaţie 
către sfârşitul 2008. 

e) Convenirea asupra subgrupei comune de indicatori i2010 a dezvoltării societăţii 
informaţionale către sfîrşitul anului 2008 şi iniţierea unei evaluări regulate în anul 
2009.   

2. Dezvoltarea şi accesibilitatea conţinutului de date bogat şi transferul din format convenţional; 

a. Cerere cumulativă pentru conţinut intern/local bogat către 2009: 

1) Definirea priorităţilor interne/regionale pentru conţinutul intern/regional bogat 
folosind modelul şi experienţele UE; 

2) Identificarea celor mai bune practici la nivel regional/european în ceea ce 
priveşte utilizarea Internet-ului şi disponibilitatea conţinutului;  

3) Dezvoltarea conţinutului interactiv în limbile oficiale. 

b. Conformarea cu experienţa europeană pentru un Internet mai sigur - European Safer 
Internet Plus4 către 2011; 

1) Lupta împotriva conţinutului ilegal prin suport public; 

2) Creşterea informării privind Internet-ul sigur printre învăţători, părinţi şi copii; 

3) Limitarea conţinutului indezirabil şi periculos prin tehnologii de evaluare şi filtrare 
şi prin lupta cu spam-ul; 

4) Promovarea mediului sigur prin Forul pentru un Internet mai Sigur. 

3. Interoperabilitate în conformitate cu Cadrul European de Interoperabilitate; 

a. Adoptarea cadrului intern de interoperabilitate, armonizat cu Cadrul European de 
Interoperabilitate către sfârşitul anului 2008. 

4. Armonizarea regulilor pentru Societatea Informaţională şi media; 

a. Adoptarea politicilor de emisie convergente şi armonizarea cu experienţa pozitivă 
europeană către sfârşitul anului 2008; 

b. Adoptarea strategiei eficiente de management a spectrului radioului la nivel intern 
pentru necesităţile viitoare şi armonizarea la nivel regional către sfârşitul anului 2008. 

5. Managementul identităţii electronice interne/regionale; 

a. Crearea centrelor interne de autentificare primară a cheilor publice (National Root CAs) 
către mijlocul anului 2009;  

b. Crearea centrelor de autentificare a cheilor publice regionale (regional CA trusts 
Centers) către mijlocul anului 2010; 

c. Recunoaşterea efortului de negociere a Spaţiului Unic de Comerţ Liber (CEFTA) pentru 
ESE şi creare a condiţiilor pentru ghişeul electronic unic pentru documentele comerţului 
internaţional şi comerţului electronic în cooperare cu UNECE, Banca Mondială şi alte 
organizaţii relevante către 2010. 

B) DOMENIUL DE PRIORITATE: INOVAŢII ŞI INVESTIŢII ÎN CERCETAREA ŞI EDUCAŢIA TIC  

1. Computere şi acces la Internet în toate şcolile; 

                                                 
4  Adoptat de către Consiliul şi Parlamentul European la 11 mai 2005 



a. Fiecare şcoală trebuie să aibă o clasă de computere şi acces la Internet disponibil 
pentru elevi către sfârşitul anului 2009; 

b. Numărul elevilor la un computer trebuie să fie de până la 20 către sfârşitul anului 2010; 

c. Accesul la Internet prin bandă largă trebuie să fie disponibil în toate şcolile către 
sfârşitul anului 2010, printr-o modalitate tehnologică neutră, sprijinit de un cadru 
normativ potrivit. 

2. Planuri de studii pentru abilităţile TIC 

a. Întocmirea planurilor de studii TIC obligatorii pentru toate nivelele de educaţie, în 
special în şcolile primare către sfârşitul lui 2008; 

b. Implementarea unor standarde uniforme pentru minimul de abilităţi TIC la nivel regional 
către 2009. 

3. Crearea posibilităţilor de instruire profesională în domeniul TIC 

a. Crearea programelor de instruire de lungă durată pentru adulţi către 2012;  

b. Dezvoltarea programelor moderne de instruire continuă a funcţionarilor publici în 
domeniul TIC contemporan către mijlocul anului 2010.  

4. Dezvoltarea continuă a reţelelor interne academice şi de cercetare cu perfecţionarea 
interconexiunii regionale  

a. Susţinerea şi crearea reţelelor locale academice şi a asociaţiilor profesionale pentru a 
implementa cercetările TIC locale şi regionale către sfârşitul lui 2008; 

b. Crearea unei baze de date interne deschise care ar conţine instituţiile de cercetare şi 
cercetătorii către începutul anului 2009; 

c. Crearea centrelor interne/regionale de competenţă pentru politica OSS către mijlocul 
2008; 

d. Măsurarea şi monitorizarea capacităţii intelectuale în industria TIC către 2009.  
 

C) DOMENIUL DE PRIORITATE: SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ INCLUSIVĂ  

1. Acces la tehnologie şi oportunităţi egale 

a. Adoptarea planurilor de acţiuni interne pentru e-accesibilitate pentru perioada 2008-
20115 către mijlocul anului 20086; 

b. Atingerea nivelului minim de 50% a nivelului de penetrare a Internet-ului către 2010; 

2. Problemele serviciilor publice bazate pe TIC şi e-guvernării 

a. Adoptarea planurilor de acţiuni interne pentru e-guvernare pentru perioada 2008-2012 
către sfârşitul anului 20087; 

b. Introducerea setului serviciilor de bază a e-guvernării către 2011 (Anexa 1); 

c. Introducerea sistemelor şi portalurilor centrale de e-guvernare către 2010 (Anexa 2); 

                                                 
5 DIRECTIVA 2002/22/EC A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI, din 7 martie 2002, cu privire la serviciul 

universal şi drepturile utilizatorilor la reţelele electronice de comunicaţii şi servicii (Directiva Serviciului Universal) 
6  Fiecare participant va revizui politicile interne existente privind accesul digital şi vor adopta Planuri de Acţiuni interne pentru e-accesibilitate pentru 

perioada 2007-2010. Planurile de Acţiuni vor pleda pentru măsurile de stimulare pentru a uşura accesul la TIC a unui număr mare de persoane, îmbunătăţirea 
cunoştinţelor digitale şi scăderea decalajului digital, în special în localităţile rurale şi luând în consideraţie şi componenta după genuri  
7  Fiecare participant va revizui strategiile şi politicile interne existente cu privire la introducerea serviciilor publice bazate pe TIC şi va adopta Planurile 

de Acţiuni interne pentru e-guvernare pentru perioada 2008-2011. 



3. Fundamentarea dezvoltării e-business-ului; 

a. Participanţii trebuie să dezvolte o strategie pentru e-Business bazată pe Directivele 
Regionale dezvoltate de către UNECE şi adoptate de către Grupul de Lucru al eESE în 
Thessaloniki la 1 iulie 20058; 

b. Pentru a preveni exodul intelectual şi a consolida un mediu de afaceri TIC de succes în 
regiune, participanţii vor întreprinde măsuri active pentru a depăşi toate obstacolele 
dezvoltării e-business-ului către sfârşitul 2008; 

c. Continuarea înlăturării obstacolelor din calea, atât a investiţiilor interne, cît şi a celor 
străine directe pentru a stimula dezvoltarea sectorului TIC în ESE către 2009; 

d. Crearea mediului favorabil pentru micşorarea costurilor galopante şi a costurilor finale 
la serviciile companiilor de software către 2009; 

e. Introducerea schemei de taxare favorabile creşterii pentru sectorul TIC către 2009;  

f. Edificarea mediului favorabil de afaceri pentru specialiştii TIC prin stimularea 
incubatoarelor de afaceri, tehno-parcurilor şi centrelor de lansare a afacerilor prin 
parteneriatul cu universităţile şi sectorul privat către 2009; 

g. Crearea mediului favorabil pentru toate companiile pentru a utiliza TIC în operaţiunile 
sale zilnice şi de utiliza a tehnologiile moderne ca un instrument pentru participare în 
economia mondială către 2009. 

4. Biblioteci şi patrimoniu digital; 

a. Adoptarea programelor interne pentru digitalizarea bibliotecilor către sfârşitul anului 
2008 şi conectarea tuturor bibliotecilor la sistemele digitale către 20119; 

b. Lansarea programelor de digitalizare a patrimoniului cultural şi istoric către 200910. 

5. E-participarea şi e-democraţia; 

a. Disponibilitatea pentru discuţii on-line a tuturor deciziilor de interes public şi a 
proiectelor acestora către 2009; 

b. Sporirea considerabilă a participării cetăţenilor şi mediului de afaceri la serviciilor e-
guvernării către 2009. 

c. Planurile de acţiuni pentru implementarea TIC în procesul electoral şi implementarea 
votului electronic vor fi adoptate către 2012. 

 

CADRUL DE IMPLEMENTARE 

1. Implementarea domeniilor prioritare ale e-Agenda+ 

a.) Spaţiul Informaţional Unic a ESE 

b.) Inovaţii şi Investiţii în Cercetarea şi Educaţia TIC 

c.) Societatea Informaţională Inclusivă 

                                                 
8  Concluziile Ministeriale semnate de către Miniştrii TIC a Statelor Membre a Iniţiativei eESE şi Misiunea ONU interimară de  administrare în Kosovo 
din numele Kosovo conform UNSCR 1244  la Conferinţa Regională Ministerială privitor la Societatea Informaţională, care a avut loc la 1 iulie 2005 în 
Thessaloniki, Grecia sub patronajul Ministerului Transportului şi Comunicaţiilor a Greciei, Pactului de Stabilitate a ESE, UNECE, PNUD şi Academia INA.  
9  Toate bibliotecile publice, şcolare şi speciale vor fi echipate cu sisteme informaţionale. Guvernele vor introduce Programe Interne pentru 

Digitalizarea Bibliotecilor punând accentul pe cooperarea şi interconectivitatea internă şi regională. 
10 Serii de studii şi cercetări vor fi executate şi programe de digitalizare a moştenirii culturale şi istorice vor începe către 2009. Programele vor fi 

instituite ca eforturi continui pe termen lung a participanţilor oferind acces non-discriminatoriu, memorând şi distribuind moştenirea sa şi know-how-ul din 
domeniul culturii prin tehnologiile societăţii informaţionale. 



trebuie să fie facilitată prin platforma, propusă de Grupul de Lucru al Iniţiativei Europa de Sud-est Electronică. 
Prin urmare, participanţii sunt reprezentaţi de e-coordonatori şi înalţi reprezentanţi ai autorităţilor oficiale, 
nominalizaţi de autorităţile respective. Direcţia generală şi coordonarea este realizată de către un preşedinte, 
ales din cadrul participanţilor, pe cînd Secretariatul11 cu reşedinţa la Sarajevo, amplasat în sediul UNDP, are 
funcţia de consultare, coordonare tehnică şi suport logistic. 

2. Bazându-se pe direcţiile prioritare, indicate în Agenda Plus a eSEE, Grupul de lucru eSEE sub conducerea 
Preşedintelui eSEE şi cu asistenţa Secretariatului Iniţiativei, trebuie să schiţeze propuneri de proiecte benefice 
pentru regiunea SEE. Cu asistenţa Oficiului Coordonatorului Pactului de Stabilitate şi a organizaţiilor de 
susţinere, Grupul de Lucru eSEE va identifica donatorii şi posibilităţile de finanţare pentru implementarea 
acestor proiecte. 

3. În cazul necesităţii unor expertize tehnice specifice, trebuie să fie format un grup de lucru special, conform 
modelului organizaţional utilizat în cazul Grupului de lucru de Bandă largă “bSEE”. Grupul de lucru va activa 
într-un mod autonom, condus de ideea implementării cu succes, sub supravegherea Iniţiativei eSEE şi în 
conformitate cu Agenda eSEE Plus ca un Plan de Acţiuni generic pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale în 
Europa de Sud-est. 

4. În procesul implementării Agendei eSEE Plus participanţii trebuie să elaboreze prevederi pentru acţiuni de 
colaborare şi să construiască un parteneriat solid cu UE. Prin urmare, toate reformele vor fi implementate ţinând 
cont de acquisul comunitar cu respectarea tuturor înţelegerilor şi obligaţiilor participanţilor cu UE. În acest 
proces participanţii trebuie să aspire la stabilirea unui mecanism pe realizare a Evaluării Impactului de 
Reglementare. 

5. Participanţii vor încuraja instituţiile, comunitatea de afaceri şi autorităţile să utilizeze practica de rigoare a UE.  

6. În scopul îmbunătăţirii cooperării regionale, participanţii trebuie să creeze condiţii interne şi regionale 
favorabile pentru a interconecta profesioniştii, oamenii de afaceri şi instituţiile din regine cu cei din UE. 

7. Participanţii vor susţine crearea Centrului de e-Guvernare pentru Europa de Sud-est în cooperare cu sectorul 
privat pentru a asigura instruirea pentru agendele e-guvernării. 

8. Sub patronajul Iniţiativei eSEE, şi având misiunea şi conţinutul activităţilor aprobate de Grupul de Lucru al 
Iniţiativei eSEE, Forul TIC a Sectorului Privat al Consiliului de Consultanţă în Afaceri al Pactului de Stabilitate 
(Stability Pact Business Advisory Council (BAC) Private Sector ICT Forum) va promova participarea companiilor 
din sectorul privat la implementarea Agendei Plus a eSEE.  

9. În scopul asigurării implementării continue a obiectivelor Agendei Plus a eSEE, participanţii vor efectua o 
evaluare internă a subgrupului convenit de indicatori utilizat de UE pentru iniţiativa i2010.  

10. Participanţii sunt determinaţi să continue implementarea acelor prevederi ale Agendei eSEE care nu au fost 
realizate până la semnarea Agendei Plus a eSEE, cît mai curând posibil, şi nu mai târziu de sfîrşitul 2007. 

                                                 
11 De acum înainte Centrul pentru Coordonarea Iniţiativelor în domeniul TIC pentru ESE al Pactului de Stabilitate  



 

ANEXA 1: SETUL SERVICIILOR DE BAZĂ A E-GUVERNĂRII 

Cel puţin următoarele servicii vor fi introduse până în anul 2011: 

№ G2B G2C G2G 

1. Achitarea impozitelor: 
înregistrarea, achitarea şi 
analiza 

Angajarea la lucru Programarea formării bugetului 
şi utilizării trezorăriei 

2. Mediul înconjurător şi obţinerea 
licenţele de construcţie; 
 

Indemnizaţii sociale: pentru şomeri, 
copii, ocrotirea sănătăţii, studenţi; 
 

Sistemele de suport pentru 
utilizarea fondurilor UE; 
 

3. Cadastrul electronic şi registrele 
de posesie; 
 

Documente personale: buletin de 
identitate, paşaport, permis de 
conducere; 
 

Control de frontieră integrat; 

4. Ocrotirea sănătăţii şi pensiile: 
indemnizaţiile şi examinările; 
 

Înregistrarea automobilelor noi, de 
mâna a doua, importate; 
 

 

5. Înregistrarea întreprinderilor; 
 

Librăriile publice: revizuirea 
registrelor şi comandarea; 
 

 

6. Înregistrarea veniturilor 
companiilor; 
 

Certificatele de naştere, deces şi 
căsătorie; 
 

 

7. TVA; 
 

Admiterea la instituţii de studii 
superioare; 
 

 

8. Declaraţiile vamale; 
 

Vizele de reşedinţă, în cazul 
schimbării adresei; 
 

 

9. Ghişeul Unic pentru 
completarea informaţii necesare 
pentru tranzacţiile comerciale 
externe; 
 

  

10. Achiziţii publice; 
 

  

11. Registrul de gaj al persoanelor 
juridice. 
 

  

12. Reformarea Sistemului Statisticii 
de Stat conform recomandărilor 
EOROSTAT; 
 

  

 

În privinţa implementării acestor servicii o atenţie specială va fi acordată îmbunătăţirii accesibilităţii la servicii 
pentru cetăţeni. Interfeţele şi portalurile standardizate pentru cetăţeni vor fi introduse după modelul „one-stop-
shop”. 



 

ANEXA 2: Sistemele şi portalul central al e-guvernării 

Participanţii vor introduce sistemele e-guvernării în activitatea sa zilnică ca un exemplu stimulator pozitiv. Cel 
puţin, următoarele obiective vor fi stabilite pentru anul 2010: 

1) Restructurarea în complex şi reglementarea administrativă a proceselor lor interne în scopul 
de a face susţinerea e-guvernării organizatoric posibilă; 

2) Eficientizarea proceselor business interne prin introducerea sistemelor de comunicaţii şi 
servicii de bază a sistemelor G2G; 

3) Dezvoltarea şi introducerea Sistemului integrat al managementului de documente şi fişiere 
pentru instituţiile şi organele lor 

4) Introducerea Portalului e-guvernare în Internet pentru a asigura comunicarea interactivă cu 
cetăţeni şi comunitatea de afaceri; 

5) Crearea sistemului ghişeului unic pentru comerţul internaţional, care va implica toate agenţiile 
de control şi busines-ul activ în comerţul internaţional şi permite completarea formularelor 
necesare numai o singură dată. Căutarea posibilităţilor pentru armonizarea fluxului de 
informaţii între Ghişeul unic regional cu Europa şi ghişeele unice în toată lumea în baza 
standardelor internaţionale pentru schimbul de informaţii comerciale. 

6) Susţinerea procesului de luare a deciziilor prin implementarea Sistemului specializat de decizii 
colective, care include Sistemul şedinţei guvernamentale electronice pentru susţinerea 
sesiunilor lor; 

7) Dezvoltarea capacităţilor interne pentru utilizarea proprie, întreţinerea şi dezvoltarea continuă 
a sistemelor şi serviciilor e-guvernării; 

8) Publicarea actelor normative on-line. 

 

 


