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Dinamismul şi complexitatea noului tip de societate, care antrenează o creştere 

continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor prelucrate şi care utilizează pe scară 

largă tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, au condus la conceptul de Societate 

Informaţională.  

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou 

mod de viaţă, calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei in toate 

sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social semnificativ.  

Începând cu anul 2004, în Republica Moldova au fost elaborate mai multe 

documente oficiale şi întreprinse o serie de acţiuni în suportul lucrărilor de edificare a 

Societăţii Informaţionale. Astfel, unul din documentele de bază a fost Strategia 

Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” şi Planul 

de acţiuni pentru realizarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 

martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 336).  

Totodată, în scopul accelerării executării Planului de acţiuni pentru realizarea 

Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”, 

aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.255 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 336), pentru anii 2007 şi 2008 au fost 

elaborate şi aprobate următoarele documente: 

1. Hotărîrea de Guvern nr. 606 din 01.06.2007 „Cu privire la unele acţiuni de 

implementare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 

– „Moldova electronică” în anul 2007” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 640) şi, respectiv, 

2. Hotărîrea de Guvern nr.476 din 27.03.2008 „Cu privire la unele acţiuni de 

realizare a Strategiei Naţionale de edificarea societăţii informaţionale – 

"Moldova electronică" în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 456).  

Parte componentă a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 

„Moldova electronică” constituie Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale 

de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”. Acesta este structurat pe 

7 compartimente:  

1. infrastructura societăţii informaţionale,  

2. guvernarea şi democtaţia electronică,  

3. economia electronică,  

4. educaţia electronică,  

5. ştiinţa electronică ca factor determinant al dezvoltării,  

6. cultura electronică,  

7. sănătatea electronică. 

Compartimentele menţionate conţin 44 obiective specifice şi 177 acţiuni.  

Elaborarea acestui raport are ca scop evaluarea implementării Strategiei Naţionale 

de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” în perioada 2005-2010, 

urmărind identificarea atât a succeselor obţinute, cât şi a neajunsurilor, a rezervelor 

nevalorificate şi concretizarea accentelor oportune pentru atingerea cât mai completă a 

obiectivelor Strategiei eMoldova 2020. 

În contextul implementării Strategiei Naţionale de edificare a societăţii 

informaţionale „Moldova electronică” în perioada de referinţă au fost întreprinse şi 
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realizate un şir de măsuri importante din Planul de acţiuni a Strategiei Naţionale – 

“Moldova electronică”, după cum urmează:  

Compartimentul I. „Infrastructura societăţii informaţionale”. În conformitate 

cu Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de 

edificare a societăţii informaţionale  - "Moldova electronică", infrastructura unei 

societăţi informaţionale este definită prin mijloacele de comunicare şi de transmitere a 

datelor şi informaţiilor cu o calitate înaltă, într-un interval de timp scurt şi cu 

posibilitatea de întreţinere şi eventuală dezvoltare a acestor mijloace. Compartimentul 

conţine un obiectiv general, 5 obiective specifice şi 18 acţiuni. 
 

Tab.1 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul I. „Infrastructura 

societăţii informaţionale” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

18 11 (61%) 4 (22%) 3 (17%) 5(27%) 

 

Compartimentul II. „Guvernarea şi democraţia electronică”. Reieşind din 

Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare 

a societăţii informaţionale  - "Moldova electronică", guvernarea şi democraţia 

electronică presupune reforma autorităţilor administraţiei publice, îmbunătăţirea 

prestării serviciilor către cetăţeni  şi întărirea participării democratice. Compartimentul 

conţine un obiecţiv general, 12 obiective specifice şi 41 acţiuni.   
 

Tab.2 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul II.   

„Guvernarea şi democraţia electronică” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

41 22 (54%) 13 (31%) 6 (15%) 15 (36%) 

 

Compartimentul III. „Economia electronică”.  Conform Hotărîrii Guvernului 

nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii 

informaţionale  - "Moldova electronică", folosirea TIC în activitatea de afaceri 

presupune în egală măsură o schimbare strategică a modelului de afaceri într-un model 

bazat pe inovaţii şi tehnologii care suportă relaţii interactive între clienţi, angajaţi şi 

partenerii de afaceri prin intermediul mijloacelor informatice. Compartimentul conţine 

un obiectiv general, 6 obiective specifice şi 25 acţiuni. 
  

Tab.3 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul III.   

„Economia electronică” 
Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 
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eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

25 14 (56%) 7 (28%) 4 (16%) 12 (48%) 

 

Compartimentul IV. „Educaţia electronică”. Reieşind din Hotărîrea 

Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a 

societăţii informaţionale  - "Moldova electronică", utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţie în educaţie (educaţia asistată de calculator, instruirea 

la distanţă) este o dimensiune importantă a societăţii informaţionale, orientată în primul 

rând spre eficientizarea procesului educativ. Compartimentul conţine un obiectiv 

general, 6 obiective specifice şi 28 acţiuni. 
 

Tab.4 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul IV.   

„Educaţia electronică” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

28 9 (32%) - 19 (68%) 15 (53%) 

 

Compartimentul V. „Ştiinţa electronică ca factor determinant al dezvoltării”. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia 

Naţională de edificare a societăţii informaţionale  - "Moldova electronică", afirmarea 

ştiinţei electronice accelerează procesele de generare a noi cunoştinţe teoretice şi 

aplicative, contribuie la dezvoltarea economiei bazate pe cunoştinţe, asigură accesul 

tuturor cetăţenilor la cele mai noi informaţii ştiinţifice. Compartimentul conţine un 

obiectiv general, 5 obiective specifice şi 22 acţiuni. 
 

Tab.5 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul V. 

„Ştiinţa electronică ca factor determinant al dezvoltării” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

22 7 (32%) 10 (45%) 5 (23%) 9 (41%) 

 

Compartimentul VI. „Cultura electronică”. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 

255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii 

informaţionale  - "Moldova electronică", informatizarea sectorului cultural se referă atât 

la gestiunea activităţilor instituţiilor culturale, cât şi, îndeosebi, la asigurarea dreptului 

constituţional de acces a cetăţenilor la patrimoniul cultural naţional – informaţiile de 

destinaţie publică din biblioteci, muzee, arhive şi alte instituţii culturale. În ansamblu, 
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informatizarea domeniului culturii este relativ slabă şi, totodată, neomogenă. 

Compartimentul conţine un obiectiv general, 5 obiective specifice şi 26 acţiuni. 
 

Tab.6 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul VI. 

„Cultura electronică” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

26 3 (12%) 12 (46%) 11 (42%) 14 (53%) 

 

Compartimentul VII. „Sănătatea electronică”. Reieşind din Hotărîrea 

Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a 

societăţii informaţionale  - "Moldova electronică", informatizarea domeniului ocrotirii 

sănătăţii se referă atât la gestiunea activităţilor instituţiilor medicale, cât şi, îndeosebi, la 

prestarea de servicii de informare în domeniu şi de protecţie eficientă a sănătăţii 

cetăţenilor, folosind mijloacele informatice respective. Compartimentul conţine un 

obiectiv general, 5 obiective specifice şi 17 acţiuni. 

 

Tab.7 Gradul de executare al acţiunilor din Compartimentul VII. 

„Sănătatea electronică” 

Nr. de acţiuni pe 

compartiment 
Realizate 

Realizate 

parţial 
Nerealizate 

Pot fi preluate 

pentru strategia 

eMoldova 2020 şi 

alte documente de 

politici 

17 9 (53%) 6 (35%) 2 (12%) 13 (76%) 

 

Conform datelor prezentate în tab. 8, în termenii de relevanţă pentru realizarea 

Planului de acţiuni al Strategiei Naţionale „Moldova Electronică” au fost îndeplinite o 

bună parte din sarcinile stabilite, ceea ce s-a soldat cu o avansare semnificativă în 

domeniu. Totodată, o parte din sarcini nu numai că nu au fost îndeplinite în termenii 

specificaţi, dar nici nu au fost iniţiate. 

 

Tab.8  Informaţie generalizată privind gradul de realizare al acţiunilor Planului de 

acţiuni al Strategiei Naţionale „Moldova Electronică” 
 

Denumirea domeniului 

Acţiuni 

total realizate 
realizate 

parţial 
nerealizate 

1. Infrastructura Societăţii 

informaţionale 
18 11 4 

3 

2. Guvernarea şi democraţia 

electronică 
41 22 13 

6 

3. Economia electronică 25 14 7 4 

4. Educaţia electronică 28 9  19 

5. Ştiinţa electronică 22 7 10 5 

6. Cultura electronică 26 3 12 11 
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În procesul analizei documentului Strategiei Naţionale „Moldova electronică” 

(2005-2010), s-au constatat un şir de probleme care au suspendat sau au stopat 

implementarea prevederilor acestei Strategii: 

1. Multe obiective au un caracter general, declarativ şi nu conţin indicatorii de 

progres şi rezultatele scontate pentru fiecare acţiune. Mai multe acţiuni au o formulare 

vastă sau foarte vastă. De asemenea, nu sunt indicate instrumentele de monitorizare a 

fiecărei acţiuni.  

2. a) Majoritatea acţiunilor care au fost realizate de către APC fără careva surse 

financiare externe (în limita alocaţiilor bugetare prevăzute pentru acest minister) ţin 

numai de cadrul legislativ-normativ.  

b) Majoritatea proiectelor ce ţin de infrastructură au fost realizate datorită 

finanţării agenţilor economici de pe piaţa comunicaţiilor electronice a Republicii 

Moldova. 

3. Una din probleme care a influenţat la nerealizarea măsurilor a fost motivată 

prin lipsa resurselor financiare şi lipsa personalului calificat în instituţiile vizate. În 

unele cazuri, în pofida faptului că proiectele au fost finanţate din Fondul e-Moldova sau 

granturi, acestea nu au fost finisate cu succes din cauza lipsei cadrelor calificate.  

4. Strategia Naţională „Moldova electronică” 2005-2010 nu s-a axat pe 

realizarea proiectelor concrete şi primordiale, dar pe o gamă foarte vastă de măsuri.  

5. Nu au fost prevăzute lucrări de uniformizare a proceselor care sunt tipice 

pentru mai multe ministere. 

6. Au avut finanţare elaborarea SIA care sunt necesare pentru o singură instituţie 

şi nu au fost elaborate platforme interministeriale. 

7. Planul de acţiuni eMoldova 2005-2010 a avut o planificare cu termen de 

realizare de lungă durată. Setul de sarcini conţine şi acţiuni cu finalizări neclare, 

neunivoce.  

8. Cadrul instituţional necesar realizării prevederilor Strategiei menţionate a fost 

nedeterminat. 

Reieşind din faptul că la momentul actual majoritatea acţiunilor şi sarcinilor din 

Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale „Moldova electronică” sunt 

realizate sau parţial realizate, totuşi multe acţiuni necesită continuitate şi actualizare. 

Astfel, acestea pot fi preluate pentru Strategia eMoldova 2020 (Anexa 1.1) sau 

documentele sectoriale de politici cu privire la utilizarea TIC. 

 

7. Sănătatea electronică 17 9 6 2 

Total, acţiuni 177 75 (43%) 52 (29%) 50 (28%) 
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Tab.9 Gradul de acţiuni ce pot fi preluate pentru Strategia eMoldova 2020 şi alte 

documente de politici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuneri privind elaborarea Strategiei eMoldova 2020 

Elaborarea Strategiei eMoldova 2020 se propune de efectuat, ţinând cont de 

contribuţia considerabilă a informatizării societăţii asupra creşterii economice şi, 

respectiv, asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. 

În Strategia eMoldova 2020 primordial este oportun de determinat şi de definit 

elementele-cheie ale Strategiei: obiectivul general, obiectivele specifice, pilonii cu 

domeniile specifice de intervenţie.  

Propunem de stabilit ca piloni de bază următoarele domenii de intervenţie:  

1. Infrastructura TIC;  

2. Guvernarea electronică;  

3. Incluziunea digitală a populaţiei;  

4. Dezvoltarea sectorului TIC. 

 

Procesul de implementare  

După aprobarea Strategiei eMoldova 2020, propunem să fie iniţiată elaborarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea acestei Strategii.  

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei să cuprindă măsuri pentru 

fiecare pilon. Măsurile incluse în Planul de acţiuni vor fi interconectate şi vor rezulta 

din domeniile specifice de intervenţie prevăzute de Strategie, însă la un nivel mult mai 

detaliat decît acestea.  

Este rezonabil ca Planul de acţiuni să fie revizuit anual în baza raportului de 

evaluare pentru fiecare pilon, întocmit de grupul responsabil de monitorizare a 

implementării pilonului respectiv.  

 

Denumirea domeniului Acţiunile 

1. Infrastructura Societăţii informaţionale 5(27%) 

2. Guvernarea şi democraţia electronică 15 (36%) 

3. Economia electronică 12 (48%) 

4. Educaţia electronică 15 (53%) 

5. Ştiinţa electronică 9 (41%) 

6. Cultura electronică 14 (53%) 

7. Sănătatea electronică 13 (76%) 

Total, acţiuni 83 (47%) 
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Anexa 1.1 

Acţiuni care pot fi preluate pentru  

Strategia eMoldova 2020 şi alte documente de politici 
Nr. 

ord. 

Acţiuni din Planul de realizare a  

Strategiei Naţionale eMoldova 2005 
Comentarii 

1. Infrastructura Societăţii informaţionale 

1.  1.1.a) elaborarea proiectului de lege privind comunicaţiile 

electronice în corespundere cu noul cadru reglementar al 

Uniunii Europene 

Modificarea şi completarea Legii Nr. 241 din  

15.11.2007 comunicaţiilor electronice în conformitate 

cu Directiva 2009/140/CE şi Directiva 2009/136/CE 

2.  1.4.d) atingerea indicilor medii europeni de dezvoltare în 

domeniu către 2010: 

- telefonia fixă – 35 posturi telefonice la 100 de 

locuitori; 

- telefonia mobilă - 45 posturi telefonice la 100 de 

locuitori; 

- Internet la domiciliu - 20% din gospodarii casnice; 

serviciu universal - 100% din localităţi 

De indicat indicatorii medii pe Uniunea Europeană 

actuali. 

 telefonia fixă – 

 telefonia mobilă – 

 Internet de bandă largă – 

 Calculatoare personale – 

 

3.  1.4.f) lansarea programului naţional de televiziune a 

Moldovei în regim digital terestru 

Este necesar de elaborat şi implementat un program 

de implementare a televiziunii digitale 

4.  1.4.g) implementarea tehnologiilor de comunicaţii de 

generaţii avansate (3G, 3.5G) 

De inclus implementarea tehnologiilor de comunicaţii 

de generaţii avansate (Advanced 3G, divident digital) 

5.  1.4.h) crearea Fondului serviciului universal şi lansarea 

serviciului universal 

Acţiunea este actuală. Acţiunea poate fi inclusă în 

compartimentul „Infrastructura”. 

2. Guvernarea şi democraţia electronică 

6.  2.6.a) implementarea unui sistem de ghişee electronice de 

informare în spaţii publice, furnizînd informaţii privind 

legislaţia, manifestările culturale locale, starea mediului 

etc. 

2.6.a) – Necesită a fi modificată formularea acţiunii: 

„Implementarea unui sistem de ghişee electronice” cu 

acces la serviciile prestate în format electronic. 

7.  2.6.c) dezvoltarea portalului guvernamental central care să 

permită interacţiunea cu instituţiile guvernamentale 

Trebuie de modificat: „Elaborarea şi implementarea 

unui portal guvernamental”.  

8.  2.6.e) dezvoltarea sistemului de achiziţii publice 

electronice 

 

9.  2.7.a) elaborarea şi adoptarea standardelor de accesibilitate 

a produselor TIC pentru îmbunătăţirea gradului de 

utilizare a forţei de muncă şi integrarea socială a 

persoanelor handicapate sau cu necesităţi speciale  

2.7.a) - Acţiunea este actuală. Acţiunea poate fi 

inclusă în compartimentul „Incluziunea digitală a 

populaţiei”. 

Acţiunea trebuie reformulată: „Integrarea socială a 

persoanelor handicapate sau cu necesităţi speciale 

prin aplicarea TIC.” Acţiunea urmează a fi preluată în 

calitate de obiectiv. 

10.  2.7.b) elaborarea şi adoptarea cadrului legislativ pentru 

asigurarea confidenţialităţii şi accesului nediscriminatoriu 

la bazele de date publice  

Acţiunea trebuie reformulată: 

„elaborarea şi adoptarea cadrului legislativ-normativ 

în scopul protecţiei datelor cu caracter personal.” 

11.  2.8.a) proiectarea şi implementarea graduală de sisteme 

informatice pentru asigurarea celor 12 servicii publice de 

bază în format electronic pentru cetăţeni   

Ob. Sp. 2.8 – este relevant. 

2.8.a) – Acţiunea trebuie reformulată: 

„Asigurarea implementării celor 12 servicii publice în 

format electronic pentru cetăţeni, în baza unei analize 

de evaluare a stării actuale de implementare a fiecărui 

serviciu.” 

12.  2.8.b) proiectarea şi implementarea de sisteme informatice 

pentru asigurarea celor 8 servicii publice de bază în format 

electronic pentru mediul de afaceri  

Acţiunea trebuie reformulată: „Asigurarea 

implementării celor 8 servicii publice în format 

electronic pentru mediul de afaceri pînă în 2015.” 

13.  2.8.c) implementarea semnăturii digitale în activitatea 

autorităţilor administraţiei publice  

Acţiunea trebuie reformulată: 

„Implementarea semnăturii electronice în scopul 

prestării serviciilor publice în format electronic 

cetăţenilor şi mediului de afaceri de către autorităţile 

administraţiei publice.” 

14.  2.9.b) elaborarea şi implementarea standardului de 

interoperabilitate pentru schimbul de informaţii intre 

instituţiile publice 

Acţiunea trebuie reformulată: 

„elaborarea şi implementarea cadrului de 

interoperabilitate pentru schimbul de informaţii între 

instituţiile publice.” 

15.  2.10.c) introducerea sistemului automatizat de schimb de Acţiunea este actuală.  
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documente şi susţinere a procesului decizional în 

instituţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale şi integrarea acestor sisteme 

16.  2.13.a) instruirea şi certificarea funcţionarilor publici 

pentru utilizarea eficientă a noilor tehnologii, inclusiv prin 

forme de instruire la distanţă 

Acţiunea este actuală.  

Trebuie modificată: „Instruirea continuă şi 

certificarea funcţionarilor publici pentru utilizarea 

eficientă a noilor tehnologii, inclusiv prin forme de 

instruire la distanţă” 

17.  2.14.e) modificarea legii accesului la informaţia de interes 

public astfel încît informaţia solicitată on-line să fie 

accesibilă în termene rezonabile 

Legea cu privire la reutilizarea informaţiei. 

18.  2.15.b) crearea centrelor publice de acces la Internet Se poate de inclus în compartimentul „Infrastructura”  

19.  2.16.a) elaborarea şi testarea sistemului informaţional 

pentru votare electronică 

2.16.a) – trebuie modificată denumirea sistemului 

„SIA Alegeri” 

20.  2.16.b) elaborarea listei de alegători în baza registrului de 

stat al populaţiei 

Acţiunea trebuie reformulată: „elaborarea şi 

implementarea Registrului de stat al alegătorilor pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova” 

3. Economia electronică 

21.  3.18.a) înaintarea propunerilor de acordare a facilităţilor 

fiscale şi perfecţionarea legislaţiei pentru susţinerea 

dezvoltării sectorului TIC şi e-comerţului, în conformitate 

cu prevederile Cadrului de cheltuieli pe termen mediu 

3.18.a) – e actuală.  

22.  3.19.a) elaborarea mecanismelor de implementare a 

actelor normative, normelor metodologice şi tehnice 

pentru aplicarea Legii privind documentul electronic şi 

semnătura digitală şi Legii privind comerţul electronic 

încheierea tratatelor cu alte state şi organisme 

internaţionale 

19.  a) – Trebuie reformulată: 

„Elaborarea actelor normative, metodologiei de 

aplicare a prevederilor Legii semnăturii electronice şi 

documentului electronic.” 

23.  3.19.f) perfecţionarea  şi implementarea legislaţiei privind 

protecţia obiectelor proprietăţii intelectuale, în special, a 

produselor program şi a bazelor de date 

Modificarea Legii privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe. Elaborarea mecanismului de 

aplicare a prevederilor Legii. 

24.  3.20.a) crearea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi 

electronice  

2.20.a) – ambiguă, trebuia de stipulat acţiuni concrete 

ce vor dezvolta sistemele de plăţi electronice 

25.  3.20.c) securizarea sistemelor de plaţi electronice: 

asigurarea vitezei, caracterului privat si confidenţial, 

descentralizarea si internaţionalizarea acestora  

Trebuie reformulată: „Asigurarea securizării 

sistemelor de plăţi electronice şi încadrarea lor în 

spaţiul internaţional de plăţi.” 

26.  3.20.d) facilitarea apariţiei pe piaţa locală a furnizorilor 

independenţi de servicii de plată electronică, inclusiv de 

talie mondială  

Sensul acţiunii este bun, însă formulat neclar. Trebuie 

de stipulat măsurile concrete ce sunt necesare de a fi 

incluse în scopul facilitării apariţiei pe piaţa locală a 

furnizorilor independenţi.  

27.  3.20.e) crearea şi implementarea mecanismelor de achitare 

a impozitelor şi taxelor prin mijloace electronice. Trecerea 

raportării fiscale şi declaraţiilor vamale pe suport 

electronic fără dublarea lor obligatorie pe suport de hîrtie  

Acţiunea e actuală, bine formulată.  

 

28.  3.21.a) dezvoltarea portalurilor e-comerţ specializate pe 

activităţi: industria uşoară şi alimentară, sectorul de 

producere a vinurilor şi producţiei vinicole, sectorul 

turismului, pentru producători şi exportatori de produse şi 

servicii ale tehnologiilor informaţionale din Moldova etc. 

2.21.a) – Acţiunea este relevantă. Este necesar de 

creat un portal e-comerţ. În Singapore, Korea este un 

portal e-commerce. 

29.  3.22.a) pregătirea, lansarea şi extinderea sistemului de 

achiziţii publice electronice (e-procurement)  

Trebuie de modificat: „Implementarea sistemului de 

achiziţii publice electronice (e-procurement)” 

30.  3.22.b) crearea şi suportul portalurilor specializate 

guvernamentale pentru achiziţii publice prin licitaţii 

electronice  

 

31.  3.23.b) susţinerea cursurilor şi seminarelor de instruire 

pentru reprezentanţii mediului de afaceri şi instituţiilor 

publice referitor la posibilităţile şi avantajele oferite de 

comerţul electronic  

Acţiunea trebuie reformulată: „Elaborarea şi 

promovarea unui program guvernamental de 

informare a reprezentanţilor mediului de afaceri şi 

instituţiilor publice referitor la posibilităţile şi 

avantajele oferite de comerţul electronic” 

32.  3.23.c) motivarea resurselor umane pentru sporirea 

nivelului cunoştinţelor în domeniul tehnologiilor 

informaţionale prin introducerea sistemelor speciale de 
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motivare - bonusuri, achitarea parţială a plăţii pentru 

instruire din partea întreprinderii etc.  

4. Educaţia electronică 

33.  4.24.a) actualizarea Legii învăţămîntului prin introducerea 

titlului referitor la învăţămîntul la distanţă 

Acţiunea este relevantă.  

34.  4.24.d) actualizarea curriculumului şi a standardelor 

educaţionale “Informatica” pentru învăţămîntul gimnazial 

şi secundar general 

Acţiunea este relevantă compartimentul „Incluziunea 

digitală a populaţiei”. 

35.  4.24.e) elaborarea şi implementarea curriculumului şi a 

standardelor educaţionale în domeniul pregătirii cadrelor 

didactice pentru predarea tehnologiilor informaţionale şi 

de comunicaţii 

Acţiunea este relevantă pentru compartimentul 

„Incluziunea digitală a populaţiei”. 

36.  4.24.f) elaborarea şi implementarea curriculumului şi a 

standardelor educaţionale “Tehnologii informaţionale” în 

aria curriculară “Tehnologii” din învăţămîntul secundar 

general, secundar profesional şi mediu de specialitate 

Acţiunea este relevantă pentru compartimentul 

„Incluziunea digitală a populaţiei” 

37.  4.25.b) conectarea tuturor instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar la Internet 

Acţiunea este relevantă, dar trebuie reformulată: 

„Conectarea tuturor instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar la Internet de bandă largă.” 

38.  4.25.d) asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre 

didactice de calificare înaltă în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii 

Acţiunea este relevantă. 

39.  4.27.c) elaborarea de site-uri educaţionale destinate 

instruirii la distanţă  

Trebuie reformulată: „Elaborarea unui portal 

educaţional destinat instruirii la distanţă” 

40.  4.27.d) elaborarea şi implementarea modulelor de instruire 

la distanţă pentru disciplinele obligatorii şi opţionale 

Acţiunea este relevantă. Trebuie reformulată:  

„Elaborarea şi implementarea modulelor de instruire 

la distanţă pentru disciplinele obligatorii şi opţionale 

la toate nivelurile pentru profesori şi elevi/studenţi” 

Trebuie specificată lista modulelor. 

41.  4.27.f) perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul 

instruirii asistate de computer şi învăţămîntului la distanţă 

 

42.  4.28.a) elaborarea şi editarea manualelor şi a ghidurilor 

metodice pentru predarea disciplinei „Tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii” 

Ob. sp. 28 şi acţiunile sunt relevante pentru 

compartimentul „Incluziunea digitală a populaţiei” 

43.  4.28.b) perfecţionarea cadrelor didactice pentru predarea 

cursului „Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii”  

 

44.  4.28.c) implementarea cursului „Tehnologii 

Informaţionale şi de comunicaţii” în instituţiile de 

învăţămînt 

 

45.  4.29.a) elaborarea şi implementarea curriculumului 

“Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii pentru 

funcţionarii publici”  

Ob. sp. 29 şi acţiunile sunt relevante pentru 

compartimentul „Incluziunea digitală a populaţiei” 

Acţiunile necesită a fi reformulate. 

46.  4.29.b) elaborarea şi editarea manualelor şi a ghidurilor 

metodice pentru predarea disciplinei „Tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii pentru funcţionarii 

publici” 

 

47.  4.29.c) organizarea cursurilor de perfecţionare a 

funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii 

 

5. Ştiinţa electronică 

48.  5.30.b) implementarea programului “Elaborarea suportului 

ştiinţific şi tehnologic al Societăţii Informaţionale în 

Republica Moldova” 

Trebuie reformulată: „Implementarea programului 

“Elaborarea suportului ştiinţific al Societăţii 

Informaţionale în Republica Moldova” 

49.  5.30.d) crearea centrelor de excelenţă în domeniile 

educaţie, cercetare, tehnologie, probleme socio-umane, 

destinate implementării tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii 

Acţiunea este relevantă. 

50.  5.30.e) crearea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, a 

incubatoarelor de business pentru implementarea 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii               

Trebuie de reformulat:  

„1. crearea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice pentru 

implementarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii 

2. crearea incubatoarelor de business pentru 
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implementarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii” 

51.  5.31.b) elaborarea produselor program destinate 

informatizării managementului ştiinţific 

Acţiunea este relevantă. Trebuie de reformulat. 

52.  5.32.b) sporirea cu 20% către anul 2006 a ponderii 

cercetărilor şi lucrărilor de proiectare în domeniile ce ţin 

de crearea de echipamente şi produse program, destinate 

automatizării experimentelor ştiinţifice 

Acţiunea este relevantă. Trebuie de reformulat (de 

modificat gradul de sporire şi anul) 

53.  5.33.b) elaborarea cadrului legislativ-normativ referitor la 

crearea şi funcţionarea bibliotecilor ştiinţifice on-line 

Acţiunea este relevantă. 

54.  5.34.a)actualizarea nomenclatorului specialităţilor 

ştiinţifice prin extinderea şi diversificarea specializărilor 

din domeniul ştiinţei computerelor, informaticii, 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 

Acţiunea este relevantă, dar trebuie reformulată. 

55.  5.34.c) consolidarea bazei tehnico-materiale şi extinderea 

cu 50% către anul 2006 a capacităţilor de înmatriculare la 

studii postuniversitare aprofundate şi în doctorantură la 

specialităţile ştiinţifice ce asigură dezvoltarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii 

Acţiunea este relevantă. 

56.  5.34.e) extinderea capacităţilor şi înfiinţarea, în parteneriat 

cu instituţiile internaţionale, recunoscute ca lideri în 

domeniu, de noi centre de pregătire şi/sau de certificare a 

calificărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii 

Acţiunea este relevantă. 

6. Cultura electronică 

57.  6.35.a) analiza şi consolidarea cadrului legislativ pentru 

elaborarea şi implementarea serviciilor de e-cultură  

Ob. gen. VI – prea vast, trebuie reformulat în 

obiective specifice:  

„1. Crearea spaţiului informaţional cultural 

2. Protejarea şi valorificarea patrimoniului naţional 

3. Asigurarea accesului liber la valorile culturale 

naţionale şi universale pentru toţi membrii societăţii 

prin implementarea noilor tehnologii informaţionale 

şi de comunicaţii.” 

Ob. sp. 35 - este relevant. Trebuie reformulat: 

„Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la 

materialele din fondul cultural prin utilizarea TIC” 

6.35.a) – acţiunea este relevantă. 

58.  6.35.b) elaborarea şi aprobarea programelor de 

informatizare a instituţiilor culturale la toate nivelurile în 

scopul creării spaţiului informaţional cultural unic 

 

59.  6.35.c) elaborarea şi implementarea planului de acţiuni 

prioritare destinate prezervării patrimoniului cultural, 

digitalizarea valorilor culturale şi asigurarea accesului la 

ele prin intermediul Internetului  

 

60.  6.35.e) crearea în biblioteci a punctelor de acces public la 

Internet  

Trebuie reformulată: „Crearea în biblioteci a 

centrelor informaţionale, inclusiv a punctelor de 

acces public la Internet” 

61.  6.36.d) extinderea volumului de servicii digitale, oferite de 

instituţiile de cultură 

Trebuie reformulată: „Elaborarea unui plan de acţiuni 

în scopul implementării prestării serviciilor în format 

electronic de către instituţiile de cultură” 

62.  6.37.a) crearea Centrului naţional de digitalizare a 

patrimoniului cultural  

Trebuie reformulată: „Crearea Centrului naţional de 

digitalizare a patrimoniului cultural, cu subdiviziuni 

mobile.” 

63.  6.37.c) crearea bazelor de date a patrimoniului cultural 

mobil şi imobil 

Necesită reformulare. 

64.  6.37.g) digitalizarea celor mai valoroase opere din 

domeniul cinematografiei şi muzicii şi prezervarea 

acestora  

 

65.  6.38.a) plasarea în Internet a informaţiei despre cultura 

Republicii Moldova în limbile de circulaţie internaţională 

Obiectivul şi acţiunile sunt relevante. 

66.  6.38.b) promovarea prin Internet a traseelor turistice, 

bazate pe monumentele culturale de importanţă deosebită 
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67.  6.38.c) crearea galeriilor de artă cu vînzări în Internet  

68.  6.39.a) dotarea instituţiilor de învăţămînt din domeniul 

culturii cu computere 

Obiectivul şi acţiunile sunt relevante. 

69.  6.39.b) actualizarea curriculumui din învăţămîntul artistic  

70.  6.39.c) elaborarea şi implementarea programelor de 

instruire, inclusiv la distanţă, pentru  angajaţii din 

instituţiile de cultură 

 

7. Sănătatea electronică 

71.  7.40.c) elaborarea şi implementarea cadrului legislativ-

normativ referitor la implementarea serviciilor de e-

sănătate 

 

72.  7.41.a) elaborarea şi implementarea componentelor de 

bază ale Sistemului informaţional medical integrat 

Obiectivul şi acţiunile sunt relevante. 

73.  7.41.b) implementarea metodelor moderne de identificare 

a pacienţilor şi introducerea cardurilor unice de asigurare 

medicală, compatibile cu cele din Uniunea Europeană 

 

74.  7.41.d) dotarea instituţiilor medicale cu computere, 

conectarea acestora la reţelele departamentale şi globale 

 

75.  7.42.a) atragerea investiţiilor publice şi private în 

domeniile de bază ale e-sănătăţii 

Obiectivul şi acţiunile sunt relevante. 

76.  7.42.b) dezvoltarea conceptului şi implementarea 

proiectelor-pilot în domeniul telemedicinii 

. 

77.  7.42.c) extinderea domeniilor de utilizare a cardurilor 

electronice de uz general şi implementarea cardurilor 

electronice de asigurare medicală 

 

78.  7.42.d) crearea şi dezvoltarea sistemului de servicii 

telemedicale 

 

79.  7.43.b) implementarea serviciilor de sondaj on-line, de 

evaluare a calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei 

 

80.  7.44.a) crearea programului de educaţie la distanţă pentru 

specialiştii din sistemul de ocrotire a sănătăţii 

Obiectivul şi acţiunile sunt relevante. 

81.  7.44.b) actualizarea curriculumui din învăţămîntul medical  

82.  7.44.d) instruirea angajaţilor din instituţiile medicale în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii 

 

83.  7.44.c) crearea centrului de e-sănătate  

 

 

Notă:  

* Pentru acţiunile relevante necesită a fi elaborate instrumentele de monitorizare a 

indicilor de progres. 

 

 

 

 

 

 

 


