
 

 

SINTEZA  

Rapoartelor cu privire la analiza şi evaluarea cadrului juridic, de politici 

publice şi de planificare strategică în domeniul dezvoltării societăţii 

informaţionale în Republica Moldova 
 

 

Ţinînd cont de faptul, că termenii acţiunilor de bază, stipulate în Planul de 

acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale e-Moldova aprobat prin Hotărîrea 

de Guvern nr.255 din 9 martie 2005, a expirat încă în anul 2010,  Ministerul 

Tehnoligiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a iniţiat procesul de elaborare a 

proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica 

Moldova – „e-Moldova 2020”. 
 

În cadrul grupului de lucru MTIC privind identificarea obiectivelor 

prioritare de edificare a societăţii informaţionale şi de dezvoltare a sectorului 

TIC a fost elaborat Planul de acţiuni pentru elaborarea proiectului Strategiei de 

dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova – „e-Moldova 

2020” (aprobat prin ordinul ministrului nr. 106c din 06.09.2011).  
 

Conform Planului de acţiuni, membrii Grupului de lucru au elaborat 4 

Rapoarte cu privire la analiza şi evaluarea cadrului juridic, de politici publice şi 

de planificare strategică în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale în 

Republica Moldova: 
  

 Raportul I     Studiul privind cadrul de politici publice, juridic şi instituţional 

în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova; 

 Raportul II  Raportul de evaluare a realizării Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale 

„Moldova electronică” pentru anii 2005-2010; 

 Raportul III   Raportul privind cadrul internaţional; 

 Raportul IV Conceptul proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii 

informaţionale în Republica Moldova – „Moldova Electronică 2020”.  
 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a efectuat SINTEZA 

Rapoartelor menţionate, care se prezintă în continuare. 

 

Raportul I  reflectă aspectele ce ţin de dezvoltarea cadrului de politici 

publice, a cadrului juridic şi instituţional în sectorul TIC şi în domeniul edificării 

societăţii informaţionale în Republica Moldova. 

Pe parcursul anilor 1990-2011, în Moldova a fost pusă baza cadrului de politici 

publice, juridic şi instituţional în domeniul edificării societăţii informaţionale.   

În baza Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1743/III din 19 martie 

2004 privind edificarea Societăţii informaţionale în Republica Moldova a fost lansat 

un proiect complex de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova. 

În cadrul acestui proiect pînă în prezent au fost adoptate 11 documente de politici (2 

strategii, o politică, o concepţie, 7 programe şi planuri) ce se referă societatea 

informaţională. 
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În Raport sunt identificate 14 legi organice şi ordinare ce reglementatează 

unele aspecte speciale ale dezvoltării societăţii informaţionale (Legea poştei, Legea 

cu privire la informatică, Legea  privind accesul la informaţie, Codul 

audiovizualului, Legea cu privire la registre, Legea c omunicatiilor electronice 

ş.a.).În baza actelor legislative în vigoare au fost aprobate un şir de hotărâri ale 

Guvernului care au drept scop asigurarea impelementării legilor respective:  

 Au fost aprobate 2 hotărîri de Guvern care reglementează publicarea 

informaţiei pe pagina oficială a Republicii Moldova şi pe paginile oficiale ale 

autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet.  

 În condiţiile Legii nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat, au fost aprobate 69 hotărîri de Guvern pentru a 

asigura crearea şi impelementarea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat.  

 Guvernul a aprobat hotărîri pentru asigurarea schimbului de informaţii protejat 

între autorităţile publice ale Republicii Moldova, precum şi cu autorităţile altor state 

(HG 735  din 11.06.2002; HG 256 din 09.03.2005; HG 320 din  28.03.2006;HG 

546 din  20.07.2011).   
 

În capitolul IV a Raportului este definit cadrul instituţional creat în R.Moldova 

referitor la dezvoltarea societăţii informaţionale şi funcţiile de bază ale autorităţilor 

şi instituţiilor publice, care determină acest cadru. Reieşind din statutul său juridic, 

autorităţile şi instituţiile publice din acest domeniu exercită următoarele funcţii: 

a) elaborarea politicii de stat; 

b) realizarea politicii de stat; 

c) autorizare şi licenţiere; 

d) reglementarea pieţii serviciilor TIC; 

e) coordonare, monitorizare şi evaluare;   

f) supraveghere şi control; 

g) acordarea serviciilor publice. 
 

În final sunt prezentate concluzii şi recomandări pentru ajustarea cadrului de 

politici publice, precum şi a cadrului juridic şi instituţional în domeniul dezvoltării 

societăţii informaţionale în Republica Moldova.  

În acest sens, este necesară implicarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor în revizuirea, actualizarea sau abrogarea mai multor acte legislative 

şi normative, documente de politici publice pentru a integra ultimile iniţiative ale 

Guvernului şi a consolida baza tehnologică de dezvoltare a societăţii 

informaţionale. 

Raportul II   
Potrivit punctului 5 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.255 din 9 

martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a Societăţii Informaţionale 

„Moldova electronică”, MTIC este desemnat responsabil de monitorizarea 

activităţilor prevăzute în Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei.  

Raportul II reflectă evaluarea implementării Strategiei Naţionale „Moldova 

electronică” în perioada anilor  2005-2010, identificînd atât succesele obţinute, cât 

şi neajunsurile, rezervele nevalorificate.  

Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale „Moldova electronică” 

este structurat pe 7 compartimente şi conţine 44 obiective cu 177 acţiuni, în care se 

prevede realizarea măsurilor ce ţin de edificarea societăţii informaţionale la 



 

 3 

compartimentele: guvernarea electronică, economia electronică, infrastructura 

societăţii informaţionale, educaţia electronică, ştiinţa electronică, cultura 

electronică, sănătatea electronică cu termen de realizare 2005-2010.   

Raportul II conţine analiza gradului de executare a fiecărui obiectiv şi, inclusiv 

a acţiunilor incluse la fiecare din cele 7 compartimente. Din totalul de acţiuni, au 

fost realizate 43%, parţial realizate 29% şi 28% nerealizate. 

În procesul analizei, s-au constatat un şir de probleme care au suspendat sau au 

stopat implementarea acţiunilor Planului de acţiuni menţionat.  

Una din problemele, care a dus la nerealizarea măsurilor a fost lipsa resurselor 

financiare şi a personalului calificat în instituţiile vizate. În pofida faptului că multe 

proiecte au fost finanţate din Fondul e-Moldova sau granturi, acestea nu au fost 

finisate cu succes din cauza lipsei cadrelor calificate.  

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

progres şi rezultatele scontate pentru fiecare acţiune. Un şir de acţiuni necesită 

continuitate şi actualizare.  

Ţinînd cont de de performanţele şi rezultatele obţinute, precum şi de 

problemele şi provocările existente, se propune elaborarea unui document strategic 

nou, care va substitui Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – 

„Moldova electronică” şi va interveni cu obiective noi pentru perioada 2012-2020.  

În acest sens, Rapotul II conţine o Anexă cu acţiuni care pot fi preluate 

pentru Strategia eMoldova 2020 şi alte documente de politici (Anexa 1.1). 

De asemenea, se propun 4 piloni de bază ai Strategiei „eMoldova 2020”:  

1. Infrastructura TIC;  

2. Guvernarea electronică;  

3. Incluziunea digitală a populaţiei;  

4. Dezvoltarea sectorului TIC. 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei urmează 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.  

 

 

 

 

Raportul III  reflectă cadrul internaţional de edificare a societăţii informaţionale, 

reprezentat prin Strategia Lisabona, Agenda digitală pentru Europa 2020 şi 

Iniţiativa Europa de Sud-est electronică (eESE), precum şi angajamente asumate 

şi bune practici pentru definirea noului document de politici „eMoldova 2020”. 
 

Strategia Lisabona  reprezintă un set de obiective, domenii prioritare de 

acţiune, ţinte şi măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creştere 

economică şi ocupare a forţei de muncă către realizarea obiectivului strategic al 

Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie bazată 

pe cunoaştere.  

Instrumentele de guvernare a aplicării Strategiei sunt Liniile directoare 

integrate pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, Programul 

comunitar Lisabona, rapoartele anuale ale Comisiei cu privire la aplicarea 
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strategiei, programele naţionale de reformă şi rapoartele naţionale anuale cu 

privire la aplicarea programelor naţionale de reformă.  

Statele membre contribuie la aplicarea Strategiei Lisabona prin Programele 

Naţionale de Reformă, care conţin obiective generale şi obiective specifice, 

măsuri şi acţiuni, precum şi resurse financiare pentru finanţarea acestora.  
 

Agenda digitală pentru Europa 2020 reprezintă una din cele şapte iniţiative-

pilot ale Strategiei Europa 2020 şi are ca scop definirea rolului motor esenţial pe 

care utilizarea TIC va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 

2020. 

Agenda digitală Europa 2020 stabileşte şapte domenii prioritare: 

- crearea unei pieţe digitale unice; 

- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru de interoperabilitate a produselor  

        şi serviciilor TIC; 

- sporirea securităţii şi încrederii utilizatorilor de Internet; 

- asigurarea unui acces la Internet de mare viteză; 

- încurajarea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare; 

- promovarea competenţelor şi incluziunii digitale; 

- aplicarea TIC pentru a răspunde provocărilor sociale. 

Aceste priorităţi sunt însoţite de  acţiuni-cheie şi  îndicatori de performanţă  şi fac 

parte din Planul de acţiuni al Strategiei digitale pentru următorii ani. În scopul 

evaluării progreselor înregistrate Comisia Europeană va organiza reuniuni anuale 

cu toţi actorii implicaţi în realizarea Agendei digitale Europa 2020.  
 

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.  

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. Acest document are caracter de 

angajament regional pentru ţara noastră şi nerealizarea lui este un deserviciu 

realizării obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova. 

 

Raportul IV   prezintă Conceptul  proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii 

informaţionale în Republica Moldova – „Moldova Electronică 2020” 

În partea întroductivă se descrie Modelul de dezvoltare a societăţii 

informaţionale cu evidenţierea modelului american; modelului european şi 

modelului asiatic. Dezvoltarea societăţii informaţionale trebuie să fie bazată pe un 

model general de dezvoltare a Moldovei în calitate de un stat de drept şi 

democratic, în condiţiile articolului 1 al Constituţiei. Pentru a asigura realizarea 

cu succes a modelului de dezvoltare a societăţii informaţionale şi pentru 

promovarea schimbărilor semnificative la nivel strategic sînt necesare eforturile 

comune din partea autorităţilor publice, mediului şi afaceri şi a societăţii în 

general.  

Conceptul indică documentele majore, care pot servi drept bază conceptuală 

pentru elaborarea proiectului Strategiei „e-Moldova 2020”:  
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 Carta privind Societatea Informaţională Globală de la Okinawa -G8, 

Japonia, iulie 2000; 

 Summit-ul mondial privind Societatea Informaţională de la Geneva - WSIS, 

decembrie 2003 şi de la Tunis, noiembrie 2005; 

 Agenda digitală pentru Europa  
 

Proiectul Strategiei „e-Moldova 2020” urmează să fie elaborat în strictă 

corespundere cu Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile 

de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici. În contextul 

hotărârii menţionate, documentele de politici descriu şi analizează problemele 

existente, identifică obiectivele aferente problemei vizate, definesc instrumentele 

de soluţionare a acestei probleme şi impactul aşteptat asupra statului şi societăţii. 

Astfel, în Concept se reflectă structura Strategiei „e-Moldova 2020” cu 

descrierea conţinutului necesar al fiecărui capitol: 

a) descrierea situaţiei;  

b) definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea 

politicii de rigoare;  

c) obiectivele generale şi specifice;  

d) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate;  

e) estimarea impactului şi a costurilor aferente implementării;  

f) rezultatele scontate şi indicatorii de progres;  

g) etapele de implementare;  

h) procedurile de raportare şi monitorizare. 
 

Strategia va fi însoţită de un Plan de acţiuni cu sarcini concrete, iar 

finanţarea acţiunilor se preconizează din bugetul de stat, bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale, surse extrabugetare, de întreprinderile private, din 

donaţii interne şi externe. Este necesar de asigurat ca începînd cu 2013, în 

bugetul de stat şi al unităţilor administrativ-teritoriale să fie prevăzute mijloace 

financiare destinate implementării Strategiei, care vor fi specificate într-un fond 

distinct “Moldova electronică”. 

Procesul de realizare a Strategiei va fi desfăşurat la nivel naţional şi local, 

cu participarea largă a societăţii şi mediului de afaceri.  

 


