
1 

 

Proiect 

Aprobat 

prin Hotărârea CSŞDT  

          nr. _____ din _____________ 2013  

 

Regulament privind suportul tehnico-tehnologic al paginii-web oficiale  

a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 188 din 

03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, 

stabileşte procedura de suport tehnico-tehnologic a paginii-web oficiale a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (în continuare – AŞM) şi descrie cerinţele privind pagina-web oficială a AŞM, şi anume: 

stilul, designul, compatibilitatea, fiabilitatea şi productivitatea, precum şi cerinţe faţă de sistemul de 

gestiune a conţinutului informaţional. 

2. Scopul paginii-web oficiale constă în sporirea nivelului de transparenţă a activităţii AŞM, 

sporirii eficienţei de acces la informaţia aferentă sferei ştiinţei şi inovării. 

3. Adresa paginii-web oficiale a AŞM în reţeaua Internet este www.asm.md. 

4. Numele de domen pentru pagina-web oficială este înregistrat conform Regulamentului cu 

privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.md, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică la 28 

august 2000. 

5. Accesul la informaţia plasată pe pagina web a AŞM este liber şi gratuit. 

6. Pagina web a AŞM poate fi accesată prin intermediul oricărui browser modern (spre ex., 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera etc.). 

7. Pagina web trebuie să fie adaptată pentru accesarea de pe echipamente mobile (telefon 

mobil, smartphone etc.) 

 

II. Stilul şi designul paginii-web oficiale a AŞM 

8. Stilul grafic, conceptul vizual şi designul artistic al paginii-web oficiale a AŞM trebuie să 

reflecte scopul paginii-web, apartenenţa sa la spaţiul statal şi să corespundă statutului autorităţii 

administraţiei publice. 

9. Designul paginii-web oficiale a AŞM trebuie să asigure: 

1) Amplasarea eficientă a diferitor tipuri de informaţie; 

2) Accesul uşor al utilizatorilor cu nivele diferite de instruire şi pregătire tehnică la 

conţinutul diferitor compartimente şi rubrici ale paginii-web oficiale; 

3) Logica perceperii şi căutării informaţiei; 

4) Reflectarea logică a informaţiei şi structurii paginii-web a AŞM pentru diferite 

programe de vizualizare şi monitoare cu rezoluţii diferite. 

10. Pagina principală a paginii-web oficiale trebuie să fie simplă şi inteligibilă, şi va 

asigura reflectarea celor mai operative informaţii şi navigarea pe structura resurselor informaţionale 

şi a serviciilor. 

http://www.asm.md/
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11. Pagina principală se împarte în trei părţi pe verticală, în care se amplasează: 

1) În partea de sus:  

a) simbolica de stat a Republicii Moldova – în colţul stâng, conform prevederilor 

art. 12 din Constituţia Republicii Moldova 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 1994 nr.1); 

b) denumirea paginii-web oficiale – denumirea se plasează în centru: “Academia de 

Ştiinţe a Moldovei” – şi adresa de reţea: “www.asm.md”; 

c) bara de meniuri care conţine butoanele:  

i. „Limba” – selectarea versiunii lingvistice; 

ii. „Pagina principală” – trecerea la prima pagină; 

iii. „Harta” – trecerea la harta paginii-web oficiale; 

iv. „Contacte” – trecerea la pagina de contacte utile; 

v. „Subdiviziuni” – trecerea la pagina subdiviziunilor subordonate; 

vi. mijloc de căutare – în dreapta, se asigură căutarea informaţiei pe 

pagina-web oficială; 

2) în partea de mijloc: 

a) meniul de navigare; 

b) blocul de noutăţi, evenimente, anunţuri; 

3) în partea de jos: informaţii suplimentare – statistica accesării, referinţe (bannere) 

utile, clauze privind protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, dreptul 

de autor; 

4) compartimentele menţionate în alineatele precedente pot fi completate, după caz, cu 

unele informaţii specifice pentru AŞM. 

12. Utilizatorului i se garantează: 

1) identificarea, în mod univoc a adresei de reţea (URL) a paginii-web oficiale de server 

ca pagina principală; 

2) prezentarea pe fiecare pagină a paginii-web oficiale a părţii de sus a paginii 

principale; 

3) asigurarea trecerii la pagina principală prin clic pe logotipul/stema de stat a paginii-

web oficiale; 

4) trecerea la compartimentul analogic al paginii-web oficiale prin selectarea unei 

versiuni lingvistice din orice compartiment intern al paginii-web oficiale; 

5) accesibilitatea meniului de navigare pe fiecare pagină a paginii-web oficiale. 

13. Pe pagina-web oficială a AŞM nu vor fi utilizate frame-urile, care complică 

identificarea exactă pe server a paginilor de nivel inferior ale paginii-web oficiale, precum şi 

folosirea unor soluţii de design care împiedică identificarea adecvată a acţiunilor de navigare ale 

utilizatorului. 

14. La elaborarea paginii-web oficiale a AŞM se va ţine cont de următoarele cerinţe 

privind machetarea paginilor: 

1) informaţiile textuale de bază se vor publica în format de text – HTML; 

2) textul se va reprezenta la un nivel de contrast corespunzător culorii de fond utilizate; 

3) la elaborarea paginii-web oficiale a AŞM se admite utilizarea codului pentru 

reprezentarea materialelor informative şi a setului de fonturi Arial, Helvetica, Sans-

Serif (MS Sans Serif), Courier (Courier New), Times New Roman, Tahoma, 

Verdana; 

4) se va evita utilizarea în titluri a fontului cursiv; 

5) se va evita sublinierea textului, deoarece aceasta poate fi interpretată ca o referinţă; 
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6) materialele textuale se prezintă cât de mult posibil în pagina-web propriu-zisă. În 

cazul documentelor textuale de dimensiuni mari acestea pot fi anexate în formatele: 

ODT (editabil), DOC (editabil) sau PDF; 

7) la plasarea tabelelor se utilizează cat de mult posibil pagina-web propriu-zisă. În 

cazul tabelelor de dimensiuni mari acestea pot fi ataşate în formatul: CSV, XLS sau 

ODS (editabil); 

8) obiectele grafice se prezintă în formatele: GIF, JPG (JPEG) sau PNG; 

9) materialele video se prezintă în format: MPEG, AVI sau FLV; 

10) materialele audio se prezintă în formatele: MP3 sau WAV; 

11) la plasarea materialelor elaborate în Macromedia Flash se utilizează formatul SWF 

sau FLV; 

12) la plasarea arhivelor se utilizează formatul ZIP; 

13) se va evita plasarea pe pagină a imaginilor de dimensiuni mari. Parametrii lineari ai 

imaginii (înălţimea şi lăţimea, coordonatele de poziţionare) se indică, în mod 

obligatoriu, în codul HTML al paginii şi nu trebuie să depăşească mărimea 500x350 

pixeli; 

14) obiectele grafice vor fi, în mod obligatoriu, însoţite de texte alternative. Textele 

alternative trebuie să fie clare şi de o înţelegere univocă, dar să nu depăşească 100 

de caractere; 

15) obiectele grafice, care reprezintă în acelaşi timp referinţe (linkuri), sunt însoţite, în 

mod obligatoriu, de texte alternative; 

16) textul alternativ, ce descrie atributele oficiale ale AŞM, este obligatoriu pentru 

logotipul de bază al paginii-web oficiale; 

17) informaţia pe pagina-web oficială trebuie să fie prezentată astfel încât partea 

informaţională să cuprindă întreaga fereastră a browserului, indiferent de rezoluţia 

monitorului instalat la utilizator (paginare „de gumă”). 

15. Toate compartimentele paginii-web oficiale trebuie să vizualizeze în caseta de adrese 

o adresă lizibilă. Adresa trebuie să fie permanentă şi să nu fie dinamică – pentru arhive şi motoare 

de căutare. Trebuie să se aibă în vedere permanenţa şi uşurinţa de citire a adresei la utilizarea în 

materialele off-line. 

16. Informaţia pe pagina-web oficială se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare 

privind funcţionarea limbilor. Pagina web oficială a AŞM va oferi plasarea informaţiei în trei limbi: 

română, engleză, rusă. 

17. Pe pagina oficială a AŞM va fi asigurată căutarea în contextul întregii pagini-web, 

fără a ţine cont de morfologia cuvintelor. Pentru lansarea căutării vizitatorul paginii-web oficiale 

trebuie să indice criteriul de căutare: nu mai puţin de patru simboluri alfa-numerice. Rezultatul 

căutării se va afişa în formă de listă de titluri de pagină în care se conţin cuvinte ce răspund 

criteriului de căutare. Titlurile paginilor reprezintă referinţe la aceste pagini. 

18. În scopul sporirii eficienţei infrastructurii paginii-web oficiale şi conferirii acesteia 

un caracter mai interactiv şi mai dinamic, se permite să se utilizeze: 

1) HTML standard, inclusiv HTML 5 pentru prezentarea conţinutului; 

2) JavaScript pentru conferirea de interactivitate şi dinamicitate; 

3) CSS pentru descrierea prezentării paginii-web. 

19. Toate paginile vor conţine tagul “title” completat în limba în care este prezentată 

pagina. Tag-ul va fi accesibil pentru editare din sistemul de gestiune a conţinutului pentru a spori 

ratingul paginii-web oficiale în motoarele de căutare. 
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20. Accesul la funcţionalităţile paginii trebuie să fie intuitiv, se recomandă utilizarea pe 

fiecare pagină a unei serii de link-uri care să ajute la determinarea exactă a locului paginii respective 

în structura site-ului; 

21. Metadatele completate se introduc în mod obligatoriu în codul HTML al fiecărui 

compartiment al paginii-web oficiale.  

22. Setul standard de metadate include cel puţin: 

1) titlul (titlul paginii, denumirea paginii, compartimentului, rubricii, paginii-web 

oficiale); 

2) autorul (cine a elaborat conţinutul, pagina-web oficială, pagina); 

3) cuvintele-cheie (domeniul de interes) ale paginii/paginii-web oficiale; 

4) descrierea (descriere textuală, adnotare la pagină/conţinut; 

5) data (data generării paginii, data ultimelor actualizări); 

6) editorul (subiectul, organizaţia), responsabil de publicare (ediţie, suport); 

7) tipul resursei (tipul conţinutului informaţiilor - noutăţi, sinteze etc.); 

8) formatul (formatul datelor, pentru identificarea software-ului şi hardware-ului 

necesar pentru afişarea paginii/paginii-web oficiale; 

9) adresa de reţea (URL); 

10) limba de prezentare; 

11) legătura acestei resurse cu alte resurse; 

12) notificare (clauze juridice) privind drepturile de autor. 

23. Fundalul paginii-web nu va include imagini sau scheme de colorare ce îngreunează 

încărcarea paginii sau reduce lizibilitatea conţinutului. 

24. Harta paginii-web oficiale va reprezenta o structură ierarhică. 

 

III. Administrarea paginii-web oficiale 

25. Operatorul tehnico-tehnologic al paginii-web oficiale a AŞM este Institutul de 

Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; 

26. Operatorul tehnico-tehnologic are următoarele sarcini: 

1) elaborarea complexului de programe pentru administrarea conţinutului informaţional 

al paginii-web oficiale a AŞM, în conformitate cu cerinţele faţă de securitatea 

informaţională şi dispoziţiile prezentului Regulament; 

2) controlul respectării cerinţelor privind managementul şi specificaţiile tehnice ale 

paginii-web oficiale, inclusiv cerinţe tehnice faţă de server, cerinţe privind designul 

tehnic şi suportul tehnic; 

3) managementul serviciilor interactive; 

4) controlul şi estimarea eficienţei funcţionării paginii-web oficiale; 

5) estimarea calităţii serviciilor privind mentenanţa paginii-web oficiale, controlul 

activităţii executanţilor; 

6) întreţinerea tehnico-tehnologică şi administrarea de sistem a paginii-web oficiale; 

7) elaborarea complexului de mijloace tehnice şi de program pentru asigurarea 

securităţii şi stabilităţii funcţionării paginii-web oficiale; 

8) determinarea şi actualizarea cerinţelor tehnice faţă de partea funcţională a paginii-

web oficiale a AŞM, în conformitate cu cerinţele faţă de caracteristicile funcţionale 

şi normele de securitate informaţională; 

9) asigurarea copierii de rezervă (back-up) a modulelor informaţionale de program ale 

paginii-web oficiale cu utilizarea dispozitivelor tehnico-tehnologice speciale şi a 

complexelor de programe. 
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27. Operatorul tehnico-tehnologic al paginii-web oficiale este responsabil pentru: 

1) modificările structurii paginii-web oficiale a AŞM;  

2) integritatea versiunii curente a paginilor-web oficiale; 

3) efectuarea copiilor de rezervă şi arhivarea informaţiei; 

4) starea designului tehnic şi respectarea cerinţelor specificaţiilor tehnice; 

5) corectitudinea realizării scenariilor de servicii interactive; 

6) ordinea de procesare a solicitărilor utilizatorilor prin poşta electronică, precum şi a 

solicitărilor provenite din completarea de către utilizatori a formelor interactive ale 

paginii-web oficiale; 

7) calitatea accesului utilizatorilor în diferite regimuri de conectare şi cu diferite 

programe de vizualizare; 

8) adecvarea scenariilor serverului; 

9) corectitudinea referinţelor (linkurilor); 

10) arhivarea datelor privind statistica de exploatare şi mesajele de eroare; 

11) procesarea fluxurilor de solicitări informaţionale în perioade de vârf. 

28. La apariţia unor situaţii neordinare în funcţionarea paginii-web oficiale (defecţiuni 

ale programelor sau echipamentelor, deranjamente ale canalelor, accesul neautorizat la baza de date, 

deteriorarea masivelor de date etc.) se anunţă neîntârziat conducerea AŞM şi se întreprind măsuri 

privind restabilirea regimului normal de funcţionare a infrastructurii informaţionale a autorităţii 

administraţiei publice. 

29. Soluţia standard privind pagina web oficială trebuie să asigure, în mod obligatoriu, 

măsurile şi condiţiile de protecţie a paginii-web oficiale, modul de oferire a statisticii de reţea şi a 

informaţiilor privind fiabilitatea şi stabilitatea funcţionării paginii, precum şi modul de efectuare şi 

păstrare a copiilor de rezervă. 

 

IV. Cerinţe tehnice 

Secţiunea 1. Cerinţe privind compatibilitatea paginii-web oficiale a AŞM 

30. În scopul asigurării calităţii înalte a paginii-web oficiale a AŞM, inclusiv posibilităţii 

de vizualizare corectă a informaţiei cu diferite browsere şi compatibilităţii cu diferite platforme 

informatice, pagina-web oficială va fi elaborată în conformitate cu recomandările World Wide Web 

Consorţiu (W3C - www.w3c.org). 

31. Pentru a asigura posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilități la pagina-web 

oficială, vor fi aplicate recomandările WAI cel puțin la nivelul A (Web Accessibility Initiative - 

www.w3.org/WAI/).  

32. Pagina-web oficială va fi testată în conformitate cu recomandările W3C 

(www.validator.w3.org/).  

33. Pagina-web oficială va asigura posibilitatea vizualizării corecte în diferite aplicaţii 

browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).  

34. La elaborarea paginii-web oficiale a AŞM se vor aplica standardele naţionale: SM 

ISO 13407:2006 “Procese de proiectare centrate pe operatorul uman pentru sisteme interactive”, SM 

ISO/TR 18529:2006 “Ergonomie. Ergonomia interacţiunii om-sistem. Descrierea procesului ciclului 

de viaţă centrate pe operatorul uman”, precum şi Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă 

al software-ului” RT 38370656-002:2006. 

 

Secţiunea 2. Cerinţe privind fiabilitatea şi productivitatea paginii-web oficiale a AŞM 

35. Sunt definiţi următorii indicatori de fiabilitate şi productivitate a unei pagini-web 

oficiale în reţeaua Internet: 

http://www.w3c.org/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.validator.w3.org/
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1) funcţionarea 24 ore din 24, 7 zile în săptămână. Timpul de suspendare a funcţionării 

paginii-web oficiale a AŞM pentru deservirea tehnică planificată nu va depăşi 3 ore 

pe lună; 

2) viteza de generare a paginii (timpul de răspuns) la frecvenţa medie pe zi de vizitare a 

paginii-web oficiale nu va depăşi 5 secunde, timpul recomandabil fiind 0,6-0,8 

secunde (din considerentele numărului de vizitatori a paginii-web oficiale pentru 

perioada de o lună, o zi şi concomitent); 

3) soluţionarea automată a erorii „404 – documentul nu a fost găsit”. Pagina respectivă 

trebuie să conţină elementele informative: mesajul de eroare şi referinţă la harta 

paginii-web oficiale, protecţie la completarea eronată a câmpurilor în formatul 

HTML: în cazul unei completări greşite trebuie să se afişeze mesajul care indică 

eroare de completare a câmpului, precum şi caseta cu bare ce va sugera datele 

corecte; 

4) protecţia contra erorilor premeditate la completarea de către utilizator a datelor din 

câmpurile formatelor HTML, care nu trebuie să permită executarea unor script-uri 

introduse în ele. 

 

Secţiunea 3. Sistemul de gestiune a conţinutului informaţional al paginii-web oficiale a AŞM 

36. Sistemul de gestiune a conţinutului informaţional va asigura: 

1) posibilitatea de introducere/editare/ştergere de către administratorul conţinutului 

informaţional a informaţiilor textuale şi grafice de conţinut; 

2) posibilitatea de modificare a meniului paginii-web oficiale, inclusiv a 

compartimentelor şi subcompartimentelor pe nu mai puţin de trei niveluri de 

includere; 

3) definirea unui model implicit de construire a paginii-web oficiale pentru fiecare 

compartiment; 

4) susţinerea a trei versiuni lingvistice: română, engleză, rusă; 

5) posibilitatea de a defini diferite grupe de utilizatori a paginii-web oficiale care să 

posede drepturi diferite (setate arbitrar) de creare/modificare/ştergere/publicare a 

conţinutului informaţional al paginii-web oficiale, a structurii sale şi a elementelor 

funcţionale. 

6) posibilitatea de urmărire şi înscriere în registre de sistem (log-uri) a tuturor acţiunilor 

întreprinse de fiecare utilizator al sistemului de gestiune a conţinutului 

informaţional; 

7) posibilitatea de efectuare a arhivării complete (back-up), atât a componentei de 

conţinut informaţional al paginii-web oficiale, cât şi a celei de program, existenţa 

unor proceduri de restabilire; 

8) posibilitatea utilizării unui sistem mono- sau bifactorial de identificare a utilizatorilor 

care au dreptul de administrare a conţinutului informaţional şi a altor informaţii de 

pe pagina-web oficială a AŞM;  

9) existenţa documentaţiei pentru administratorul conţinutului informaţional. 

37. Modificarea formatării HTML presupune modificarea aspectului exterior al 

elementelor informaţionale cu utilizarea HTML şi a stilurilor (modelelor) standard pentru pagina-

web oficială – CSS. Sunt supuse modificărilor doar acele caracteristici ale elementelor 

informaţionale pentru care este prevăzută modificarea. 

38. Modificarea structurii presupune posibilitatea de modificare a caracteristicilor de 

amplasare reciprocă a elementelor informaţionale în pagină. 
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39. Trebuie să existe posibilitatea de a opera următoarele manipulări cu elementele 

informaţionale ale fiecărui subcompartiment: 

1) modificarea caracteristicilor: denumire, înştiinţare; 

2) modificarea textului HTML al descrierii complete; 

3) legătura cu alte elemente informaţionale: alte tipuri de elemente informaţionale, 

fişiere pentru descărcare, alte resurse Internet, pagini interne ale paginii-web 

oficiale; 

4) modificarea şablonului (modelului) de construcţie a paginii. 

40. Datele vor fi păstrate în sistem în două moduri: în sistemul de fişiere al serverului-

web, în formă de fişiere separate, sau într-o bază relaţională de date. Pentru păstrarea informaţiilor 

structurate în fişiere se recomandă a se utiliza formatul XML (ca excepţie se admite utilizarea 

formatului HTML). 

41. La elaborarea resurselor publice trebuie să se ţină cont de prevederile din “Manualul 

utilizatorului”. 

42. „Manualul utilizatorului” este elaborat de către operatorul tehnico-tehnologic şi 

trebuie să descrie posibilităţile şi specificul sistemului de management al conţinutului informaţional 

al paginii-web oficiale. Documentaţia trebuie să conţină următoarele compartimente: 

1) setarea parametrilor paginii-web oficiale; 

2) funcţionarea „Sistemului de management al conţinutului informaţional”; 

3) configurarea serverului WEB 

43. „Manualul utilizatorului” trebuie să fie disponibil în format electronic. 

44. La elaborarea, menţinerea şi administrarea paginilor-web oficiale, AŞM se va 

conduce de legislaţia în vigoare şi standardele naţionale în domeniul asigurării securităţii 

informaţionale şi protecţiei informaţiei. 

45. Securitatea şi protecţia informaţiei reprezintă un complex de măsuri organizatorice, 

tehnologice, de instruire, de control al accesului, de protecţie fizică, de asigurare a continuităţii şi 

veridicităţii informaţiei, de protejare a datelor cu caracter personal. 

46.  Operatorul tehnico-tehnologic trebuie să garanteze un nivel de securitate stabilit în 

prezentul document. 


