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Regulamentul privind suportul informaţional 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 administrare a paginii-web oficiale a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (în continuare – AŞM) şi descrie modul de publicare şi actualizare a materialelor 

informative pe pagina web. 

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.). 

 

II. Cerinţe privind  

7. Publicarea informaţiei pe pagina-web oficială a AŞM se va realiza cu respectarea 

următoarelor cerinţe: 

- publicarea adreselor AŞM şi a modificărilor intervenite în datele din antetele 

documentelor oficiale şi prin alte modalităţi; 

- publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a 

documentului şi a datei actualizării informaţiei; 

- oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau publicarea 

informaţiei solicitate în Internet; 

- oferirea posibilităţii de interpelare a conducerii AŞM cu respectarea procedurii de 

petiţionare stabilite de legislaţia în vigoare; 

- asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor, în condiţiile 

legii; 

- garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-web 

oficială a AŞM. 

8. Statutul informaţiilor publicate pe pagina-web oficială (documente, materiale) şi 

responsabilitatea AŞM pentru conţinutul lor sunt indicate într-un text special (note, referinţe la 

sursă) plasat la compartimentul paginii-web oficiale sau pe pagina publicaţiei concrete. 

9. Documentul (materialul) plasat pe pagina-web oficială trebuie să aibă următoarele 

caracteristici: 

- data publicării (ultimei actualizări, precizări); 

- date privind sursa de informaţie (subdiviziunea responsabilă); 

http://www.cec.md/
http://www.asm.md/
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- note, clauze (în caz de necesitate). 

10. Pe pagina-web oficială a AŞM, va fi publicată următoarea informaţie: 

a) structura AŞM, date privind obiectivele şi funcţiile subdiviziunilor CSŞDT, adresa 

poştală, numerele de telefon şi alte rechizite ale AŞM, numărul angajaţilor, date privind 

organizaţiile subordonate AŞM (cu trimiterea la paginile WEB ale acestora), numerele de 

telefon ale serviciilor de informaţie ale AŞM; 

b) datele cu privire la conducerea AŞM; 

c) declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate a conducerii AŞM; 

d) lista actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii AŞM, actele 

normative aprobate, inclusiv datele privind publicarea oficială; 

e) datele privind transparenţa în procesul decizional, care include: 

- planurile anuale de activitate a CSŞDT; 

- regulile interne ale AŞM de organizare a procedurilor de consultare publică în procesul 

de elaborare şi adoptare a deciziilor; 

- numele şi informaţia de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică în 

cadrul autorităţii publice; 

- anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei; 

- anunţurile privind organizarea consultării publice; 

- proiectele de decizii elaborate şi materialele aferente acestora, care se publică în termen 

de 2 zile lucrătoare din data elaborării proiectului de decizie; 

- rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, 

sinteza recomandărilor); 

- deciziile adoptate; 

- raportul anual al autorităţii publice cu privire la transparenţa în procesul decizional; 

f) rapoartele analitice şi articolele informaţionale privind activitatea AŞM; 

g) modelele de cereri şi de alte documente, stabilite de legislaţie şi de actele normative ale 

AŞM, acceptate de aceasta spre examinare, precum şi instrucţiunile privind completarea 

lor;  

h) orele de primire în audienţă a cetăţenilor, datele necesare privind modul de depunere a 

petiţiilor; 

i) datele privind încadrarea cetăţenilor în serviciul public;  

j) lista funcţiilor vacante existente în serviciul public, cerinţele de calificare faţă de 

candidaţii pentru funcţiile vacante din serviciul public, structura formularului de 

participare la concurs şi termenul-limită de depunere a acestuia, cu asigurarea posibilităţii 

de remitere şi confirmare a recepţionării în regim on-line a formularelor de participare la 

concurs a candidaţilor la funcţiile publice vacante; 

k) datele privind evenimentele oficiale organizate de AŞM (şedinţe, întîlniri, conferinţe de 

presă etc.), precum şi despre deciziile adoptate la asemenea întruniri oficiale, care vor fi 

publicate după încheierea evenimentelor, iar în cazul unor subiecte de interes public şi 

rezonanţă sporită, pe paginile web vor fi publicate anunţuri de anticipare a 

evenimentelor; 

l) datele privind vizitele oficiale şi deplasările de serviciu ale conducătorilor şi delegaţiilor 

oficiale ale AŞM, textele declaraţiilor oficiale şi discursurile conducerii AŞM; 

m) datele privind programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare, inclusiv de asistenţă 

tehnică, ale căror beneficiar, sau executant este AŞM sau organizaţiile subordonate ale 

acesteia (denumirea, scopurile şi sarcinile de bază, beneficiarii şi executorii principali, 

termenele şi rezultatele de realizare scontate, volumul şi sursele de finanţare); 

n) datele privind planificarea şi executarea bugetelor de către AŞM; 

o) datele privind rezultatele controalelor efectuate de/în cadrul AŞM, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind secretul de stat; 
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p) statistica oficială şi indicatorii de bază din domeniul de activitate al AŞM; 

q) serviciile publice prestate persoanelor fizice şi juridice; 

r) datele transmise de organizaţiile subordonate ale AŞM privind pericolul pentru viaţa, 

sănătatea şi patrimoniul persoanelor, datele privind starea mediului ambiant, cauzarea 

prejudiciului mediului ambiant şi influenţa factorilor ecologici periculoşi; 

s) informaţia privind colaborarea internaţional a AŞM, precum şi datele privind tratatele şi 

acordurile internaţionale la realizarea cărora participă AŞM; 

t) altă informaţie utilă. 

11. Este interzisă publicarea pe pagina-web oficială a AŞM a informaţiilor, accesul la 

care este limitat prin lege, precum şi a informaţiilor cu caracter publicitar. 

12. Redactarea literară a informaţiei publicate pe pagina-web oficială a AŞM este 

asigurată, în mod obligatoriu, de către autor. 

13. Autorul elementelor de conţinut ale paginii-web oficiale este AŞM, sau AŞM are 

permisiunea explicită a autorului privind publicarea acestor materiale. Nu se admite utilizarea 

neautorizată a materialelor străine fără a se face referire la respectarea drepturilor de autor.  

14. Cerinţe privind machetarea paginilor: 

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

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

- se va evita utilizarea în titluri a fontului cursiv; 

- se va evita sublinierea textului deoarece aceasta poate fi interpretată ca o referinţă; 

- materialele textuale se prezintă cît 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; 

- 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); 

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

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

- materialele audio se prezintă în formatele: MP3 sau WAV; 

- la plasarea materialelor elaborate în Macromedia Flash se utilizează formatul SWF sau 

FLV; 

- la plasarea arhivelor se utilizează formatul ZIP; 

- 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; 

- 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; 

- obiectele grafice, care reprezintă în acelaşi timp referinţe (link-uri), sînt însoţite, în mod 

obligatoriu, de texte alternative. 

15. Informaţia pe pagina-web oficială a AŞM se publică obligatoriu în 2 limbi: limba 

română, limba engleză şi limba rusă. 

 

III. Administrarea conţinutului informaţional 

 

16. Administratorul conţinutului informaţional al paginii-web oficiale a AŞM este un 

angajat al Centrului media al AŞM. 

17. Administrarea conţinutului informaţional va fi efectuată prin sistemul de gestiune 

a conţinutului informaţional, în baza Manualului utilizatorului. 

18. Administratorul conţinutului informaţional are următoarele sarcini: 
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- elaborarea programelor de promovare a paginii-web oficiale; 

- planificarea activităţilor privind suportul informaţional al paginii-web oficiale; 

- colectarea, prelucrarea şi pregătirea materialelor pentru publicare pe pagina-web oficială; 

- publicarea materialelor de pe pagina-web oficială şi retragerea lor; 

- colaborarea cu furnizorii de informaţii; 

- gestionarea actualizărilor pe pagina-web oficială; 

- procesarea solicitărilor utilizatorilor prin poşta electronică, precum şi a solicitărilor 

provenite din completarea de către utilizatori a formelor interactive pe pagina-web 

oficială. 

19. Administratorul conţinutului informaţional asigură respectarea regulilor de 

gramatică a materialelor informative, verifică oportunitatea ediţiei, respectarea legislaţiei privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe. 

20. Furnizorii de informaţii (persoanele/subdiviziunile interioare, organizaţiile 

subordonate AŞM etc.) vor asigura pregătirea şi transmiterea informaţiei veridice şi actualizate 

din domeniul în care activează, pentru a fi amplasată pe pagina-web oficială a AŞM. 

21. Procedura de publicare a materialelor este următoarea: 

1) Materialul, cu indicarea secţiunii, în care urmează a fi publicat, este transmis 

în format electronic Administratorului conţinutului informațional. 

2) Administratorul conţinutului informațional printează materialul şi-l transmite 

pe suport hârtie Secretarului Ştiinţific General, care decide, dacă materialul 

merită de a fi publicat pe pagina-web oficială a AŞM, avizând materialul. În 

cazul necesităţii, Secretarul Ştiinţific General poate schimba secţiunea unde se 

va publica materialul. 

3) Administratorul conţinutului informaţional transmite materialul în format 

electronic, dar şi pe suport hârtie Centrului media pentru redactare. 

4) Materialul redactat de Centrul media pe suport hârtie este avizat de şeful 

Centrul media şi transmis, împreună cu versiunea electronică redactată, 

Administratorului conţinutului informaţional. 

5) Administratorul conţinutului informaţional publică materialul pe pagina-web 

oficială a AŞM.  

22. La menţinerea şi administrarea paginilor-web oficiale se va ţine cont de legislaţia 

în vigoare şi standardele naţionale în domeniul asigurării securităţii informaţionale şi protecţiei 

informaţiei. 


