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În era progresului tehnologic Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor îi 
revine un rol determinant. Ştiu că MTIC are 
mai multe proiecte ambiţioase orientate spre 
edificarea în Moldova a unei societăţi bazate 
pe cunoaştere. Care dintre acestea şi-au găsit 
realizare în 2012 şi care mai rămân pe masa de 
lucru a specialiştilor de la Minister?

Îmi pare bine că aţi început prin a spune că 
trăim în era progresului tehnologic, era societăţii 
informaţionale. Făcând o retrospectivă a dezvol-
tării omenirii, vedem că atunci când oamenii au 
înţeles că este mai bine să crească plante şi animale 
pe lângă casă decât să alerge după ele prin pădure 

a început era agriculturii, treptat s-a trecut la era 
industrializării, iar acum suntem în cea a societă-
ţii informaţionale. În primul caz, factorul de pro-
ducţie decisiv a fost pământul, în cel de-al doilea 
– capitalul, în era noastră însă nici pământul şi nici 
banii nu contează, ci cunoştinţele. Este o eră total-
mente deosebită. 

În susţinerea celor expuse voi aminti despre 
aplicaţia unei companii cu 15 angajaţi tineri care 
deşi activa în domeniul IT de numai un an de zile a 
fost cumpărată de către Facebook cu un miliard de 
dolari. Uitaţi-vă la bursele de valori, în topul între-
prinderilor nu mai sunt companiile petroliere pre-
cum ExonMobil, ci întreprinderile din domeniul 

RETROSPECTIVA ANULUI 2012

Paradoxul constă în aceea că, deşi eu, ca cetăţean,  
am oferit statului datele despre mine, sunt pus în situaţia 
de a plăti pentru ele când am nevoie de un anumit act. 
Cel mai simplu şi mai comod ar fi ca instituţiile de stat  

să poată vedea informaţia despre mine în baza  
automatizată de date

electronic precum Apple, Intel, Microsoft. Trebu-
ie să înţelegem această stare de lucruri, să tragem 
anumite concluzii şi să ne conformăm. 

Consider că Moldova trebuie să profite de 
această şansă şi să dezvolte domeniul tehnologiei 
informaţiei din moment ce nu poate pune accent 
pe alte ramuri ale economiei. Desigur, la noi se 
mizează şi pe agricultură, dar, din punctul meu de 
vedere, agricultura trebuie să asigure securitatea 
alimentară a ţării. Potenţialul uman al Republicii 
Moldova este unul foarte bun pentru dezvoltarea 
tehnologiei informaţiei. Aici aş aminti că, tradiţio-
nal, ţara noastră a fost orientată în această direcţie 
construind întreprinderi precum Mezon, Signal, 
Alfa etc. Considerentele enunţate anterior au stat la 
baza elaborării Strategiei Moldova Digitală 2020, 
dar şi a Strategiei de Asigurare a Competitivităţii 
în domeniul tehnologiei informaţiei. Eu sper ca 
la începutul anului 2013 să finalizăm aceste două 
strategii punând astfel temelia necesară pentru o 
dezvoltare continuă a domeniului tehnologiei in-
formaţiei şi comunicaţiilor.
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interviu
Pentru a cointeresa cetăţenii, se preconizează 

acordarea unei recompense pentru fiecare încălca-
re semnalizată şi confirmată. În prezent se lucrează 
la elaborarea unui regulament în această direcţie. 
Teoretic, imaginile de pe site vor permite agentului 
constatator să aplice amenda corespunzătoare, iar 
cetăţeanul care a postat poza respectivă va benefi-
cia cu titlu de recompensă de o parte din amenda 
achitată de contravenient. Din păcate, acest proiect 
se mişcă greu. Pentru a grăbi procesul şi a ne asi-
gura că nu există rezistenţă din partea instituţiilor 
de stat implicate am propus să atragem în grupul de 
lucru şi reprezentanţi ai presei. 

În ultima perioadă MTIC a întreprins mai 
mulţi paşi pentru optimizarea şi simplificarea 
procedurii de documentare a populaţiei, care ar 
fi cele mai relevante acţiuni în acest sens şi când 
vom putea vorbi despre încheierea acestui pro-
ces? Adică cum vedeţi procesul de documentare 
a populaţiei în viitor?

Am parcurs o bună parte din acest drum. Ceva 
timp în urmă se vorbea că la ÎS Registru se plăteşte 
mită pentru perfectarea fără rând sau într-un ter-
men mai scurt a actelor. Pentru eradicarea corup-
ţiei am fi putut desigur plasa câte un poliţist lângă 
fiecare funcţionar, dar am decis să identificăm şi să 
luptăm cu însăşi cauza problemei. În consecinţă am 
modificat regulamentul întreprinderii în sensul că 
secţiile de documentare lucrează fără întrerupere, 
iar operatorii îşi iau pauzele de prânz pe rând. În 
plus, operatorii au devenit universali: ei nu mai sunt 
divizaţi în cei care perfectează buletine, paşapoarte 
etc. Astfel, în prima etapă am reuşit să lichidăm co-
zile de aşteptare la birourile de documentare a po-
pulaţiei. Apoi, am modificat o hotărâre de Guvern 
prin care am exclus obligativitatea de a prezenta 
actele de stare civilă la a doua documentare. A treia 
etapă a fost puţin mai complicată deoarece a inclus 
modificări legislative şi anume excluderea livretu-
lui militar din lista documentelor obligatorii pen-
tru perfectarea actelor de identitate. În acelaşi timp 
am diminuat importanţa fişei de însoţire, ea fiind 
necesară doar la alegeri pentru aplicarea ştampilei 
votat. În rest, buletinul de identitate va fi de forma-
tul ID1, formatul unui card bancar şi nu va conţine 
multe date personale.

Pentru dezvoltare şi progres orice sector 
are nevoie de investiţii. Ce acţiuni a întreprins 
MTIC pentru îmbunătăţirea climatului investi-
ţional în domeniul TIC?

Acum suntem în faza de elaborare a strategiei de 
sporire a competitivităţii domeniului tehnologiei 
informaţiei. Am separat aici tehnologia informaţiei 
de comunicaţii, deoarece din cele 10% din PIB-ul 
Moldovei care revin domeniului tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor, circa 9% reprezintă comu-
nicaţiile electronice. Aceasta denotă faptul că Mol-
dova stă bine la capitolul comunicaţii electronice şi 
mai puţin bine la tehnologia informaţiei. Strategia 
menţionată are ca scop identificarea abordărilor şi 
soluţiilor în măsură să creeze mediul necesar pen-
tru atragerea investiţiilor în domeniul tehnologiei 
informaţiei.

Calculatorul nu ia mită! Sunt convins că asigurarea 
transparenţei prin tehnologia informaţiei ne-ar  

putea scăpa de corupţie, cel puţin de cea percepută 
zi de zi de cetăţeni 

Rezolvarea oricărei pro-
bleme începe prin identi-
ficarea cauzei sale. Pentru 

sărăcia noastră de vină 
este modelul economic 

defectuos bazat pe expor-
tul de oameni şi importul 

de produse

Strategia Moldova Digitală 2020 este unul 
dintre cele mai complexe proiecte ale Minis-
terului. Despre importanţa lui vorbeşte şi fap-
tul că viziunea şi obiectivele Strategiei au fost 
prezentate în premieră într-o şedinţă specială 
de Guvern. La ce etapă se află acum elaborarea 
acestui document strategic?

Am reuşit să prezentăm principiile de bază ale 
acestei strategii în cadrul unei şedinţe de Guvern 
şi că am obţinut susţinerea colegilor şi a prim-mi-
nistrului inclusiv. Strategia Moldova Digitală 2020 
se bazează pe trei piloni. Primul este infrastructura 
şi accesul la internet în bandă largă pentru toţi ce-
tăţenii, separarea infrastructurii de servicii, adică 
crearea unui operator separat de infrastructură şi 
partajare, stimularea folosirii în comun a aceleiaşi 
infrastructuri de către mai mulţi operatori. În pre-
zent dacă cineva are un monopol în infrastructură 
el face tot posibilul să nu ofere acces altor operatori 
deoarece aceştia îi fac concurenţă. Drept urmare, 
ceilalţi operatori fac investiţii în crearea infrastruc-
turilor proprii. Iată de ce noi avem 3-4 operatori şi, 
respectiv, 3-4 infrastructuri. Aceasta înseamnă 3-4 
investiţii care de fapt ar fi putut fi înlocuite cu una 
singura, astfel diminuând mărimea tarifelor în care 
se includ şi aceste investiţii. Soluţia optimă este se-
pararea operatorului de infrastructură de cel care 
oferă servicii. Divizarea ar permite, pe de o parte, 
dezvoltarea mai rapidă a sectorului, pe de alta , sta-
bilirea unor preţuri mai mici pentru consumatori. 

Al doilea pilon este conţinut şi servicii. Am aici 
în vedere digitalizarea şi oferirea tuturor serviciilor 
publice ale statului populaţiei şi persoanelor juri-
dice în format electronic. Până acum conţinutul 
digital nu a fost prea mare în Republica Moldova. 
Practic, cererea internetului în bandă largă s-a da-
torat utilizării Skype-lui de către cetăţeni pentru a 
comunica cu rudele plecate peste hotare sau toren-
telor. Situaţia dată ar trebui schimbată, iar conţinu-
tul digital înlocuit cu alt tip de informaţie. O altă 
idee foarte ambiţioasă care urmează să fie realizată 
în cadrul celui de-al doilea pilon este ca cetăţeanul 
Republicii Moldova să nu mai fie obligat să prezinte 
instituţiilor de stat alte acte în afară de buletinul de 
identitate. În general, ceea ce se întâmplă acum la 
noi este un paradox: solicităm certificate de la o in-
stituţie de stat pentru a le prezenta altei instituţii de 
stat. În plus mai şi plătim bani pentru aceasta. Dar 
ce este până la urmă un certificat? Este o informaţie 
pe suport de hârtie. Paradoxul constă în aceea că, 
deşi eu, ca cetăţean, am oferit statului datele despre 
mine, sunt pus în situaţia de a plăti pentru ele când 
am nevoie de un anumit act. Cel mai simplu şi mai 
comod ar fi ca instituţiile de stat să poată vedea in-
formaţia despre mine în baza automatizată de date. 
Recunosc că acest obiectiv foarte ambiţios este 
destul de greu de implementat, dar ţin totuşi să vă 
asigur că este realizabil.

Al treilea pilon sunt capacităţile şi utilizarea. 
Aceasta însemnă că oamenii trebuie să aibă şi capa-
cităţile şi abilităţile necesare pentru a utiliza inter-
netul şi, în general, tehnologia informaţiei. 

Tehnologiile informaţionale oferă cele mai 
eficiente soluţii pentru dezrădăcinarea corup-
ţiei. Cum credeţi ce ar trebui să întreprindem 
pentru ca aceste soluţii să fie aplicate, iar Mol-
dova să nu se mai regăsească în topul statelor cu 
un nivel înalt de corupţie?

Vreau să privim lucrurile în profunzime. Tehno-
logia informaţiei este doar un instrument, totul de-
pinde de voinţa politică, dar şi de voinţa personală a 
fiecăruia. Problema de bază în Republica Moldova 

este sărăcia. Despre aceasta s-a vorbit şi se vorbeşte 
mult îndeosebi în campaniile electorale. Rezolva-
rea oricărei probleme începe prin identificarea cau-
zei sale. Pentru sărăcia noastră de vină este modelul 
economic defectuos bazat pe exportul de oameni şi 
importul de produse. Foarte mulţi cetăţeni ai Re-
publicii Moldova sunt plecaţi peste hotare şi trimit 
bani rudelor din ţară. Cea mai mare parte din bani 
este folosită pentru procurarea produselor de im-
port. Practic, banii veniţi de peste hotare ajung din 
nou în străinătate fără să aducă o plusvaloare. Acest 
model economic trebuie schimbat pe unul bazat pe 
investiţii şi export de mărfuri şi servicii. 

Din păcate, investitorii mari nu se grăbesc să 
vină la noi. Lor nu le trebuie doar facilităţi fiscale, 
ei au nevoie, în primul rând, de securitatea investi-
ţiilor, independenţa sistemului judecătoresc şi con-
trol dozat din partea organelor abilitate. Iată unde 
intervin tehnologiile informaţionale. Să luăm un 
exemplu simplu: implementarea sistemului inteli-
gent de monitorizare a traficului va scuti poliţia de 
necesitatea de a sta în stradă deoarece fiecare va şti 
că este „urmărit“ şi că în caz dacă va încălca regu-
lile va fi amendat. Un alt exemplu, elaborarea fac-
turii electronice este un mijloc eficient de luptă cu 
evaziunea fiscală. La fel, repartizarea dosarelor în 
instanţele de judecată de un anumit soft ar exclude 
din start posibilitatea ca repartizarea să fie făcută 
subiectiv în baza unor înţelegeri prealabile dubioa-
se. Ştiţi cum se spune, calculatorul nu ia mită! Sunt 
convins că asigurarea transparenţei prin tehnologia 
informaţiei ne-ar putea scăpa de corupţie, cel puţin 
de cea percepută zi de zi de cetăţeni. 

Lansarea portalului implicare.md este un alt 
proiect ambiţios al Ministerului, ideea căruia 
chiar vă aparţine. Unul dintre scopurile site-lui 
a fost creşterea responsabilităţii civice a cetăţe-
nilor, plasarea pe aceeaşi parte a baricadei a ce-
tăţenilor şi Guvernului în dorinţa de a menţine 
ordinea publică. Aţi oferit un instrument pentru 
societate, în ce măsură sunteţi satisfăcut de re-
zultatele obţinute?

Această idee a Ministerului vizează creşterea 
gradului de implicare civică a cetăţenilor. Porta-
lul implicare.md este instrumentul care permite 
tuturor celor care vor să participe la restabilirea 
ordinii publice să posteze imagini, cu condiţia să 
nu o facă anonim. Materialele pot să conţină orice 
încălcare pe care o poţi filma sau fotografia, nu doar 
încălcările regulamentului circulaţiei rutiere. 

urmare din pag. 1
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 Sunteţi pregătit să faceţi faţă unei cereri în 
creştere pentru acte din partea pensionarilor 
şi a deţinătorilor de paşapoarte sovietice, după 
decizia Parlamentului de a interzice accesul la 
procesul electoral în baza actelor URSS?

Astăzi legislaţia în vigoare garantează servicii 
gratuite celor care vin să-şi schimbe paşaportul de 
tip sovietic pe un buletin de identitate. Cine doreşte 
să-l schimbe nu are decât să se adreseze.

Unica problemă rezidă în asigurarea resurselor 
financiare necesare. Un calcul elementar ne arată 
că perfectarea buletinului de identitate pentru cei 
circa 240 mii de cetăţeni cu paşapoarte sovietice ne 
costă 33 milioane de lei. Soluţii sunt două – fie gă-
sim în buget aceşti bani, fie îi planificăm pentru un 
an bugetar nou. Serviciul dat este prestat de către 
ÎS „Registru“, după cum am spus, cu titlu gratuit, 
plăţile fiind ulterior compensate. Este dificil însă să 
excluzi 33 de milioane din circuit fără a cunoaşte 
exact când ţi se vor întoarce. 

Ce părere aveţi despre discuţiile ce se poar-
tă între specialiştii din domeniu despre faptul 
că internetul trebuie guvernat? Ce presupune 
aceasta guvernare şi unde trebuie să se oprească 

acest capitol. Astfel, ţările din Asia înclină mai de-
grabă spre a controla şi a guverna internetul, în timp 
ce SUA şi ţările din Europa consideră că nu trebu-
ie să intervină în conţinutul internetului. Aceasta 
poziţie este împărtăşită şi de Moldova. Eu personal 
consider că atunci când reglementezi sau controlezi 
procesul de dezvoltare se opreşte. De fapt, interne-
tul a avut o dezvoltare uluitoare anume din cauză 
că nu a fost supus controlului. În acelaşi timp, rolul 
statului este să asigure condiţiile necesare pentru 
securitatea reţelelor, dar şi a cetăţenilor, în special 
a copiilor, în spaţiul virtual. 

Ce aşteptaţi de la Anul 2013 pentru Dumnea-
voastră personal, pentru angajaţii Ministerului 
şi întreprinderilor coordonate, dar şi pentru so-
cietate în întregime?

Îmi doresc ca Strategia Moldova Digitală 2020, 
dar şi programul de sporire a competitivităţii în 
domeniul tehnologiei informaţiei să fie aprobate. 
Aceste documente sunt rezultatul muncii mele per-
sonale şi a colegilor din Minister. Totodată, apro-
barea celor două strategii va oferi tinerilor din Re-
publica Moldova şansa de a munci la ei acasă şi de a 
contribui, prin intermediul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, la dezvoltarea economică a ţării.

Atunci când reglementezi 
sau controlezi procesul de 
dezvoltare se opreşte. De 
fapt, internetul a avut o 

dezvoltare uluitoare anume 
din cauză că nu a fost supus 
controlului. În acelaşi timp, 
rolul statului este să asigure 
condiţiile necesare pentru 

securitatea reţelelor, dar şi a 
cetăţenilor, în special a copi-

ilor, în spaţiul virtual 

În cadrul forului, în premieră, a avut loc şe-
dinţa tematică la nivel înalt cu participarea 
membrilor Cabinetului de miniştri, par-

tenerilor de dezvoltare, reprezentanţilor admi-
nistraţiei publice locale, a mediului academic şi 
sectorului privat din domeniul TIC.

Prezent la eveniment prim-ministrul Vlad 
Filat a menţionat că domeniul TIC reprezintă 
cea mai dinamică parte din economie, iar teh-
nologiile informaţionale sunt un catalizator al 
creşterii economice, dar pentru folosirea efici-
entă a acestora este nevoie de o viziune comună 

Viziunea Strategiei „Moldova Digitală 2020”, prezentată 
la ICT Summit 

În perioada 16-17 mai, la Chişinău, 
s-a desfăşurat cea de-a treia 
ediţie a Summit-ului Tehnologiei  
Informaţiei şi Comunicaţiilor „Mol-
dova ICT Summit 2012“, la care a fost 
prezentată viziunea şi obiectivele 
Strategiei „Moldova Digitală 2020“

a Guvernului, specialiştilor din domeniu şi repre-
zentanţilor societăţii civile.

 Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor, Pavel Filip, a  informat că echipa mi-
nisterială a lansat elaborarea unui document de 
politici, care să corespundă exigentelor pentru 
edificarea unei Societăţi Informaţionale moderne 
în Republica Moldova şi care să formuleze reguli 
clare pentru administraţia publică centrală şi loca-
lă, pentru companiile TIC, să asigure valorificarea 
facilităţilor oferite de Societatea Informaţională 
pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului. Cu 
susţinerea experţilor din ţară şi de peste hotare a 
fost formulată viziunea Strategiei „Moldova Digi-
tală 2020“. Potrivit documentului, până în anul 
2020 circa 80% din serviciile publice urmează 
să fie oferite pe cale electronică, iar 60 la sută din 
cetățeni să folosească semnătura digitală, a opinat 
Ministrul TIC.

 Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Dirk Schu-
ebel, a dat asigurări că structurile europene vor 
susţine în continuare Republica Moldova în con-
struirea unei societăţi inteligente bazate pe cu-
noaştere.

evenimente

Primul ministru Vlad Filat a accentuat că 
aplicarea tehnologiilor informaţionale în toate 
sferele vieţii este o prioritate a Guvernului. Pre-
mierul a făcut apel către participanţii la for să-şi 
expună viziunile şi propunerile pentru defini-
tivarea cât mai urgentă a Strategiei „Moldova 
Digitală 2020“.

reglementările ca să nu aducă atingere libertăţi-
lor fundamentale ale omului?

Ce ţine de guvernarea internetului noi ne-am 
expus poziţia în cadrul conferinţei organizate în 
luna decembrie de Uniunea Internaţională a Co-
municaţiilor la Dubai. S-a discutat foarte mult la 

urmare din pag. 2
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Astfel la 3 octombrie, la Bucureşti, România, a avut loc primul eveniment de 
promovare a oportunităţilor de outsourcing IT în Moldova, organizat de 
IDC România în colaborare cu Agenţia SUA pentru Dezvoltare (USAID), 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), Asociaţia Naţională 
a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) şi Ambasada Republicii Moldova în Ro-
mânia. Republica Moldova a fost reprezentată de viceministrul Tehnologiei Informa-
ţiei şi Comunicaţiilor, Dona Şcola.

Evenimentul a avut ca public ţintă companiile IT româneşti sau multinaţionale 
cu sediul la Bucureşti, în eventualitatea extinderii activităţii acestora în Republica 
Moldova. Experţi din industria TIC şi autorităţile din Republica Moldova împreună 
cu analiştii IDC România au oferit participanţilor informaţii despre ultimele evoluţii 
din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi au prezentat oportunită-
ţile de afaceri din ţara noastră. O temă de discuţie au constituit-o avantajele pentru 
inves tiţii de tip „green field“.

Un alt eveniment de promovare a oportunităţilor investiţionale din Moldova a 
avut loc la Chişinău, în perioada 8-9 noiembrie. Forul Investiţional a întrunit repre-
zentanţi ai Guvernului, investitori străini şi locali, experţi, diplomaţi. Participanţii la 
for au avut posibilitate să ia cunoştinţă de politicile Guver nului de atragere a investi-
ţiilor, de măsurile de încurajare a mediului de afaceri, să dis cute despre problemele cu 
care se confruntă şi posibilităţile de depăşire a acestora.

Prezent la inaugurarea Forului investițional prim-ministrul Vlad Filat a accen-
tuat că „Republica Moldova are comerţ liber cu statele CSI, iar până la finele anului 
2013 va semna Acordul privind crearea Zonei de Comerţ Liber cu statele Uniunii 
Europene. Aceasta înseamnă o piaţă enormă de consumatori, iar pentru agenţii eco-
nomici afa ceri prospere“.

Viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Dona Şcola s-a referit 
la oportunităţile investiţionale în domeniul TIC. „Avem o infrastructură dezvoltată, 
avem specialişti bine pregătiţi, în plus beneficiem de un regim atractiv de taxare, care 
prevede şi facilităţi fiscale pentru companiile din sectorul TIC. Toate acestea sunt 
argumente pentru a investi în domeniul TIC din Moldova“, a menţionat Dona Şcola. 

Despre posibilităţile de investiţii în sectorul TIC din Moldova s-a discutat şi în 
cadrul misiunii de afaceri moldo-austriece, care a avut loc pe 5 decembrie la Chişi-
nău. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor şi Biroul Comercial al Ambasadei Austriei în Republica Moldova cu sediul 
la Bucureşti, cu susţinerea Asociaţiei companiilor private din sectorul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (ATIC) şi Asociaţiei Businessului European (EBA). La 
misiune au participat reprezentanţi ai companiilor austriece şi moldoveneşti, care ac-
tivează în domeniul TIC. 

Viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Dona Şcola, a informat 
despre ultimele evoluţii din sectorul TIC în Republica Moldova. În prezent, penetra-
rea telefoniei mobile în Moldova este de 110%, iar 90 % din localităţi sunt acoperite 
cu reţea optică. Sectorul TIC asigură 10% din PIB, cea mai mare pondere din care 
revene domeniului comunicaţiilor. Reprezentanţii companiilor austriece şi locale au 
prezentat propriile oferte şi avantaje de colaborare, având posibilitate să stabilească 
relaţii directe şi să iniţieze eventuale proiecte. 

Moldova – o destinaţie 
atractivă pentru investiţii  
în sectorul TIC

În scopul îmbunătăţirii climatului investiţional şi atragerii 
investiţiilor în sectorul TIC al Republicii Moldova, la Bucureşti 
şi Chişinău, au avut loc întruniri, cu participarea investitorilor 
locali şi străini, experţilor din domeniul TIC, reprezentanţilor 
Guvernului.

Summit-ul liderilor  
din cadrul ITU  
„Telecom World 2012“

Şefi de stat şi de guvern, miniştri, şefi ai 
agenţiilor ONU, conducători ai autorită-
ţilor de reglementare, directori executivi 
ai întreprinderilor sectorului, precum şi 
experţi din domeniul tehnologiilor digi-
tale din ecosistemul TIC din 193 de ţări 
au participat la Summit-ul liderilor din 
cadrul „ITU Telecom World 2012“, care 
s-a desfăşurat în perioada 14-18 octom-
brie, la Dubai, Emiratele Arabe Unite. 
Republica Moldova a fost reprezentată 
de ministrul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, Pavel Filip.

Liderii guvernamentali şi de reglementare responsabili pen-
tru elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul TIC au 
pus în discuţie soluţii la provocările de bază pentru industrie, 
împărtăşind cele mai bune practici de cooperare naţională, regi-
onală şi internaţională. În cadrul sesiunilor ministeriale au fost 
abordate mai multe subiecte între care: femeile în domeniul TIC, 
accesul la Internet, migraţia la TV digitală, comunicaţiile de ur-
genţă.

Un alt subiect dezbătut la for s-a axat pe rolul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în dezvoltarea social-economică 
a statelor, provocarea fiind asigurarea accesului universal, du-
rabil şi la preţuri rezonabile la serviciile de bandă largă, pentru 
a permite tuturor cetăţenilor lumii să beneficieze de avantajele 
globalizării. Acest lucru necesită nu numai o politică pro-activă, 
strategii de reglementare juridică şi tehnică, dar presupune şi de-
păşirea barierelor în calea creşterii sectorului TIC. 

Scopul acestor discuţii constă nu numai în înțelegerea pro-
vocărilor ce reies din noile modele de afaceri în domeniu TIC şi 
reglementarii lor, dar şi în abordarea problemelor legate de inti-
mitate, confidențialitate şi securitate cibernetică.

evenimente
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Scopul principal al WCIT-12 s-a axat pe re-
vizuirea Reglementărilor Internaţionale 
de Telecomunicaţii (ITR), care definesc 

principiile generale de furnizare şi operare a ser-
viciilor de telecomunicaţii internaţionale negoci-
ate, ultima dată, la Melbourne, Australia, în 1988. 
Momentul-cheie în modificările ITR s-a axat pe 
guvernanţa multe-participativă a Internetului şi 
rolul statelor membre ale UIT în gestionarea re-
ţelei globale.

În cadrul lucrărilor conferinţei, dezbateri con-
siderabile au fost provocate de un şir de probleme 
dificile axate pe securitatea reţelelor; conţinutul 
mesajelor nesolicitate (cum ar fi mesajele electro-
nice SPAM); definiţia entităţilor care furnizează 
servicii în conformitate cu termenii ITR; princi-
piul accesului ţărilor la reţelele celorlalte ţări în 
bază de reciprocitate nediscriminatorie; necesi-
tatea includerii/neincluderii în Preambulul ITR a 
formulei privind libertatea de exprimare.

În cadrul conferinţei au avut loc dezbateri pe 
marginea propunerilor unor membri ai Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) în 
„textul de compromis“ al Reglementărilor Inter-
naţionale de Telecomunicaţii (ITR). Tonul sem-
nificativ a fost dictat de două modificări esenţia-
le propuse, care ameninţă includerea guvernării 
Internetului în noul ITR, iar în cazul adoptării, 
deschiderea uşilor pentru niveluri mai avansate 
de interferenţă în viaţa cetăţenilor online.

Secretarul General al UIT, Dr. Hamadoun I. 
Toure, a invitat reprezentanţii societăţii civile, 
prezenţi la lucrările Conferinţei, să contribuie şi 

ei la acest proces, de rând cu guvernele statelor-
membre. „Am lansat o invitaţie deschisă pentru a 
mă întâlni cu toţi repre zentanţii societăţii civile 
aici în Dubai – atât cu cei din delegaţii, cât şi cu 
observatorii. Sunt deosebit de interesat să aud opi-
niile lor, astfel încât să le pot reprezenta personal 
la conferinţă, pentru a-i asigura că vocea lor este 
auzită“, a menţionat Secretarul General al UIT.

Republica Moldova, de rând cu ţările-membre 
ale UE, SUA, Canada, Australia, India (per total 
55 de ţări), au reafirmat şi susţinut poziţia de neu-
tralitate şi libertate a Internetului întru beneficiul 
societăţii, prin garantarea respectării drepturilor 
şi libertăţilor omului, principiilor societăţii des-
chise şi a pieţei libere şi transparente, şi respectiv 
nu au semnat noua redacţie a Regulamentului co-
municaţiilor electronice internaţionale. În opinia 
Ministrului TIC Pavel Filip, în domeniul în care 
se introduc restricţii excesive nu putem vorbi des-
pre dezvoltare. Internetul s-a dezvoltat atât de 
mult pentru că nu a fost supus unei reglementări 
excesive. În acelaşi timp, statul trebuie să creeze 
condiţii pentru asigurarea securităţii cetăţenilor, 
mai cu seamă a copiilor, în spaţiul virtual, a men-
ţionat Ministrul.

Ţările care nu au semnat actele finale ale 
WCIT 2012 se vor ghida în continuare de Regle-
mentările Internaţionale de Telecomunicaţii din 
1988.

Precizăm, că noua redacţie a ITR a fost semnat 
de către 89 ţări membre UIT, nefiind atins consen-
sul asupra necesităţii actualizării textului docu-
mentului în scopul ajustării la noile realităţi.

Conferinţă Mondială 
privind Telecomunica-
ţiile Internaţionale

În perioada 3-14 de-
cembrie 2012, la Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 
s-a desfăşurat Confe-
rinţa Mondială privind 
Telecomunicaţiile Inter-
naţionale (WCIT 2012). 
Republica Moldova a 
fost reprezentată de vi-
ceministrul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunica-
ţiilor, Mihaela Iacob. La for au participat delegaţi din 23 de ţări din 

Europa de Sud-est şi de Est, printre care: Croa-
ţia, Slovenia, Estonia, Ru sia, România, Moldo-
va, Ucraina. R. Moldova a fost reprezentată la 
reuniune de viceministrul TIC Mihaela Iacob şi 
consilierul ministrului TIC Violeta Epureanu.

Conferinţa de Ia Amman a oferit oportuni-
tăţi pentru părţile interesate din domeniul co-
municaţiilor, atât din sectorul public, cât şi din 
cel privat, de a discuta probleme de stringentă 
actualitate pentru sectorul comunicaţiilor elec-
tronice. Subiectul-cheie dezbătut la conferinţă 
a fost îmbunătăţirea cadrului de politici pen-
tru dezvoltarea sectorului TIC în condiţiile în 
care societatea migrează la tehnologiile digitale. 
Acest fapt deschide posibilităţi sporite pentru 
afaceri si investiţii, solicită tot mai mult regu-
latorilor de piaţă să stimuleze concurenţa şi să 
creeze cadrul normativ pentru îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor în beneficiul consumatorilor.

Printre problemele de pe piaţa de comunicaţii 
electronice au fost evidenţiate barierele în calea 
investiţiilor, accesul şi partajarea infrastructu-
rii, liberalizarea sectorului, asigurarea accesului 
liber la servicii de comunicaţii electronice, con-
diţii inerente pentru o societate modernă, dina-
mică şi transparentă. 

BERD este o organizaţie financiară inter-
naţională, care finanţează proiecte în 29 de ţări 
din Europa şi Asia Centrală. Scopul organizaţiei 
este susţinerea sectorului privat şi a procesului 
de tranziţie la democraţie şi economia de piaţă.

Conferinţă BERD în  
domeniul comunicaţii-
lor electronice

În perioada 26-27 septembrie la 
Amman, Iordania, s-a desfăşurat 
Conferinţa regională în domeniul 
comunicaţiilor electronice, organi-
zată de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD).

Lansarea sistemului „eGate”
de verificare a paşapoartelor cu date biometrice ale 
cetăţenilor Republicii Moldova, fără a Implica direct 
angajaţii Serviciului Grăniceri în acest proces.

Implementarea sistemului dat în Republica Moldova 
se încadrează în prevederile Programului naţional 
al Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize. 
Programul prevede eliberarea doar a paşapoartelor 
biometrice, fără de care nu se poate de circulat în 
spaţiul european.

Prezent la eveniment prim-ministrul, Vlad Filat, a spe-
cificat că lansarea proiectului „eGate“ în Republica 

Moldova deschide noi perspective pentru cetăţeni, 
ceea ce va duce la implementarea pe viitor în ţara 
noastră a mai multor proiecte similare.

„Moldova trebuie sa fie un model de performanţă în 
materie de utilizare a tehnologiilor avansate şi acest 
obiectiv este vizibil şl util chiar de la intrarea în ţară – 
de la aeroport“, a accentuat Ministrul TIC. 

„Extinderea spectrului de servicii prestate populaţiei 
este o prioritate în activitatea noastră menită să îm-
bunătăţească condiţiile de deservire a cetăţenilor R. 
Moldova“, a menţionat Pavel Filip. 

proiect

La 10 aprilie 2012, Ministerul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor în comun cu Serviciul Grăniceri şi 
Aeroportul Internaţional Chişinău a lansat proiec-
tul „eGate“. Sistemul reprezintă un complex tehnic 
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Directorul ÎS „Poşta Moldovei“ Ştefan 
Mun teanu, a mulţumit Ministerului 
Teh no logiei Informaţiei şi Comunica-

ţiilor, Primăriei municipiului Chişinău şi parte-
nerilor pentru susţinerea acordată în realizarea 
acestui proiect.

Prezent la eveniment, primarul Capitalei Do-
rin Chirtoacă a menţionat că prin instalarea Kilo-
metrul zero tradiţia europeană vine la Chişinău. 
El a remarcat că deloc întâmplător acest însemn a 
fost instalat în faţa Oficiului Poştal Central. Din 
cele mai vechi timpuri distanţa dintre diferite ora-
şe se calcula luând ca bază oficiile poştale.

Ştefan Munteanu:  
Oficiile poştale vor deveni puncte 
de acces la informaţie şi servicii

Directorul ÎS „Poşta Moldovei“, Ştefan Munteanu, îşi propune ca în 2013 întreprinde-
rea pe care o conduce să fie mai aproape de cetăţeni, mai transparentă şi să preste-
ze o gamă mai largă de servicii. Pentru aceasta au fost trasate un şir de obiective, 
între care:

 Modernizarea procesului logistic poştal (colectarea, sortarea şi livrarea poştei). 
 Implementarea serviciilor de plată. Odată cu intrarea în vigoare a Legii Republicii 

Moldova cu privire la Serviciile de Plată şi Banii Electronici, ÎS „Poşta Moldovei“ va 
deveni un jucător activ pe piaţa acestor servicii, în calitate de instituţie financiară 
non-bancară, supravegheată de Banca Naţională pe baza de licenţă.

 Participarea la realizarea platformei naţionale de e-Guvernare, având drept scop 
transformarea treptată a oficiilor poştale în puncte unice de acces al utilizatorilor 
la informaţie şi serviciile prestate de autorităţile publice.

 Implementarea serviciilor moderne de livrare cum ar fi comerţul electronic, servi-
ciul de curierat performant.

Inaugurarea Kilometrului Zero  
la Chişinău

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor Pavel Filip a accentuat că evenimentul are 
o semnificaţie deosebită atât pentru municipiul 
Chişinău, cât şi pentru Republica Moldova.

„Prin acest gest vrem să aducem mesajul că în 
era tehnologiei informaţiei, când locul scrisorilor 
tradiţionale este luat de e-mailuri, Poşta Moldo-
vei rămâne o instituţie importantă care asigură 
legătura dintre societate şi Guvern. În Strategia 
Moldova Digitală 2020 este prevăzut ca peste  opt 
ani cetăţenii Republicii Moldova vor avea nevoie 
de  un singur document – buletinul de identitate, 
restul actelor, în caz de necesitate, vor fi obţine în 
oficiile poştale din baza centralizată de date“, a 
concretizat Pavel Filip.

Însemnul „Kilometrului zero“  a devenit deja o 
atracţie turistică pentru locuitorii şi oaspeţii Ca-
pitalei. Unii aruncă bănuţi în speranţa realizării 
dorinţelor, alţii  decid să facă primii paşi în viaţa 
de familie de la acest simbol.

La Chişinău a fost inaugurat „Kilometrul zero”- însemn geografic, istoric şi 
cultural, care este punctul simbolic de unde se calculează distanţa până la
orice destinaţie de pe glob. Compoziţia,  realizată în bronz şi granit de arhi-
tectul Victor Vieru şi sculptorii  Victor Macovei şi Ruslan Tihonciuc,  reprezintă 
o roză a vânturilor, între razele căreia sunt gravate punctele geografice cardi-
nale şi distanţa până la principalele oraşe de pe continentul euro-asiatic.

Delegaţia Republicii Moldova a fost con-
dusă de ministrul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor  Pavel Filip. La finele lucrări-
lor forului a fost semnat protocolul şedinţei, 
în baza căruia va derula activitatea de mai 
departe în cadrul Comunităţii Regionale în 
domeniul Comunicaţiilor. 

În aceiaşi zi, la Bacu,  s-a desfăşurat a 7-a 
reuniune anuală a Forului pentru Guvernanţa 
Internetului (IGF-2012) cu genericul „Guver-
nanta Internetului pentru dezvoltarea dura-
bilă umană, economică şi socială“. La reuni-
une au participat Secretarul General adjunct 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONLT), 
Secretarul General al Uniunii Internaţiona-
le a Telecomunicaţiilor (UIT), Preşedintele 
Corporaţiei pentru Atribuirea Numelor şi 
Numerelor în Internet (ICANN), miniştri 
TIC, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai 
societăţii civile.

Forumul pentru Guvernanta Internetului 
este organizat anual pentru a discuta proble-
me de politici publice legate de Internet. IGF 
promovează dialogul deschis în vederea iden-
tificării unei abordări comune privind moda-
lităţile de promovare a Internetului şi de ges-
tionare a riscurilor şi provocărilor care apar în 
utilizarea şi evoluţia acestuia.

Reuniunea CRC şi 
Forul pentru Guver-
nanţa Internetului 
de la Baku

La 6 noiembrie, la Baku, Azer-
baidjan, s-a desfăşurat cea de-a 
47-a şedinţă comună a adminis-
traţiilor Comunităţii Regionale 
în domeniul Comunicaţiilor 
(CRC) şi a 18-a şedinţă a Consi-
liului Coordonator al statelor CSI 
în domeniul informatizării.

proiect

Ştefan Munteanu afirmă că odată cu adopta-
rea Legii privind Banii Electronici şi Servi-
ciile de Plată, ÎS „Poşta Moldovei“ va presta 

un spectru mai larg de servicii financiare, împreu-
nă cu alte instituţii bancare, pe întreg teritoriul ţă-
rii. Oferind astfel de servicii, vom facilita accesul 
populaţiei din sate la servicii financiare, datorită 
reţelei poştale care cuprinde toate localităţile din 
ţară, a accentuat directorul întreprinderii . 

Toate aceste oportunităţi nu pot fi valorifica-
te fără asigurarea modernizării oficiilor poştale 
şi automatizării proceselor operaţionale. Aceste 
măsuri vor contribui şi la atingerea standardelor 

internaţionale de calitate la prestarea serviciului 
poştal universal, angajament fundamental al sta-
tului faţă de cetăţeni, a concretizat Ştefan Mun-
teanu. Potrivit lui, actualmente, „Poşta Moldovei“ 
se af lă în proces de promovare a reformei poşta-
le în conformitate cu conceptul Uniunii Poştale 
Universale.

În acest context, scopul ÎS „Posta Moldovei“ 
este de a oferi servicii performante: de la simpla 
expediere a unei scrisori, până la furnizarea unor 
servicii moderne, bazate pe cele mai noi tehno-
logii.  
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Moldova a semnat la Doha Actele Uniunii Poştale Universale 
Viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Mihaela Iacob a semnat la Doha Constituția Uniunii 
Poştale Universale(UPU), Convenția şi Regulamentele Poştei de Scrisori şi Colete, Regulamentul General al 
UPU, document ce va ghida activitatea poştală mondială în perioada 2012-2016.

La 17 octombrie 2012,  s-a încheiat cel de-al 25-lea Congres Universal Poştal de la Doha, Qatar, cu adoptarea 
Strategiei Poştale pentru anii 2013-2016.

În prezent, serviciul este accesibil în munici-
piile Chişinău, Bălţi şi Comrat. Odată cu im-
plementarea oficiului mobil de documentare, 

a devenit posibilă comanda actelor de identitate, 
înregistrarea la domiciliu/reşedinţă, precum şi 
înregistrarea persoanelor cu atribuirea numărului 
de identificare de stat în afara secţiilor de evidenţă 
şi documentare a populaţiei, adică la adresa indi-
cată de solicitant.

Implementat cu succes şi solicitat frecvent, 
oficiul mobil de documentare (OMD) a extins 
lista serviciilor prestate. Astfel, prin intermediul 
OMD, suplimentar la actele de identitate specifi-
cate anterior, pot fi perfectate: paşaportul de ser-
viciu şi cel diplomatic şi întocmite procedurile de 
stabilire cu domiciliul în străinătate şi repatriere 
în Republica Moldova.

În plus, la un preţ unic, OMD permite docu-
mentarea simultană a unuia sau mai multor mem-
bri de familie la aceeaşi adresă de domiciliu.

Serviciul mobil de documentare a cetăţenilor
În contextul modernizării siste-
mului de prestare a serviciilor la
ÎS „CRIS „Registru” a fost imple-
mentat şi funcţionează servi-
ciul mobil de documentare a 
populaţiei.

De asemenea, unele categorii de persoane pot 
beneficia de înlesniri la comanda oficiului mobil. 
Din aceste categorii fac parte copiii mai mici de o 
lună, af laţi în instituţiile medicale – la perfectarea 
paşaportului cetăţeanului RM pentru plecare la 
tratament peste hotarele RM în baza îndreptării 
Ministerului Sănătăţii şi invalizii de gradul I – la 
perfectarea paşaportului cetăţeanului RM pentru 
plecare la tratament peste hotarele RM în baza în-

În acest context, paşapoartele simple sunt 
înlocuite cu paşapoarte biometrice, iar carte-
lele de plastic pe documente de format nou, 
dimensiunile cărora au fost reduse la mărimea 
unui card bancar, conţinutul informaţional al 
cărora corespunde cerinţelor internaţionale. 
Documentele de tip vechi vor putea fi folosite 
de rând cu documentele noi până la expirarea 
termenului de valabilitate.

La următoarea etapă  cetăţenii vor avea 
posibilitate să comande buletinul de identita-
te electronic, care reprezintă un act de iden-
titate de generaţia documentelor inteligente 
cu cip electronic încorporat. Noul document 
va avea aplicare naţională şi va constitui o al-
ternativă buletinului de identitate obişnuit, 
urmând să fie eliberat la solicitare.

Conceptul „buletin de identitate electro-
nic“ vizează atât implementarea buletinului 
de format nou cu cip, cât şi crearea unui sis-
tem informaţional integrat de identificare, 
evidenţă şi prestare a serviciilor electronice 
– un imperativ al vremii, o ajustare la standar-
dele europene de tehnologizare a societăţii.

Ajustarea actelor 
naţionale la rigorile 
europene

O preocupare permanentă  a 
întreprinderii de Stat „Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat 
„Registru“ o constituie monito-
rizarea dezvoltării sectorului de 
producere a documentelor.

Implementarea standardelor ISO permite îmbunătăţirea sistemului de management al întreprinde-
rii, calităţii produselor, siguranţei proceselor de producere şi a indicatorilor economici ai activităţii 
prin reducerea cheltuielilor neproductive, majorarea responsabilităţii şi disciplinei personalului, 

obţinerea unui avantaj faţă de concurenţi la tendere şi concursuri, sistematizarea proceselor de asigura-
re a securităţii informaţiei, reducerea riscurilor ameninţărilor externe şi interne, optimizarea procese-
lor de management, îmbunătăţirea eficienţei şi securităţii sistemelor informaţionale.

Certificatele ISO au permis includerea întreprinderii în Registrul european al sistemelor de mana-
gement al calităţii şi securităţii informaţiei certificate.

ÎS „CRIS „Registru“, certificată în domeniul 
standardelor de management al calităţii
şi securităţii informaţiei

Obiectivul de bază al întreprin-
derii de Stat CRIS „Registru“ este 
implementarea tehnologiilor 
avansate în scopul facilitării ac-
cesului la informaţiile oficiale şi 
extinderii spectrului serviciilor pu-
blice, prestate populaţiei. Această 
afirmaţie este confirmată prin 
faptul că în august 2012, întreprin-
derea a obţinut pentru prima dată 
două certificate de conformitate 
a sistemului de management al 
calităţii şi securităţii informaţiei, în 
conformitate cu cerinţele standar-
delor internaţionale ISO 9001:2008 
şi ISO/IEC 27001:2005.

dreptării Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei sau a Ministerului Sănătăţii.

Cetăţenii pot solicita serviciile OMD prin In-
ternet, formând numărul scurt de telefon 14909 al 
Call-centrului sau prin depunerea cererii la orice 
oficiu de evidenţă şi documentare a populaţiei.

Până la data de 14 decembrie  2012 la serviciile 
oficiului mobil de documentare au apelat 152 de 
persoane.



T
I

C
m

ed
ia

8

evenimente

proiect

La 1 noiembrie, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, a lansat portalul care www.implicare.
md, care reprezintă un sistem inovativ de interacţiu-
ne online între autorităţi şi cetăţeni, bazat pe tehno-
logia informaţiei. 

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
Pavel Filip a menţionat că scopul proiectului este de 
a educa o poziţie social-civică activă a cetăţenilor. Sis-
temul permite sesizarea online a organelor de drept 
prin plasarea înregistrărilor video sau foto ce surprind 
diverse cazuri de încălcare a ordinii publice. Autorită-
ţile se obligă să ia atitudine şi să-i pedepsească pe rău-
făcători. „Tradiţional, guvernul şi cetăţenii se plasează 
în tabere diferite, noi propunem ca în lupta cu fărăde-

În pofida stadiului incipient al dezvoltării sale, sectorul TIC al este cea mai 
dinamică parte a economiei ţării. În ultimii ani, se urmăreşte tendinţa de 
investiţii off-shore/nearshore în domeniul TIC din Republica Moldova. Acest 
lucru se reflectă în volumul exporturilor de servicii, care a crescut esenţial 
în comparaţie cu anul 2004. Principalii comanditari ai serviciilor TIC sunt 
companiile din Marea Britanie, SUA, Franţa, Germania şi România.

Pentru consolidarea societăţii informaţionale şi atragerea investiţiilor străine în Republica Mol-
dova, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor elaborează proiectul Strategiei de 
competitivitate a sectorului TIC. Printre obiectivele documentului vom menţiona sporirea ni-

velului exporturilor de produse şi servicii TIC de la 100 mil până la 180 mil. euro şi reînnoirea infrastruc-
turii TIC prin creşterea mediului de activitate privat. O atenţie aparte în acest sens este acordată pregăti-
rii specialiştilor în domeniul IT, care reprezintă forţa motrice în procesul de dezvoltare a sectorului.

De asemenea, sunt prevăzute un şir de înlesniri şi condiţii favorabile pentru atragerea investitorilor 
străini în domeniul TIC, cum ar fi crearea parcurilor tehnologice, scutirea de la anumite taxe de stat şi 
stabilirea unui procent mai mic de impozitare a angajaţilor din domeniul TIC.

Pentru anii 2012-2016, companiilor IT din Moldova le sunt propuse oferte speciale cum ar fi stimulen-
te personale la impozitul pe venit pentru angajaţi şi limită la asigurarea socială lunară pentru angajatori.

Analizând oportunităţile de afaceri în domeniul TIC, în Republica Moldova cu succes pot fi realiza-
te afaceri în domeniul elaborării de software şi activităţilor de suport (call-centre). În domeniul teleco-
municaţiilor, cele mai oportune sunt afacerile în domeniul telefoniei mobile şi posibilitatea privatizării 
în viitorul apropiat a Companiei „Moldtelecom“.

Republica Moldova se plasează pe locul 62, din 155 de state, în clasamentul internaţionai după ni-
velul de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pe locul 4 în clasamentul 
regional al ţărilor CSl.Aceste date se conţin în raportul anual cu privire la monitorizarea evoluţiei soci-
etăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information Society 2012“ realizat de Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor.

Proiectul Strategiei de competitivitate  
a sectorului TIC

Viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Dona Şcola a par-
ticipat la conferinţa internaţională privind programele de aplicaţii referitor 
la bazele de date şi sistemele expert DEXA 2012, care s-a desfăşurat în luna 
septembrie la Viena, Austria.

În opinia organizatorilor, tema reuniunii este mai mult actuală, dat fiind că sistemele de informare 
şi de baze de date s-au af lat întotdeauna în centrul atenţiei informaticii, iar integrarea de cunoş-
tinţe, informaţii şi date sporesc importanţa acestui subiect. Odată cu implementarea reţelelor de 

mare viteză, produselor hardware rapide, sursele de date distribuite au devenit omniprezente. În acest 
sens, conferinţa DEXA 2012 ajută participanţii să af le care sunt principiile fundamentale ce stau la 
baza soluţiilor în curs de dezvoltare, precum şi să identifice noi modele arhitecturale generice. 

Dona Şcola a prezentat la reuniune un raport privind politicile naţionale de creştere a competitivi-
tăţii şi integrării Republicii Moldova în lanţul valoric global în domeniul TIC. Viceministrul a informat 
că din februarie 2010, R.Moldova beneficiază de asistenţă din partea Băncii Mondiale pentru aplicarea 
e-Guvernării, care are două scopuri principale: creşterea performanţelor instituţiilor de stat şi ale au-
torităţilor publice de la nivel central şi local, precum şi dezvoltarea unor servicii publice de calitate în 
format electronic, care vor simplifica viaţa cetăţenilor.

DEXA este un forum internaţional pentru discuţii, schimb de rezultate de cercetare şi experienţă 
practică între teoreticieni şi profesionişti în domeniul bazelor de date şi tehnologiilor de inteligenţă 
artificială. Conferinţa este organizată anual începând cu 1990. 

Republica Moldova, la forumul DEXA de la Viena

În lista actelor semnate în cadrul Congre-
sului sunt incluse Constituţia Uniunii Poştale 
Universale(UPU), Convenţia şi Regulamen-
tele Poştei de Scrisori şi Colete,  Regulamen-
tul General al UPU, document ce va ghida 
activitatea poştală mondială în perioada 
2012-2016.

În cadrul  Congresului au fost decernate 
diplomele de calitate. Republica Moldova a 
primit Diploma de Aur pentru calitatea ser-
viciilor poştale, ca urmare a proiectului regi-
onal de calitate implementat de către UPU, 
în comun cu Comunitatea Regională din Co-
municaţii (CRC).

De asemenea, Moldova a fost premiată 
cu certificatul de Argint pentru EMS Perfor-
mance Award 2012, care certifică calitatea de 
prestare a serviciului de poştă rapidă.

Aur pentru  
Moldova la  
Congresul UPU

În cadrul Congresului 
UPU, care s-a desfăşurat în 
perioada 24 septembrie - 15 
octombrie 2012, la Doha, 
Qatar a fost adoptată Stra-
tegia Poştală de la  Doha, 
documentul strategic al 
UPU  pentru viilor.

implicare.md – un portal de responsabilitate civică
legile autorităţile şi oamenii să fie pe aceeaşi baricadă. 
Aşa cum oricine va putea filma şi plasa imagini pe site, 
funcţionarii de stat vor trebui să răspundă în faţa legii 
ca şi cetăţenii de rând“, a accentuat Pavel Filip. 

Fiecare autor al imaginilor trebuie să se identifice şi 
să fie conştient că poate fi citat ca martor în instanţă.

De asemenea, MTIC propune ca autorii imaginilor să 
fie remuneraţi din contul amenzilor aplicate. Pentru 
aceasta Guvernul urmează să aprobe Regulamentul 
de funcţionare a site-lui www.implicare.md.

Pe viitor, portalul www.implicare.md ar putea fi in-
tegrat cu site-ul Poliţiei Rutiere „martor ocular“ şi al 
Ministerului Afacerilor Interne „petiţii online“.

De la 1 noiembrie, pe www.lmplicare.md au fost pla-
sate 244 de materiale foto şi video cu persoane care 
încalcă ordinea publică.
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Performanţele atinse de Moldtelecom au 
demonstrat corectitudinea direcţiilor sta-
bilite de companie în anul curent, acestea 

fiind axate pe extinderea bazei de abonaţi pe seg-
mentul de telefonie mobilă, dezvoltarea reţelelor 
de acces de fibră optică pentru a spori calitatea 
prestării serviciilor Internet şi IPTV şi implemen-
tarea acţiunilor în vederea îmbunătăţirii calităţii 
proceselor de lucru şi a calităţii serviciilor prestate 
clienţilor. 

Realizarea cu succes a obiectivelor stabilite a 
contribuit la înregistrarea unor rezultate optimis-
te, practic la toate capitolele activităţii companiei 
la finele anului 2012.

Astfel, în anul curent, a sporit numărul abona-
ţilor Moldtelecom cu peste 140,0 mii, fiind înre-
gistrată o evoluţie considerabilă a bazei de abonaţi 
pe toate ramurile de activitate. Astfel, numărului 
abonaţilor Moldtelecom la serviciul Internet în 
bandă largă a crescut cu 15 la sută, iar numărul 
abonaţilor la serviciile de telefonie mobilă Unite a 
sporit cu 40 la suta. 

Veniturile companiei Moldtelecom au fost asi-
gurate cu o depăşire de circa 2 la suta compara-
tiv cu anul 2011. 

Ca rezultat al creşterii numărului de abonaţi 
la serviciile Transport Date şi IPTV compania 
Moldtelecom a obţinut venituri cu 17 la sută mai 
mult faţă de anul 2011. 

De asemenea, în această perioadă, marca co-
mercială Unité şi-a majorat esenţial cota de piaţă 
şi a sporit considerabil numărul său de abonaţi. 

Moldtelecom – lider  
incontestabil pe piaţa  
de comunicaţii din Moldova

S.A. „Moldtelecom“ este compania care, în ciuda mediului eco-
nomic dificil în anul 2012 a mers curajoasă contra curentului şi a 
cules roadele eforturilor ei. Operatorul naţional de telecomunica-
ţii, în frunte cu Directorul General, Vitalie IURCU s-a clasat, la finele 
anului curent în topul eficienţei companiilor autohtone, reuşind 
să menţină profitul şi să înregistreze creşteri semnificative ale 
cifrei de afaceri.

Evoluţia dinamică a noilor abonaţi a impulsionat 
direct creşterea vânzărilor serviciilor Unité, volu-
mul cărora a sporit cu 34%, comparativ cu anul 
precedent. 

Evoluţia pozitivă a Moldtelecom-lui a fost 
marcată de momente importante. În lista acestora 
putem enumera acţiuni radicale de restructurare a 
companiei, de eficientizare a activităţii şi îmbună-
tăţire a calităţii serviciilor oferite. Efectuarea unui 
şir de acţiuni de marketing şi vânzări orientate 
spre majorarea bazei de abonaţi şi a volumului de 
servicii realizate şi dezvoltarea procesului de îm-
bunătăţire continuă a calităţii serviciilor prestate 
au contribuit la evoluţia pozitivă în activitatea În-
treprinderii. 

Realizarea cu succes a acţiunilor de valorifica-
re a investiţiilor capitale în sumă totală de 700,0 
mln lei pentru dezvoltarea serviciilor de telefonie 
fixă, Internet, IPTV, telefonie mobilă, interco-
nectare şi acces, şi eficientizarea proceselor teh-
nologice prin aplicare unei politici de limitare a 
cheltuielilor şi raţionalizare a investiţiilor a adus 
companiei Moldtelecom performanţe financiare 
şi în final asigurarea profitului operaţional.

Compania Moldtelecom a reuşit să se implice 
activ şi în proiecte de responsabilitate socială, me-
nite să îmbunătăţească viaţa oamenilor din ţara 
noastră. În acest sens, compania Moldtelecom a 
contribuit cu circa 3 mln.lei la prosperitatea soci-
ală a ţării pe parcursul anului 2012. 

Printre cele mai ample acţiuni ale echipei Mol-
dtelecom a fost – colectarea darurilor de primă 
necesitate şi deschiderea unei săli de COMPU-

TERE conectate la Internet pentru micuţii Cen-
trului de reabilitare socială Gavroche.

Participarea angajaţilor Moldtelecom din în-
treaga republică la campania de voluntariat – Ziua 
Verde, organizată pe 31 martie curent. 

Deschiderea primului Laborator de Tehno-
logii Avansate în Telecomunicații în cadrul 
Universității Tehnice din Moldova, de Ziua In-
ternaţională a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii 
Informaţionale.

Sprijinirea lăcaşelor de cult din ţară, printre 
care: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Dom-
nului“, Biserica Sfântul proroc Ioan Botezato-
rul, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Mol-
dove, Complexul Monastic „Curchi“ ş.a.,care 
sunt acţiuni notorii pentru compania noastră. 

Aceste acţiuni au fost posibile graţie culturii 
corporative dezvoltate a echipei Moldtelecom şi al 
ataşamentului acesteia faţă de valorile autohtone. 

În perspectivă, Moldtelecom îşi propune să 
continue acţiunile sale de îmbunătăţire a vieţii 
oamenilor, atât prin acţiuni sociale, cât şi prin 
prestarea celor mai avansate servicii pe întreg te-
ritoriul ţării. Aceasta este singura modalitate prin 
care Operatorul naţional crede că poate fi compe-
titiv pe piaţa locală de comunicaţii. 
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Pentru 2012 se pot menţiona următoarele realizări princi-
pale ale Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio“.

În 2012 CNFR a elaborat şi a propus modul de repartizare 
şi utilizare, din punct de vedere tehnic, al benzilor de frecven-
ţă 2500 - 2560/2620-2680 MHz şi 3750-800 MHz, care a fost 
susţinut de MTIC. Ulterior, la 6 iunie, a fost adoptată Hotărâ-
rea Guvernului cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor 
publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă lar-
gă în intervalele de frecvenţe menţionate.

În anul ce s-a scurs CNFR a efectuat lucrul de selectare, 
calcul şi coordonare al parametrilor frecvenţelor şi canalelor 
şi a recomandat către MTIC – 12 frecvenţe radio noi pentru 
serviciul de radiodifuziune sonoră, modificarea parametrilor 
pentru 3 staţii RD şi. CNFR a avizat 566 frecvenţe şi canale ra-
dio, inclusiv 2 canale TV digitale (58 TVC şi 61 TVC) în mun. 
Chişinău pentru testarea televiziunii digitale în sistemul DVB-
T2. avizat.

În scopul protecţiei internaţionale a asignărilor autohtone 
de frecvenţe pe parcursul anului Centrul a perfectat materialele 
şi a expediat la Biroul Radiocomunicaţii UIT pentru notificare 
1500 asignări de frecvenţă radio.

În ce priveşte radiomonitoringul, CNFR a depistat şi loca-
lizat 463 surse de interferenţe, a fixat şi a întreprins măsuri de 
lichidare a 79 abateri ale parametrilor tehnici de emisie de la 
valorile autorizate, a localizat 29 surse de emisii neautorizate. 
Pentru o activitate mai bună pe acest segment, au fost monta-
te şi date în exploatare două staţii noi de monitorizare: Staţia 
de radiomonitoring şi goniometrie din mun. Bălţi şi Staţia de 
radiomonitoring UMSIOO din oraşul Soroca. Alte 3 staţii de 
radiomonitoring au fost modernizate.

 În domeniul activităţii de certificare, pe parcursul anului, 
CNFR a certificat echipamente TIC, eliberând peste 260 de 
Certificate de conformitate, a efectuat 250 de încercări de labo-
rator ale produselor. Întreprinderea a asigurat şi reacreditarea 
de către Centrul naţional de specialitate a propriului sistem de 
certificare, precum şi a Laboratorului de încercări. 

La nivel internaţional, CNFR s-a manifestat prin participarea 
reprezentanţilor săi, ca experţi, în diferite comisii şi grupuri de lu-
cru ale Comunităţii Regionale de Comunicaţii (CRC),Comisiei 
Europene a Poştei şi Telecomunicaţiilor(CEPT) şi Uniunii In-
ternaţionale a Telecomunicaţiilor(UIT).

În componenţa delegaţiei Administraţiei de Comunicaţii a 
Republicii Moldova, reprezentanţii Centrului au participat la 
Conferinţa Mondială de Radiocomunicaţii de la Geneva, unde 
au promovat interesele ţării în ce priveşte administrarea spec-
trului de frecvenţe radio. Materialele adoptate la conferinţă au 
fost studiate minuţios de specialiştii Centrului şi se vor regăsi 
în curând în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frec-
venţă. 

Prin activitatea de zi cu zi, urmărim ca serviciile întreprin-
derii să fie prestate la timp şi calitativ, iar profesionalismul este 
însuşirea pe care punem accent în tot ce facem. Deşi munca pe 
care o efectuează echipa CNFR este una specifică, realizăm 
efectul ei asupra fiecărui cetăţean al ţării şi aceasta ne face să 
fim mai responsabili şi mai hotărâţi în atingerea rezultatelor.

Teodor CICLICCI, Director general CNFR

Anul 2012 pentru Centrul  
Naţional de Frecvenţe Radio

Principalele domenii de activitate ale ÎS Cen-
trul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR) 
sunt asigurarea spectrului de frecvenţe pentru 
implementarea tehnologiilor noi de radioco-
municaţii, asigurarea compatibilităţii electro-
magnetice a asignărilor de frecvenţe, precum 
şi certificarea echipamentelor comunicaţii 
electronice.

evenimente

Pentru a pune bazele unui parteneriat solid şi de perspectivă, Ministerul Tehno-
logiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Ministerul coreean de profil, prin inter-
mediul Agenţiei Naţionale pentru Societatea Informaţionala, au decis să creeze 

un centru multifuncţional de Informare şi Acces. Şi-au unit eforturile şi, într-o perioadă 
scurtă de timp, au inaugurat centrul: modern şi unic, în felul său, în capitala Moldovei.

Primii s-au grăbit să profite de facilităţile centrului vizitatorii Sălii de acces public 
şi gratuit la internet pentru care Centrul moldo-coreean reprezintă, practic, unica po-
sibilitate de a utiliza noile tehnologii informaţionale. Astfel, la doar câteva luni de la 
deschidere, sala a devenit suprasolicitată. Zilnic, aici poţi întâlni de la elevi şi studenţi 
care se pregătesc de ore până la oameni în etate care vin să socializeze sau, graţie in-
ternetului, să câştige un ban pentru existenţă.

Pentru că are drept obiectiv să reducă decalajul digital din societate, centrul dispune 
şi de un laborator de instruire IT pe potrivă, un spaţiu prietenos, cu tehnică performan-
tă şi internet de mare viteză. Miza cea mare în realizarea misiunii sale este colaborarea 
cu cei mai renumiţi furnizori de soluţii şi produse IT din lume, cu mediul academic şi 
companiile moldoveneşti de profil. Unul dintre aceştia, compania IBM a oferit primele 
training-uri pentru studenţii din Republica Moldova, inclusiv cu certificare internaţio-
nală. Iar anul 2013 promite noi parteneriate, în beneficiul cetăţenilor ţării.

O atmosferă confortabilă şi în sala de conferinţe: spaţioasă, cu multă lumină, ame-
najată astfel încât să creeze un sentiment de comunicare. Sala este dotată şi cu un 
sistem de teleconferinţe care face accesibilă legătura cu orice colţ al lumii.

Centrul de Informare şi Acces este privit şi ca o punte de legătură între Republica 
Moldova şi Republica Coreea. Prin memorandumul semnat în august 2012 la Chi-
şinău, părţile şi-au confirmat intenţia unei colaborări strânse pe dimensiunea TIC: 
transfer de experienţă, expertiză şi asistenţă în dezvoltarea societăţii informaţionale, 
prezentare a programelor guvernamentale din domeniul tehnologiilor informaţiona-
le. Centrul moldo-coreean de Informare şi Acces este prezent şi în mediul online. Pe 
pagina electronică www.itacces.md se regăsesc toate noutăţile din activitatea centru-
lui. O instituţie mereu deschisă pentru toţi cei care ţin pasul noilor tehnologii.

 Ana Bradu, manager Centrul moldo-coreean de Informare și Acces

14 august 2012:  
Ziua care a unit Chişinăul şi Seulul 
într-un proiect ambiţios – Centrul 
moldo-coreean de Informare şi Acces

În inima capita-
lei, la Kilometrul 
Zero, există 
un punct care 
suprimă cei peste 
7500 km distanţă 
dintre Chişinău 
şi Seul. Este locul 
de întâlnire a 
Republicii Coreea, 
lider mondial în 
domeniul IT, cu 
Republica Mol-
dova, apreciată 
drept ţară cu un 
puternic potenţial 
de dezvoltare a 
noilor tehnologii.
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Cu toate că ÎS MoldData găzduieşte circa 5000 
de site-uri cu numele de domenii în zona „.md“, 
este greu de estimat în ce măsură acest instrument 
de promovare serveşte clienţilor noştri.

Încercând să răspundem la această întrebare 
în mod empiric, am decis să analizăm eficienţa 
propriilor noastre pagini web, pe care le folosim 
în sprijinul activităţii întreprinderii. Mai ales că 
exact un an în urmă întreprinderea a efectuat re-
designul propriilor surse electronice, schimbând 
esenţial atât forma, cât şi conţinutul acestora. Este 
vorba despre paginile www.molddata.md şi www.
host.md.

Anul 2012 a trecut pentru operatorul naţional în domeniul difuzării 
programelor de radio şi televiziune, ÎS Radiocomunicaţii, sub sem-
nul tranziţiei la televiziunea digitală. Republica Moldova şi-a asu-

mat acest angajament, alături de alte state din lume, la Conferinţa Regională 
de Radiocomunicaţii, desfăşurată în 2006 la Geneva. Procesul urmează să 
fie finalizat până la mijlocul lui 2015, iar întreprinderii noastre îi revine un 
rol crucial în realizarea lui.  

Pentru a se încadra în termenii stabiliţi, Î.S. „Radiocomunicaţii“ a procu-
rat şi a pus în funcţiune emiţătoare TV de generaţie nouă şi a lansat proiectul 
de testare a difuzării în sistemul DVB-T2.  Acest standard a fost selectat în-
trucât este apreciat drept cel mai avansat dintre sistemele similare din lume. 
Tehnologia DVB-T2 introduce cele mai recente tehnici de modulaţie şi co-
dare, fapt ce permite utilizarea eficientă a spectrului terestru disponibil la 
furnizarea de servicii. DVB-T2 oferă o rată mare de transfer al informaţiei şi 
un semnal mult mai rezistent la erori.

În continuarea testărilor noului sistem, la finele lunii noiembrie, Î.S. 
Radiocomunicaţii a realizat un proiect pilot de emisie TV digitală terestră 
(DVB-T2) în regim sincron. Astfel, emiţătorul DVB-T2, instalat la Chişi-
nău, a fost pus în funcţiune în reţea SFN (reţea cu o singură frecvenţă) cu 
emiţătorul DVB-T2 de la Străşeni.

Trecerea la DVB-T2 va asigura accesul cetăţenilor la un număr mai mare 
de posturi TV. Capacitatea DVB-T2 este de 1,5 ori mai mare decât a tehno-
logiei DVB-T. Televiziunea digitală terestră oferă şi alte avantaje: o mai bună 
calitate a imaginii şi sunetului, recepţie pe telefoane mobile şi în maşini, ser-
vicii de date şi interactive, care nu sunt disponibile în sistem analogic. 

evenimente

Întreruperea completa a televiziunii analogice terestre s-a produs deja în 
Luxemburg, Olanda, Finlanda, Suedia, Germania, Belgia, Austria, Estonia, 
Danemarca, Spania, Malta, Republica Cehă şi Slovenia. Şi în Republica Mol-
dova transmisia analogica va înceta treptat, pe măsura avansării proiectului 
de trecere la televiziunea digitală.

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii stimulează întreprinderea la  ac-
ţiuni prin care să ofere un răspuns adecvat cerinţelor lumii moderne. Astfel, 
în anul 2012 agenda de lucru a Î.S. „Radiocomunicaţii“ a fost axată pe iden-
tificarea şi implementarea soluţiilor de modernizare şi dezvoltare a dome-
niului.

Prin renovarea staţiilor de radiodifuziune, întreprinderea a ţintit să obţi-
nă mai multă eficienţă şi micşorare de costuri. În scopul economisirii consu-
mului de energie electrică şi al reducerii substanţiale a personalului necesar 
deservirii, 20 emiţătoare de generaţie veche au fost înlocuite cu altele  noi.

Pentru a oferi clienţilor săi cele mai bune servicii, dar şi pentru a-şi mări 
numărul de consumatori, Î.S. „Radiocomunicaţii” depune eforturi pentru 
stabilirea de noi parteneriate cu marile companii de pe piaţa de telecomu-
nicaţii. În acest context se înscriu şi întrevederile cu reprezentanţii compa-
niilor „Kathrein“, „Ericsson“, „Romkatel“, „ELTI“. Totodată, Î.S. „Radioco-
municaţii“ participă activ la reuniunile internaţionale de specialitate, fapt ce 
deschide perspective de atragere a investiţiilor în sfera telecomunicaţiilor. 

Anul 2013 vine cu noi provocări pentru întreprinderea noastră. Un an în 
care să ne menţinem poziţia de lider pe piaţă, să fim o companie competitivă, 
puternică, în beneficiul clienţilor şi al angajaţilor. 

Ne mişcăm în pas cu tehnologia!
„Transportul vocii 

omeneşti, transpor-
tul imaginilor mişcă-

toare în acest veac ca  
şi în următoarele, are 

un singur scop –  
de a-i aduce pe oa-

meni împreună“

Cum să transformi pagina web într-un mijloc  
eficient de promovare a întreprinderii – studiu  
de caz al ÎS MoldData

Întreprinderea de Stat MoldData 
furnizează clienţilor săi o gamă 
largă de servicii, cele mai populare 
fiind găzduirea web şi menţinerea 
numelor de domenii – utilităţi de 
bază pentru crearea paginii Internet 
şi transformarea ei într-un mijloc 
eficient de promovare a afacerii.

Ideea de bază a redesignului a fost transfor-
marea paginilor web într-un instrument eficient 
de prestare a serviciilor, în special, a celor elec-
tronice. 

Luând în considerare că serviciile noastre 
pot fi procurate în regim on-line, de la bun în-
ceput am înregistrat paginile la serviciul Google 
Analytics, sistem recunoscut pentru evaluarea 
site-urilor. Astfel, din noiembrie 2011, timp de 
un an, am monitorizat zi de zi interesul clienţi-
lor faţă de site-urile noastre, inclusiv faţă de de 
anumite pagini şi materiale şi am urmărit frec-

La întrebarea dacă este pagina companiei 
un instrument viabil şi eficient de mediatizare, 
răspunsul pare să fie evident. În societatea con-
temporană nicio întreprindere orientată spre 
rezultat nu poate neglija acest procedeu de mar-
keting. (continuare în pag. 12)
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Astfel, Direcţia politici în domeniul tehnolo-
giei informaţiei a elaborat proiectul de unificare şi 
sistematizare a paginilor oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice în reţeaua Internet. Docu-
mentul a fost aprobat de Guvern pe 3 aprilie. Prin-
cipalele elemente novatorii ale Regulamentului 
vizează adaptarea site-urilor instituţiilor publice 
pentru accesarea de pe echipamente mobile, cre-
area posibilităţii de abonare a cetăţenilor la in-
formaţiile din blocul de ştiri, precum şi utilizarea 
acestora de către persoanele cu dezabilităţi prin 
asigurarea unui sistem de sonorizare a conţinutu-
lui informaţional.

La 23 august Guvernul a aprobat un alt do-
cument elaborat de MTIC, cel cu privire la reu-
tilizarea informaţiilor din sectorul public. Acesta 
prevede ca autorităţile şi instituţiile publice să 
plaseze documentele disponibile pentru reuti-
lizare pe portalul guvernamental unic de date 
deschise www.date.gov.md. Datele guvernamen-
tale deschise oferă beneficii enorme, atât pentru 
societatea civilă, cât şi pentru mediul de afaceri. 
Acestea constituie o resursă cheie pentru cetăţeni 
şi întreprinderi.

În scopul determinării funcţionarilor să utili-
zeze subdomenul „@gov.md“ şi pentru asigurarea 

Proiecte elaborate şi aplicate de MTIC în 2012

venţa utilizării aplicaţiilor plasate. Compararea 
datelor obţinute ne demonstrează că, în linii 
generale, redesignul nu a inf luenţat activitatea 
vizitatorilor. În schimb, a avut impact asupra 
raportului dintre vizitatorii noi şi cei fideli, de-
terminând o creştere de 10% a celor din urmă. 
Dacă indicatorii cantitativi nu au sufetit modi-
ficări esenţiale, cei calitativi s-au îmbunătăţit 
substanţial. Astfel, timpul af lării pe site aproape 
că s-a dublat, numărul total de pagini vizitate a 
crescut cu o treime şi, cel mai important, rata de 
respingere a scăzut simţitor – cu 23% mai puţini 

vizitatori au părăsit site-ul după vizualizarea unei 
singure pagini. 

Odată cu publicarea periodică a noutăţilor 
din domeniul IT numărul de vizitatori a atins 
cote maxime. Iar cel mai important rezultat a fost 
obţinut la numărul de pagini vizualizate, care s-a 
majorat, în perioada de referinţă, cu 66%, deşi nu 
poate fi trecut cu vederea nici faptul că numărul 
de accesări a crescut cu 58%, iar al vizitatorilor 
unici cu 49%.

După redesign s-au produs anumite schimbări 
şi în ce priveşte căile de acces către site-ul www.
molddata.md Numărul de vizitatori direcţi a scă-
zut puţin, dar s-a majorat cel al accesărilor din mo-

toarele de căutare şi link-urile de pe alte site-uri. 
În mod special, constatăm o creştere substan-
ţială a vizitatorilor de pe reţeaua de socializare 
www.facebook.com. Acest fapt se datorează 
abonărilor efectuate de pe pagina întreprinderii 
deschisă pe acest site, având în vedere că link-
urile de pe Facebook sunt a doua sursă de redi-
rectionare a vizitatorilor.

În concluzie, putem afirma cu încredere că 
acţiunile promovare a site-urilor au dat rezulta-
tele scontate, contribuind la fidelizarea utiliza-
torilor şi la popularizarea serviciilor întreprin-
derii.

(urmare din pag. 11)

a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electroni-
ce, precum şi pentru alte sectoare ale economiei 
naţionale.

Pe parcursul anului 2012 a continuat imple-
mentarea Programului de dezvoltare a accesului 
la Internet în bandă largă, elaborat de MTIC şi 
aprobat prin hotărâre de Guvern la sfârşitul anu-
lui 2010. Programul vizează nu doar lichidarea 
diferenţei dintre localităţile rurale şi cele urbane 
în utilizarea Internetului în bandă largă, dar şi faţă 
de ţările UE în ansamblu.

Un proiect de amploare al MTIC este Strate-
gia Moldova Digitală 2020, document de politici 
care va asigura condiţiile necesare pentru edifi-
carea unei Societăţi Informaţionale moderne în 
Republica Moldova. Unul din scopurile principa-
le ale Strategiei este crearea unei infrastructuri de 
comunicaţii electronice de clasă mondială, cu ca-
pacitate şi viteze care să asigure menţinerea Mol-
dovei în rândul ţărilor cu cel mai bun acces la Re-
ţeaua Internet. Astfel, vor fi create condiţii legale, 
instituţionale şi de reglementare, propice dezvol-
tării unei infrastructuri optimizate, ce va permite 
acces la Internet la viteză de cel puţin 30Mb/s, 
cu acoperirea tuturor localităţilor. În acest scop, 
MTIC propune realizarea unui Program de dez-
voltare a reţelelor fixe de bandă largă pentru pe-
rioada 2013-2020. Acesta va stabili, între altele, 
amplasarea a cel puţin unui Punct de prezenţă a 
reţelei de fibră optică pe teritoriul fiecărei locali-
tăţi, prevederea în clădiri a infrastructurii pentru 
reţelele de acces, modernizarea reţelelor existente 
de televiziune prin cablu pentru acces în banda 
largă.

Întru executarea Planul de Acţiuni Republi-
ca Moldova – Uniunea Europeană şi asigurarea 
condiţiilor pentru liberalizarea regimului de vize, 
MTIC a propus modificarea şi completarea Legii 
comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 no-
iembrie 2007. Legea urmează să fie armonizată 
cu prevederile directivelor Comisiei Europene, 
Parlamentului şi Consiliului European, privind 
prelucrarea datelor personale şi protejarea confi-
denţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice.

Pe parcursul anului 2012, Guvernul Republicii 
Moldova, la iniţiativa Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, a aprobat mai mul-
te Hotărâri cu privire la sectorul TIC. Elaborarea şi 
promovarea programelor şi proiectelor de către 
MTIC a fost realizată pe două domenii: al tehno-

logiei informaţiei şi al comunicaţiilor.

găzduirii cutiilor poştale electronice ale acestora 
pe o platforma comună a fost elaborat proiectul 
de lege cu privire la serviciile sistemului de poştă 
electronică al autorităţilor administraţiei publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 222 din 
06.11.2012.

Direcţia politici in domeniul comunicaţiilor a 
elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire 
la aprobarea ,,Programului privind tranziţia de 
la televiziunea analogică la cea digitală terestră“, 
aşa cum stabileşte Acordul regional de la Geneva, 
semnat de Republica Moldova în 2006, şi Planul 
de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015.

Obiectivul principal al proiectului este dimi-
nuarea decalajului digital dintre sat şi oraş în ce 
priveşte accesul la programele de televiziune di-
gitală. De asemenea, programul prevede crearea 
unui mediu atractiv pentru investiţiile private în 
scopul dezvoltării sectorului.

Un alt program elaborat de direcţie în baza 
Legii comunicaţiilor electronice şi a Planului 
de Acţiuni al Guvernului ţine de managementul 
spectrului de frecvenţe radio. Proiectul ref lectă 
importanţa disponibilităţii şi utilizării eficiente a 
spectrului de frecvenţe radio ca resursă limitată – 
proprietate publică a statului, pentru piaţa internă 

politici
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