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Serviciu/ e-serviciu/ foaie de parcurs

Termenul ”Serviciu" (în sensul de prestare a serviciilor) -

desfășurarea unei activități de către serviciul public, care este 

destinat pentru  client-beneficiar ("servește" acest client)

e-servicii – Servicii publice oferite cetăţenilor de către autorităţi prin 

intermediul mijloacelor electronice. 

Acestea sunt contra plată sau gratuite şi pot fi comandate la 

distanță, rapid, simplu şi comod. 

Foaie de parcurs - o planificare a pașilor care trebuie întreprinși 

pentru a implementa  e-serviciile pentru cetățeni
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Pre-condiții Foaie de parcurs

- Analiza situației actuale în propria autoritate publică din 

diferite aspecte relevante (RU, acte locale, situația 

general socio-economică) 

- Analiza SWOT: puncte tari & slabe (factori interni – RU, 

finanțe, resurse) + amenințări & oportunități (factori 

externi socio-politici, economici etc.)

Pentru inceput este foarte important să înțelegem ce a fost

făcut pînă acum și de a analizat circumstanțele reale

actuale



www.idsi.md

Etape generale de implementare a 

serviciilor bazate pe TIC

4

A
n

a
li

z
ă

E
la

b
o

r
a

r
e

T
e

s
ta

r
e

P
il

o
ta

r
e

TRAINING
PRomovare / Conștientizare



www.idsi.md

COMUNICAREA (cine și ce comunică) 

pe INTERIOR + EXTERIOR
Scheme, strategii de comunicare, instrumente de 

comunicare

Plan de Acțiuni
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Resurse (finanțe, RU)

Ce acțiuni sau
schimbări vor avea loc
- acțiuni concrete, 
descrise clar, scurt și
cuprinzător

pînă Când/ cît
durează fiecare 
acțiune – termeni 
limită clari, reali

Cine va efectua aceste
schimbări –
responsabilul(ii) 
pentru fiecare acțiune / 
sub acțiune

- constă într-o serie de pași sau schimbări care urmează să fie făcuți în 
comunitate.
Fiecare pas/ acțiune / schimbare prevăzută trebuie să includă 
următoarele informații:
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Recomandări 

Dezvoltaţi e-serviciile:

• în baza competenţelor pe care le deţineţi

• în baza datelor originale pe care le deţineţi

• faceţi legături cu sursele originale pentru alte date 

relevante 

• nu dublaţi activitatea administraţiei centrale 

• trebuie să fie bazate pe situaţia de viaţă a cetățeanului 

dar suficient de complexe pentru a acoperi tot procesul

• utilizaţi interpretarea pentru hărţi (GIS sau Google 

maps) pe cît e posibil
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Faceţi coaliţii ale autorităţilor locale:

• prin dezvoltarea şi partajarea  aplicaţiilor

• prin partajarea cheltuielilor 

• gândiți-vă la structura e-serviciilor: clientul nu trebuie să 

se rătăcească în căutări!

• nu solicitaţi date care deja  sunt în bazele de date 

guvernamentale – reutilizarea datelor

• evaluaţi utilizarea reală a tuturor datelor colectate în 

timp 

• evitați responsabilizarea clienţilor, atunci când există 

alte metode de colectare a datelor (de ex de la alte AP)
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Dezvoltarea e-Serviciilor trebuie realizată pas cu pas

Scopul primului pas ar trebui să fie: 

Informarea populaţiei că APL poate fi contactată prin 

Internet şi încurajați-i să utilizeze această opţiune.

Testaţi capacităţile instituției la scară mică.

Autorităţile locale ar trebui să ia în considerație în 

primul rând dezvoltarea următoarelor tipuri de 

sisteme informaționale:

Servicii Internet de bază 

Sistem de management/circulație  a documentelor 

Sisteme GIS

Portalul cetățenilor
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interoperabilitate

Pentru implementarea SI de furnizare a serviciilor 

electronice la nivel local, este necesar de a face schimb 

de date de la cel puţin 2-3 SI ale administraţiei publice:

Registrul populaţiei

Registrul unităților de drept (companiilor)

Registrul  şi SI de domenii, pentru care e necesar de a 

oferi servicii. 

După soluţionarea acestor probleme, poate fi iniţiat

proiectul privind furnizarea serviciilor sub formă de e-

servicii, inclusiv documentul de proiect, aspectele 

financiare legate de furnizarea serviciului, infrastructura şi

alte probleme tehnice.
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Procese interne & Comunicarea cu cetățenii

Este necesar să se efectueze 

(cel puţin) următoarele: 

Implementarea circulaţiei 

electronice a documentelor

Sistem Informaţional despre 

Elementele de date

Colectarea şi consolidarea 

datelor economice

Simplitate e-Servicii 

(transparență decizională)
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Exemplu monitor/panou informativ -
interactiv la primărie, Bratislava, Slovacia
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Viziune și obiective clare

configurare organizațională

participarea părților interesate

Consolidarea capacităților

Managementul  proiectului

Reducerea  decalajului realitate -Design 

PPP

Cadrul juridic și de securitate 

Monitorizare și evaluare
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Cerințe față de E- Servicii

Servicii orientate 
spre cetățean
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Logica 
Intervenţiei IOV SV Ipoteze

Obiectiv 
General

Scop

Rezultate

Activităţi Mijloace Costuri

Precondiţii

De la Analiză la Planificare Implementare

Analiza factorilor 

interesaţi

Analiza 

Problemei

Analiza 

Obiectivelor

Analiza 

Strategiilor

Rapoarte

Planuri de activitate
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Întrebările la care trebuie date răspunsuri :
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Un Șablon de lucru pentru Planul de acțiuni
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Pentru inspirație

câteva exemple din țările Visegrad
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smart city - Slovacia

Prezentare concept smart 

city

Exemplu pagina web sat 

mic de 321 locuitori -

www.hurbanovaves.sk

Portalul national de

autentificare pentru 

acces la mai multe 

sisteme informaţionale 

naţionale -

www.slovensko.sk
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Digitalizarea conţinutului – Centrul S&T Bratislava
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08.10.15 - GAMO, Banska Bystrica
Smart solutions

Aplicatie pt muzeu prin bluetooth.

Solutia a fost elaborata in 1 luna, 6 persoane. 
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Or. Piotrkow Trybunalski - Polonia

Centru de informare a cetățenilor

Terminale pentru ordonarea rîndului 
pentru obținerea anumitor acte + opțiunea 
de a te programa online și când vii în rând 
deja ai programarea și cererile tip

! Rânduri ordonate

! Lume calmă

! Funcționari bine organizați
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biblioteca publică Piotrkow - dispune de noi 
instrumente IT pentru comunicarea cu cititorii și 
gestionarea fondului de carte
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primăria or. Zielonka

metodele de comunicare 

cu cetățenii: sms; e-mail; 

transmisiuni on-line a 

ședințelor; pagina web a 

documentelor cu caracter 

public etc. 
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Cracovia:

Oficiul Central al Voievodatului 
Malopolska 

Sistem video de comunicare al instituției 
cu cetățenilor

Muzeele virtuale din regiune

sisteme de management electronic al 
documentelor
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Servicii IDSI pentru APL

Administrare reţele metropolitane

Administare reţea locală de calculatoare 

Elaborare/mentenanţă sisteme informatice 

pagini web – peste 40 

Tururi virtuale

Rotirea obiectelor la 360 grade
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http://idsi.md/md/IDSI-servicii

http://idsi.md/IDSI-servicii-tur-virtual
http://idsi.md/IDSI-servicii-tur-virtual
http://idsi.md/object-presentation-360-degree-rotation
http://idsi.md/object-presentation-360-degree-rotation
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Instrumentul Bibliometric

Național reprezintă o BIBLIOTECĂ ELECTRONICĂ 

ŞTIINŢIFICĂ în care sunt stocate, clasificate şi măsurate 

date cu caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale 

tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din 

Republica Moldova. 

Peste 40 mii ARTICOLELE ştiinţifice publicate în reviste 

evaluate şi acreditate de categoriile A, B şi C.

Anual www.ibn.idsi.md este accesat de peste 20 de mii de 

vizitatori unici din 97 de țări ale lumii.

Rezultate științifice cu acces deschis pentru cetățeni!
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Vă mulțumim pentru atenție!

Mult succes!

Str. 5A Academiei, Chisinau

Tel.: (+373-22) 28 98 39

Fax: (+373-22) 28 98 49

E-mail: idsi@asm.md
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