RAPORT ANUAL
cu privire la activitatea
Ministerului Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor în anul 2010

2010
1

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC, minister)
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu
alte legi, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului,
ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte şi Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea MTIC.
Ministerul are misiunea de a exercita elaborarea, conducerea, coordonarea,
controlul şi asigurarea realizării politicii de stat în domeniile societăţii
informaţionale, informatizării, tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor,
evidenţei de stat şi resurselor informaţionale de stat.
În gestiunea MTIC sunt incluse 7 întreprinderi de stat cu capital social
înregistrat în mărime de 204,6 mil. lei (Î.S. „CRIS „Registru", Î.S.„Poşta
Moldovei", Î.S.„Radiocomunicatii", Î.S.„Detaşamentul pază paramilitara",
Î.S.„Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio", Î.S.„Molddata", Î.S.„Pentru
exploatarea clădirilor") şi o societate comercială „Institutul de cercetări ştiinţifice
S.A.„Eliri", cu capital social în mărime de 3,5 mln. lei, din care proprietatea
statului - 2,2 mln. lei sau 63,8 la sută.
Pentru a-şi realiza atribuţiile şi a-şi exercita toate competenţele atribuite prin
lege, MTIC îşi planifică activitatea prin elaborarea Planului anual de activitate al
ministerului.
Planul de activitate al MTIC pentru anul 2010 a stabilit obiective, care au
servit drept bază pentru continuitatea firească a procesului de adaptare şi
armonizare a sectorului TIC în Republica Moldova în concordanţă cu tendinţele
mondiale.
Planul de activitate este structurat pe 5 compartimente şi conţine 26
obiective cu 116 acţiuni, în care se prevede realizarea măsurilor ce ţin de edificarea
societăţii informaţionale, implementarea guvernării electronice, coordonarea şi
monitorizarea procesului de formare, utilizare a resurselor informaţionale de stat a
instituţiilor subordonate MTIC, dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi a
comunicaţiilor poştale, consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC.
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor, responsabilă de
monitorizarea şi evaluarea Planului de activitate al MTIC, a elaborat „Raportul
anual cu privire la activitatea MTIC în anul 2010”, care cuprinde o sinteză a
rezultatelor obţinute de minister în anul 2010, structurate conform capitolelor şi
obiectivelor Planului după cum urmează.
În procesul de elaborare a prezentului Raport a fost efectuată analiza
gradului de executare a fiecărui obiectiv, inclusiv a acţiunilor pe fiecare din cele 5
compartimente. Din măsurile preconizate au fost executate 87 acţiuni, în proces de
lucru 22 de acţiuni, 6 acţiuni au fost transferate în Planul de activitate pentru anul
2011. 2 actiuni din Plan au fost neecutate – din lipsa finanţării nu s-a reuşit
organizarea unei companii de informare prin intermediul mass-media a populaţiei
în privinţa respectării drepturilor de autor asupra software-ului utilizat.
Activitatea ministerului a fost axată pe asigurarea realizării obiectivelor
Programului de guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare”, precum şi pe promovarea unei dezvoltări durabile a sectorului TIC,
fundamentată pe documentele de politici sectoriale.
2

I. Edificarea societăţii informaţionale
Dezvoltarea TIC impune necesitatea reorientării politicilor naţionale în domeniu şi
ajustării lor la tendinţele şi cele mai bune practici internaţionale. În acest sens,
ministerul îşi consolidează eforturile asupra formării în ţară a unui sector
consolidat al TIC echilibrat, eficient şi competitiv. Astfel, în perioada de referinţă
au fost definitivate mai multe documente de politici.
Termenele acţiunilor de bază, stipulate în Planul de acţiuni pentru realizarea
Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova
electronică” expiră în acest an, fapt ce a a impus necesitatea identificării rezervelor
şi concretizării accentelor oportune în scopul atingerii cât mai complete a
obiectivelor stabilite în documentul menţionat. În aceste condiţii, MTIC a efectuat
o evaluare multilaterală a rezultatelor implementării Strategiei menţionate. Studiul
în cauză s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Edificarea Guvernării Electronice în
Moldova-2” al PNUD Moldova, care a asigurat asistenţă în pregătirea bazei
metodologice şi organizarea cercetărilor aferente. Lucrarea a fost destinată
evaluării dinamicii edificării Societăţii informaţionale în Republica Moldova.
Reieşind din faptul că Strategia Naţională „Moldova electronică” se aflată la etapa
finală de implementare, MTIC a iniţiat elaborarea unui nou document ce urmează
să substituie Strategia menţionată. Proiectului Strategiei Naţionale pentru
e-transformare este elaborat cu suportul experţilor IDA International Singapore.
Documentul va include aspecte ce vizează transformarea electronică a celor mai
importante domenii sociale (cultură, medicină, învăţământ, ştiinţă, comerţ etc.),
inclusiv transformarea electronică a administraţiei publice.
Aprobarea Strategiei Naţionale pentru e-transformare este preconizată pentru
trimestrul III anul 2011.
Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului TIC pe anii 2010-2013 a fost
elaborat paralel cu Planul de acţiuni pentru realizarea acesteia. Atât proiectul
Strategiei, cît şi Planul de acţiuni includ propunerile parvenite din partea
Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei,
Academiei de Ştiinţe, instituţiilor de învăţământ superior, Asociaţiei Naţionale a
companiilor private din domeniul TIC, precum şi din partea celor mai mari
operatori de comunicaţii electronice din sector.
Drept urmare, MTIC a organizat întruniri, mese rotunde cu reprezentanţii
autorităţilor publice în scopul definitivării ambelor proiecte. Suplimentar, au fost
desfăşurate şedinţe comune cu ANRCETI şi experţii BERD, care au înaintat
propuneri utile pentru îmbunătăţirea textului proiectului.
În vederea dinamizării dezvoltării societăţii informaţionale, MTIC a colaborat
intens cu Cancelaria de Stat privind crearea Centrului de Guvernare Electronică
(E-Government), care a fost oficializată prin Hotărârea Guvernului nr.392 din
19.05.2010. În scopul executării prevederilor punctului 3 al hotărârii menţionate, la
18 august curent a fost aprobat Statutul Instituţiei publice Centrul de Guvernare
Electronică.
Întru relansarea procesului de edificare a guvernării electronice au fost lansate
discuţii cu partenerii de dezvoltare (Agenţia de dezvoltare infocomunicaţională din
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Singapore, Banca Mondiala, PNUD, USAID). Ca rezultat, a fost semnat Acordul
de Înţelegere dintre Cancelaria de Stat, MTIC şi Programul de Asistenţă Rapidă
pentru Buna Guvernare al USAID.
Referitor la crearea mecanismelor de autentificare şi autorizare, MTIC cu suportul
Proiectului PNUD Moldova “Implementarea e-guvernării”, a efectuat analiza
situaţiei cu implementarea în masă a semnăturilor electronice (cadrul legal
reglementar şi instituţional). În prezent se lucrează asupra propunerilor de
modificare a cadrului legal (Legea nr. 264 din 15.07.2004 cu privire la documentul
electronic şi semnătura digitală, Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind comerţul
electronic; Hotărârea Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de
certificare a cheilor publice).
Conform Programului de activitate a Guvernului, MTIC este responsabil pentru
elaborarea proiectelor actelor normative privind instituirea Sistemului Naţional
Unic pentru Apeluri de Urgenţă cu utilizarea numărului de urgenţă unic european
„112”. În acest sens, MTIC a creat Grupul de lucru „pentru definitivarea
proiectului Concepţiei sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”. Pe
parcursul anului au fost desfăşurate mai multe şedinţe ale grupului de lucru, în
cadrul cărora s-a stabilit necesitatea efectuării următoarelor acţiuni: efectuarea unui
studiu de fezabilitate referitor la crearea şi implementarea sistemului unic pentru
apeluri de urgenţă 112; necesitatea implementării în legislaţia naţională a RM a
prevederilor Directivei 2009/136/CE din 25 noiembrie 2009; crearea reţelei unice
specializate pentru comunicare”.
Întru stabilizarea şi relansarea economică a sectorului şi urmărind creşterea
competitivităţii sectorului TIC şi sporirea consumului intern a produselor şi
serviciilor TIC, MTIC şi-a propus simplificarea regimului fiscal în acest sector.
Acest obiectiv este inclus şi în proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului TIC
pe anii 2010-2013. În acest sens, a fost lansat un dialog tripartit pe acest subiect cu
MF şi ATIC.
Cu acelaşi scop MTIC a atras suportul Proiectului USAID “Creşterea
Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor” (CEED), care la rândul său a
iniţiat procesul de consultare cu experţii naţionali vis-a-vis de ajustarea politicii
fiscale, în vederea identificării soluţiilor pentru stimularea investiţiilor, exporturilor
şi consumului de produse şi servicii TIC, precum şi administrarea TVA la
tranzacţiile de produse program, inclusiv a produselor soft.
Prin scrisoarea nr.01/2081 din 22.09.2010, ministerul a înaintat propuneri la
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (măsuri
de ordin fiscal pentru anii 2011-2013) care vizează menţinerea facilităţilor fiscale
pentru companiile TI până în anul 2016; acordarea facilităţilor la impozitul pe
venit întregului staff productiv; rectificarea noţiunii de royalty (redevenţe);
reducerea cu 15% a cotei TVA pentru software, calculatoare, piese de schimb şi
alte accesorii; anularea taxei vamale la importul monitoarelor LCD şi
imprimantelor pentru calculatoare şi a altor accesorii; reducerea plăţii de 2,5% din
vânzări ale companiilor de telefonie mobilă.
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Concomitent, o activitate intensă a fost desfăşurată în domeniul standardizării şi
reglementărilor tehnice. Pe parcursul anului a fost monitorizată elaborarea a 11
Reglementări tehnice, dintre care:
- 4 au fost publicate în două versiuni la data de 23 aprilie 2010 în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 58-60(3591-3593):
a) Reglementarea tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”;
b) Reglementarea tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”;
c) Reglementarea tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor
publice electronice. Cerinţe tehnice”;
d) Reglementarea tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a
sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”.

- 2 Reglementări tehnice au fost aprobate prin Ordinul ministrului nr.106 din
20.12.2010 şi vor fi publicate în Monitorul Oficial în I trimestru al anului 2011:
a) Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date la prestarea serviciilor publice
electronice. Cerinţe tehnice.
b)Asigurarea securităţii informaţiei infrastructurii informaţionale pentru autorităţile
administraţiei publice. Cerinţe tehnice.

- 6 proiecte de Reglementări tehnice se află în proces de elaborare şi sunt plasate
pe pagina Web a MTIC.
În cadrul celor 2 Comitete tehnice de standardizare CT28 ”Tehnologia informaţiei”
şi CT29 ”Comunicaţii electronice” au fost elaborate Programele de adoptare a
standardelor internaţionale în calitate de standarde naţionale pe anii 2010-2011 şi
propuse pentru preluare şi adoptare Institutului Naţional de Standardizare şi
Metrologie.
Comitetul tehnic de standardizare CT28 ”Tehnologia informaţiei” a propus 14
standarde ISO şi ISO/IEC.
Comitetul tehnic de standardizare CT29 ”Comunicaţii electronice” a propus spre
preluare şi adoptare 7 standarde internaţionale cu indicativele EN, ETSI, IEEE. În
luna octombrie, curent, Ministerul a prezentat Institutului Naţional de
Standardizare şi Metrologie lista standardelor europene din domeniul TIC pentru
preluare şi adoptare ca standarde naţionale – 35 standarde EN, ISO şi IEC. În total
au fost propuse INSM pentru preluare şi adoptare ca standarde naţionale - 56 de
standarde internaţionale.
Concomitent, au fost promovate standardele naţionale voluntare: pentru S.A.
„Moldtelecom” 13 standarde naţionale voluntare; pentru Î.S. „Radiocomunicaţii”
103 standarde. Total: 116 standarde naţionale voluntare.
Un pas important în dezvoltarea accesului la noile tehnologii informaţionale a
maselor largi de populaţie a devenit Proiectul pilot privind „Crearea punctelor de
acces la Internet în localităţile rurale din republică utilizând tehnologiile de
comunicare în bandă largă”, semnat de către MDI şi UIT la 25.09.2008.
Contribuţia Republicii Moldova la acest proiect a constituit 105 mii USD. În luna
august a avut loc finalizarea proiectului comun MTIC-UIT "Puncte de acces public
la Internet în localităţile rurale". Prin intermediul acestui proiect, UIT a contribuit
la crearea în localităţile rurale ale Republicii Moldova a 22 Puncte de acces public
la Internet conectate prin banda largă în 22 de oficii poştale rurale cu 80 de locuri,
prin intermediul cărora se realizează prestarea unui spectru vast de servicii publice
on-line. Crearea în localităţile rurale a punctelor de acces public la Internet
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contribuie la asigurarea accesului populaţiei din localităţile rurale la serviciile
guvernării electronice; crearea în localităţile rurale a unor condiţii de trai mai
atractive; lărgirea spectrului de servicii prestate populaţiei indiferent de locul de
trai; creşterea calităţii deservirii sociale a populaţiei în oficiile poştale; mărirea
gradului de activitate economică şi politică a locuitorilor din comunitatea rurală şi
edificarea în final a unei societăţi informaţionale pentru toţi.
În perioada 15-18 august în Moldova s-a aflat cu o vizită de lucru Sami Al
Basheer Al Morshid, directorul Biroului de dezvoltare al Telecomunicaţiilor, UIT.
Scopul acestei vizite a fost de a atesta finalizarea cu succes a proiectului PAPI,
precum şi discutarea posibilităţilor de extindere a proiectului. În cadrul vizitei
oficialul UIT a vizitat PAPI din satul Ciuciuleni, raionul Hînceşti. Impresionat de
rezultatele implementării proiectului PAPI, Sami Al Basheer a specificat că
Moldova, ca ţară ce a înregistrat succese palpabile în domeniu şi tinde spre crearea
unei societăţi informaţionale avansate, a fost selectată de către UIT drept primul
stat din zona Europei de Sud-est în care va fi implementat un proiect - pilot comun
de conectare a instituţiilor de învățământ din Moldova la Internet în bandă largă.
Inițiativa „Conectarea unei şcoli, conectarea unei comunități” constituie un
parteneriat public-privat lansat de UIT care are menirea de a promova
conectivitatea la Internet în bandă larga a şcolilor în ţările în curs de dezvoltare pe
plan mondial.
O altă măsură în vederea promovării accesului la Internet prin bandă largă a fost
donarea şcolii-internat din satul Vâsoca, r-l Soroca, a unui set de calculatoare şi
tehnicii adiţionale în cadrul vizitei secretarului general al UIT, Hamadoun I. Touré
în Republica Moldova, care a făcut posibilă deschiderea în această şcoală a unui
laborator modern. Proiectul a fost realizat la iniţiativa MTIC, cu suportul
secretarului general al UIT şi al operatorului naţional de telefonie fixă S.A.
Moldtelecom, care a amenajat laboratorul şi a realizat conectarea la internet, prin
fibră optică.
Perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul TIC este stabilit în Planul
MTIC ca un oiectiv major în direcţia de edificare a societăţii informaţionale.
Un proiect deosebit, care permite identificarea unor potenţiali specialişti în
domeniul TI, şi oferă o şansă în plus Republicii Moldova să fie promovată de tineri
în domeniul TI, a fost oranizarea concursului „ITineret – Viitorul începe cu tine”..
Concursul s-a desfăşurat sub patronajul şi la iniţiativa ministrului TIC pe întreg
teritoriul republicii şi a fost susţinut de partenerii proiectului: companiile
Moldtelecom, Moldcell, Microsoft, StarNet şi SunComunications.
Tradiţional, în perioada 17-22 mai 2010 la Chişinău, sub auspiciul Ministerului
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, s-a desfăşurat ediţia a IV-a a „Săptămânii Telecomunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale în Moldova - 2010”. Acest eveniment a marcat Ziua
Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
În cadrul „Săptămânii Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în Moldova 2010” s-au desfăşurat evenimente de diferită anvergură, unite într-un scop şi
ideologie comună de promovare a tehnologiilor infocomunicaţionale şi extinderea
numărului de utilizatori ai tehnologiilor avansate în Republica Moldova.
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Principalul eveniment desfăşurate a fost Conferinţa Internaţională "Moldova e-Gov
Summit 2010", cu genericul "TIC pentru o mai bună guvernare".
Scopul principal al reuniunii "Moldova e-Gov Summit 2010" a fost schimbul de
cele mai bune practici internaţionale privind implementarea şi aplicarea TIC în
domeniile e-guvernării, e-educaţiei, e-sănătăţii, precum şi prezentarea proiectelor
de prestare a serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice (eservicii). Pentru noi a fost important să identificăm experienţele cele mai relevante
ale ţărilor străine în scopul implementării acestora în Republica Moldova.
Accentul principal al prezentărilor şi discuţiilor din cadrul Summit-ului s-a axat pe
viitoarea dezvoltare a industriei de tehnologii informaţionale, utilizarea
tehnologiilor TIC pentru gestionarea şi dezvoltarea afacerilor tradiţionale. Peste
500 de reprezentanţi din 20 de state s-au întrunit în cadrul conferinţei „Moldova eGov Summit 2010”, fapt care atestă interesul sporit al comunităţii internaţionale
privind evoluţia sectorului şi a pieţei TIC din RM.

II. Dezvoltarea comunicaţiilor electronice
şi a comunicaţiilor poştale
În vederea susţinerii dezvoltării infrastructurii de telecomunicaţii şi, în special, a
infrastructurii de comunicaţii electronice de bandă largă, MTIC a elaborat proiectul
de lege cu privire la „Programul de dezvoltare a accesului la Internet în bandă
largă pe anii 2010-2013”. Ţinând cont de ideile expuse în cadrul Forumului
regional „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă largă
(Broadband)”, care şi-a desfăşurat lucrările în perioada 4 - 6 mai 2010, la Chişinău,
MTIC a considerat necesar de a utiliza informaţia relevantă expusă în cadrul
Forumului la definitivarea şi perfecţionarea proiectului Programului nominalizat.
Realizarea cu succes a Programului va avea ca rezultat extinderea accesului la
Internet în bandă largă, va mări utilizarea forţei de muncă, competitivitatea
internaţională şi va permite oamenilor de a participa mai activ în procesele
economice, sociale şi democratice.
Programul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1077 din 17.11.2010
(Monitorul Oficial Nr. 227-230 art. Nr. 1192).
În scopul asigurării tranziţiei la televiziunea digitală terestră, MTIC a elaborat, şi
prezentat Guvernului proiectul de lege „Pentru aprobarea Strategiei privind
tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră”.
Realizarea tranziţiei la televiziunea digitală va asigura respectarea angajamentelor
internaţionale, conform cărora Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea de
a finaliza digitalizarea eterului nu mai târziu de 16 iunie 2015. Utilizarea mai
eficientă a spectrului de frecvenţe radio, creşterea numărului de canale naţionale,
reducerea cheltuielilor pentru difuzarea programelor audiovizuale precum şi
creşterea calităţii, micşorarea „decalajului informaţional” dintre zona rurală şi cea
urbană prin oferirea accesului populaţiei rurale la un număr mult mai mare de surse
de informaţie - sunt câteva din obiectivele stabilite în acest document de politici.
Pe parcursul anului a fost definitivat proiectul „Strategiei de dezvoltare a
comunicaţiilor poştale pe anii 2010-2013”. Proiectul a fost consultat cu
autorităţile publice şi cu operatorii de pe piaţa poştală în calitate de actori principali
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pentru a identifica şi stabili priorităţile în sectorul poştal. Consultările cu operatorii
poştali au consolidat colaborarea cu aceştia şi au asigurat consensul privind
obiectivele de bază ale Strategiei.
În urma definitivării priectului Strategiei şi a Planului de acţiuni privind
implementarea acesteia, conform obiecţiilor şi propunerilor expuse în avizul
Cancelariei de Stat, proiectul de lege a fost prezentat Guvernului spre examinare.
MTIC a elaborat proiectul de Legea poştei în conformitate cu Hotărârea
Parlamentului nr.300-XVI din 24.11.2005 „Cu privire la Programul legislativ
pentru anii 2005-2009” şi Directiva poştală 97/67/EC.
La solicitarea Cancelariei de Stat, a fost efectuată Analiza Impactului de
Reglementare în domeniul comunicaţiilor poştale. AIR a servit drept mecanism de
asistare în luarea deciziei de elaborare a Legii poştei şi o demonstrare dacă
reglementarea propusă va avea rezultatul scontat. AIR a fost examinată de Grupul
de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care a
dat aviz pozitiv proiectului. Proiectul de legea poştei a fost definitivat conform
avizelor Cancelariei de Stat şi ANRCETI şi expediat spre examinare la Guvern. În
prezent se află la etapa de contrasemnare.
În scopul actualizării Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007
prin înlăturarea lacunelor depistate, ajustarea la prevederile acquis-ului comunitar
şi fortificarea puterii decizionale a autorităţii de reglementare şi asigurării
independenţei reale în activitatea acesteia, a fost elaborat proiectul de lege „Pentru
modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15
noiembrie 2007”.
Întru executarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1350 din 02.12.2008 s-a participat la
elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului “Pentru aprobarea tarifelor la
serviciile poştale de bază interne prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta
Moldovei” şi filialele acesteia”. Actualmente, se reexaminează proiectul hotărârii
de Guvern şi urmează să fie coordonat cu Patronatul în comunicaţii şi cu Federaţia
sindicatelor din comunicaţii.
Întru eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio, Comisia de Stat pentru
Frecvenţe Radio la 25 mai 2010 a examinat şi adoptat modificările şi completările
Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe radio în scopul asigurării
resurselor necesare de frecvenţe pentru implementarea tehnologiilor de acces la
Internet în bandă largă fără fir. TNABF a fost publicat în MO nr.91-93 din
08.06.2010.
Totodată, au fost elaborate propuneri cu privire la utilizarea benzilor de frecvenţe
3400-3800 MHz şi 2500-2690 MHz în conformitate cu Deciziile Comisiei
Comunităţilor Europene din 21 mai 2008 nr. 2008/411/EC şi 13 iunie 2008
nr.2008/477/EC. La 25 mai 2010 modificările respective au fost incluse în Tabelul
naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe radio, publicat în MO nr.91-93 din
08.06.2010.
În scopul implementării şi asigurării mecanismelor de funcţionare al Serviciului
Universal a fost instituit Grupul de lucru, care are ca scop elaborarea Programului
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Naţional de implementare a serviciului universal. Din componenţa acestuia fac
parte reprezentanţi ai autorităţilor publice, furnizorilor de reţele şi/sau servicii de
comunicaţii electronice, organizaţii nonguvernamentale. A fost organizată masa
rotundă cu privire la implementarea serviciului universal în Republica Moldova cu
participarea experţilor internaţionali ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare. A fost efectuată analiza situaţiei privind asigurarea accesului
populaţiei la reţelele de comunicaţii electronice şi la serviciile infocomunicaţionale
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în baza informaţiei prezentate de către S.A.
„Moldtelecom”. Ca rezultat, au fost stabilite zonele (raioanelor, localităţilor) cele
mai defavorizate din punct de vedere al asigurării populaţiei cu telefonie fixă.
La obiectivul dezvoltarea şi implementarea noilor servicii poştale au fost
încheiate acorduri bilaterale privind mandate băneşti electronice cu administraţiile
poştale din 7 ţări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Lituania, Rusia,
Ucraina. În semestrul I, 2010 a fost încheiat acord bilateral cu administraţia poştală
a Estoniei.
Începând cu luna iunie 2010 în toate oficiile poştale a fost implementată sistema
transferurilor băneşti COINSTAR, a început achitarea mandatelor parvenite prin
sistema MONEY GRAM în toate oficiile ÎS "Poşta Moldovei", inclusiv şi cele
rurale.
Din anul curent, prin intermediul oficiilor poştale, se efectuează încasarea plăţilor
în regim on-line pentru serviciile prestate de compania Orange; precum şi
încasarea plăţilor privind comanda casierilor juridice.

III. Cadrul legislativ şi normativ
Transparenţa în procesul decizional
O atenţie sporită s-a acordat perfecţionării legislaţiei, ce reglementează activitatea
Ministerului, elaborării şi definitivării a mai multor proiecte de acte legislative.
Pe parcursul anului 2010, MTIC şi-a consolidat eforturile în asigurarea
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. În conformitate cu
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional (nr. 239-XVI din
13.11.2008) şi HG cu privire la acţiunile de implementare a legii menţionate (nr.96
din 16.02.2010), ministerul a elaborat Regulile interne privind procedurile de
informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.
Concomitent a fost întocmită Lista părţilor interesate de procesul decizional al
autorităţii publice.
Societatea civilă a devenit partener de dialog şi colaborare în procesul de elaborare,
implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, a proiectelor de acte
normative şi legislative, elaborate de către MTIC.
Principalul mecanism prin care se asigură consultarea publică este pagina oficială
Internet a ministerului, care prevede un compartiment separat „Transparenţa
decizională”.
Fiecare proiect supus consultării se anunţă pe această pagină printr-un text
informativ care cuprinde o sinteză a conţinutului documentului, nota de
argumentare, date despre materialele care îl însoţesc, termenul de depunere a
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recomandărilor şi modalităţile prin care acestea pot fi expediate în adresa
ministerului.
În anul de referinţă, ministerul a supus consultărilor publice 32 proiecte de decizii,
dintre care 29 au fost adoptate, la care au fost recepţionate 360 de recomandări.
Dintre acestea 262 – au fost considerate întemeiate şi au dus la modificarea şi
completarea proiectelor de decizii.
Astfel, în pofida situaţiei economice dificile, în anul de referinţă, MTIC a consultat
majoritatea proiectelor de acte normative, legislative şi documente de politici.
Menţionăm aici importanţa deosebită a unor hotărâri aprobate în acest an cu impact
deosebit asupra sectorului:
-

-

-

-

-

Hotărârea nr.760 din 18.08.2010 pentru aprobarea Statutului Instituţiei publice Centrul de
Guvernare Electronică (E-Government);
Hotărârea nr. 545 din 25.06.2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier până în anul 2014
Hotărârea nr. 319 din 28.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de
frontieră
Hotărârea nr. 317 din 28.04.2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice
Hotărârea nr. 926din 07.10.2010 cu privire la asigurarea cu buletin de identitate a
persoanelor care au suferit de pe urma inundaţiilor din vara anului 2010
Hotărârea nr. 814 din 08.09.2010 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului de avans între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională
pentru Dezvoltare pentru pregătirea Proiectului „e-transformare a Guvernării”,
semnat la Chişinău la 9 august 2010
Hotărârea nr. 364 din 06.05.2010 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Ungare
privind
cooperarea
în
domeniul
verificării
datelor
personale
ale solicitanţilor de vize din Republica Moldova
Hotărârea nr. 1034 din 03.11.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau
lichidare a reţelelor de comunicaţii
electronice la frontiera de stat
a Republicii Moldova
Hotărârea nr. 1077 din 17.11.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a
accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013.

Armonizarea cadrului normativ intern cu Directiva 2003/98/EC a Parlamentului
European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public.
rămâne foarte oportună, fapt confirmat şi de includerea în iunie a.c. a acestui
obiectiv, la propunerea ambelor părţi, în capitolul Societate informaţională al
Proiectului noului Acord de asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Procesul intern de examinare şi formulare de propuneri de armonizare a legislaţiei
existente în domeniu a fost lansat prin efectuarea unui studiu asupra celor mai bune
practici de implementare a Directivei, cu recomandări pentru Republica Moldova.
Ca rezultat, a fost elaborată varianta iniţială a unui proiect de lege cu privire la
reutilizarea informaţiei din instituţiile publice.

IV. Activitatea economică
Este remarcabil faptul, că pe parcursul ultimilor ani sectorul TIC menţine o
dinamică de dezvoltare stabilă şi în condiţiile actuale, este sectorul cel mai puţin
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afectat de criza economică. Piaţa comunicaţiilor electronice, în prezent este una din
cele mai dinamice ale economiei naţionale.
Doar în perioada a 9 luni ale anului 2010, cifra de afaceri în sectoarele telefoniei
fixe şi mobile, si sectorului de acces la Internet a crescut cu 10,7% comparativ cu
perioada respectivă a anului 2009 şi a constituit 4351,6 mln. lei.
În anul current s-a atestat o consolidare a poziţiilor pieţei de telefonie mobilă.
Cifra de afaceri a celor trei operatori de telefonie mobilă a crescut, faţă de aceiaşi
perioadă a anului 2009, cu 15,4 la sută şi a depăşit nivelul de 2 mld. 541 mil. lei.
După o perioadă de descreştere de aproape doi ani, vânzările serviciilor de
telefonie fixă au înregistrat, în anul current, o creştere uşoară. Creşterea pieţei date
a fost determinată exclusiv de majorarea vânzărilor serviciilor de telefonie fixă
efectuate de compania Moldtelecom. În nouă luni ale anului 2010, vânzările acestei
companii au crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, cu circa 1,7% şi au
însumat 1 mld. 404,4 mil. lei, iar cele ale operatorilor alternativi – s-au redus cu
44,1% şi au ajuns la 15,3 mil. lei.
Volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a
crescut, faţă de nouă luni ale anului 2009, cu 22,6% şi a însumat 383,1 mil. lei.
Dezvoltarea rapidă a serviciilor în bandă largă se determină prin creşterea gradului
de disponibilitate a acestor servicii, reducerea tarifelor, precum şi prin substituţia
serviciilor dial-up cu serviciile de Internet în bandă largă la puncte fixe şi mobile.
Unul din factorii creşterii veniturilor obţinute de operatorii de telefonie mobilă şi
fixă l-a constituit majorarea numărului de utilizatori ai serviciilor furnizate de
acestea. În perioada de raport, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă a
ajuns la 2 mil. 958,8 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la o sută
de locuitori ai republicii a atins pragul de 83%.
Numărul total de abonaţi, conectaţi la operatorii reţelelor de telefonie fixă a atins
cifra de 1 mil. 155 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la o sută de
locuitori ai republicii, a atins a ajuns la 32,4%.
Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe
este , la fel, în creştere şi a ajuns la circa 244 mii. O creştere semnificativă a fost
atestată şi în rândul utilizatorilor serviciului de acces la Internet prin reţelele 3G.
Numărul acestora s-a majorat, de la începutul anului, cu 32,6% şi constituie peste
105,9 mii.
Concomitent, s-a înregistrat o reducere totală a numărului de abonaţi prin dial-up,
care a ajuns sub nivelul de o mie. Urmare a acestei evoluţii, rata de penetrare a
serviciilor de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe a atins nivelul de
6,85%.
Evoluţia numărului de computere personale la 100 de locuitori este la fel în
creştere, dacă în anul 2000 la suta de locuitori reveneau 1,5 computere personale,
deja in anul 2009 – 20,5 computere. Conform datelor sondajelor sociologice
întreprinse în anul 2009, de computer la domiciliu dispun 33% din totalul de
gospodării casnice.
Rezultatele obţinute sunt destul de impresionante, însă, în comparaţie cu indicatorii
medii de pregătire electronică ai statelor membre UE, Republica Moldova
stagnează substanţial.
11

Potrivit Raportului Mondial al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor privind
gradul de pregătire electronică în 159 de ţări, Republica Moldova este situată în
categoria ţărilor „Medium average”, cu nivel mediu al Indicelui de Dezvoltare a
sectorului TIC şi deţine locul al 73-lea.
În clasamentul regional a ţărilor CSI, Republica Moldova cu aceeaşi poziţie ca şi în
anul precedent ocupă locul 5.

V. Activitatea internaţională
MTIC dezvoltă o colaborare externă sectorială destul de intensă - cooperare
multilaterală – în cadrul organismelor internaţionale şi regionale de specialitate, şi
bilaterală – cu o serie de state partenere cu care cooperarea în domeniul TIC este
reciproc avantajoasă.
O evoluţie importantă în relaţia cu Uniunea Europeană a fost atestată la această
etapă prin negocierea unui nou acord de asociere şi MTIC s-a antrenat plenar în
acest proces. Astfel, în luna iunie a.c. a fost închis temporar capitolul de negociere
”Societate informaţională”, acest lucru reuşind datorită flexibilităţii
reprezentanţilor ambelor părţi, precum şi deschiderii reciproce pentru o colaborare
cât mai largă în acest domeniu. Cu efort comun, a fost convenit un text al
capitolului acordului ”Societate informaţională” foarte compact ca volum, dar
foarte vast după conţinut. Obiectivul central al cooperării moldo-comunitare
urmează a fi dezvoltarea unei Societăţi informaţionale incluzive, în beneficiul
cetăţenilor şi comunităţii de afaceri, prin implementarea masivă a instrumentarului
TIC şi creşterea calităţii serviciilor de comunicaţii la preţuri accesibile.
Alt obiectiv al cooperării RM-UE pe segmentul TIC urmează să devină dezvoltarea
unei pieţe de comunicaţii electronice în care ar fi încurajată competiţia şi
investiţiile, precum şi dezvoltarea serviciilor publice online. Un aspect la fel de
valoros al colaborării autorităţilor RM cu instituţiile comunitare urmează a fi
aproximarea legislativă conform acte normative comunitare.
În format bilateral au fost identificaţi parteneri de dialog cointeresaţi şi iniţiată
negocierea/ acordurilor bilaterale de cooperare sectorială. Pe parcursul perioadei
de referinţă, a fost perfectat textul Acordului inter-guvernamental de colaborare în
domeniul TIC cu România. Semnarea propriu-zisă a acordului dat nu s-a realizat
pe motiv că partea română nu a putut finaliza în termen procedurile sale interne.
Acordul interguvernamental moldo-kazah de cooperare în domeniul TIC urma să
fie semnat iniţial în cadrul vizitei de stat a Preşedintelui RM în Kazahstan, ulterior
a Primului ministru RM, dar din cauza contramandării acestor vizite la nivel înalt,
semnarea acordului nu a avut loc.
Cele mai relevante activităţi în perioada de referinţă în formatul Reuniuni
internaţionale a fost pregătirea participării delegaţiei MTIC la Conferinţa
mondială UIT pentru dezvoltare ( 24 mai – 4 iunie 2010 la Haidarabad, India) .
Evenimentul s-a soldat cu aprobarea unei iniţiative regionale UIT, lansate de
MTIC „Elaborarea recomandărilor şi crearea fragmentului-pilot al sistemului
informaţional şi de comunicaţii pentru susţinerea plăţilor la distanţă şi gestionarea
conturilor bancare în baza reţelelor de comunicaţii fără fir” şi alegerea
reprezentantului MTIC în Grupul Consultativ pentru Dezvoltarea
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Telecomunicaţiilor UIT în calitate de vicepreşedinte. Acest lucru este un avantaj
incontestabil şi care se va răsfrânge benefic, atât asupra promovării opiniei,
necesităţilor şi realizărilor RM în domeniul TIC, cât şi asupra calităţii
documentelor UIT şi nivelului de expertiză a acestora.
Conferinţa plenipotenţiarilor statelor membre UIT din 4-22 octombrie 2010 de la
Guadalajara, Mexic este evenimentul cheie al UIT, care are loc o dată la 4 ani şi
reuneşte membrii UIT pentru stabilirea priorităţilor de dezvoltare a sectorului de
telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei la nivel global, alegerea organelor de
lucru ale UIT, aprobarea planului de activitate şi a bugetului UIT, discutarea
modificărilor la Constituţia şi Convenţia UIT. Ministerul a participat la
evenimentul dat cu o delegaţie din partea MTIC în comun cu întreprinderile
monitorizate. Conferinţa Plenipotenţiară 2010 a ales Secretarul General al UIT,
Secretarul General-adjunct al UIT şi directorii celor 3 birouri UIT: Dezvoltare
Telecomunicaţii, Reglementare Radio şi Standardizare în Telecomunicaţii. De
asemenea, Conferinţa a ales componenţa Consiliului UIT şi a Bordului pentru
Reglementare Radio.
Republica Moldova a păstrat cota sa de cotizare în organizaţie stabilită la nivelul
de ¼ de unitate, adică 79.500 de franci elveţieni.
Conferinţa Plenipotenţiară a adoptat un set de acte, care urmează a fi supuse
ratificării şi care vizează un şir larg de probleme, ce includ 159 de rezoluţii şi
decizii. Printre acestea se enumeră dintre cele ce amendează Constituţia UIT şi
Statutul organizaţiei, cum ar fi procedurile de schimbare a scării de contribuţie,
Planul financiar, regulile de procedură în ceea ce ţine alegerile şi desfăşurarea
reuniunilor, crearea grupurilor de lucru ale UIT.
O acţiune de anvergură deosebită realizată în perioada de referinţă, a fost
desfăşurarea la Chişinău în perioada 4 - 6 mai 2010, în comun cu Uniunea
Internaţională în Telecomunicaţii, a Forumului Regional de Dezvoltare pentru
Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de bandă
largă (Broadband)”. Acest eveniment a reunit experţi şi reprezentanţi ai Biroului
de Dezvoltare în Comunicaţii al UIT, ai administraţiilor şi operatorilor din
domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, precum şi ai mediului
academic. din circa 24 de state.
În cadrul Forumului au fost discutate evoluţiile recente din comunicaţii şi
tehnologia informaţiei, recomandările privind dezvoltarea reţelelor de următoare
generaţie şi pe bandă largă, implementarea noilor tehnologii şi servicii în domeniu,
strategiile şi politicile de dezvoltare ale sectorului, valorificarea a diverse
posibilităţi de cooperare.
O cooperare intensă este dezvoltată în cadrul CSI prin participarea la activitatea
Comunităţii Regionale în Comunicaţii şi comisiile specializate ale acestea,
precum şi la activitatea Consiliului coordonator pentru informatizare al statelor
membre CSI de pe lângă CRC. În corespundere cu Hotărârea Consiliul
Coordonator al CSI în domeniul Informatizării nr. 15/5 din 8 mai curent, la 28
septembrie 2010, la Chişinău s-a desfăşurat cea de-a XVI-a şedinţă a Consiliului
Coordonator al ţărilor membre ale CSI în domeniul informatizării pe lângă
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Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC), la care au participat
reprezentanţii administraţiilor din domeniu din statele membre CRC.
În cadrul reuniunii au fost discutate diverse aspecte privind dezvoltarea Societăţii
Informaţionale în statele membre ale CSI, implementarea Strategiei CSI de
informatizare şi examinarea celor mai bune practici în dezvoltarea a diverse
proiecte în domeniu, dezvoltarea parteneriatelor publice-private, implementarea
noilor servicii TIC, sistemelor de guvernare electronică, etc.

VI. Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC
Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC este una din condiţiile
primordiale pentru realizarea priorităţilor stabilite în Planul de activitate.
Resursele umane reprezintă cele mai valoroase resurse strategice ale MTIC, prin
intermediul cărora au fost şi continuă să fie realizate obiectivele instituţiei.
Începând cu 17 mai 2010, a intrat în vigoare noua structură a MTIC, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.389, care reflectă toate domeniile de activitate ale
ministerului. Potrivit statelor de personal, 38 angajaţi ai ministerului sunt antrenaţi
în activitatea de bază şi 3 în activitatea de suport.
Ministerul aplică o politică de egalitate de şanse în procesul de recrutare şi
gestionare a resurselor umane. Astfel, 5 femei deţin funcţii de conducere în cadrul
ministerului, raporturile de gen fiind caracterizate după cum urmează:
Funcţie de
conducere
Femei
Bărbaţi
Total

5
10
15

Funcţionari publici
de execuţie
14
6
20

Funcţie de deservire tehnică ce
asigură funcţionarea autorităţii
3
3

În scopul asigurării unor standarde profesionale înalte în activitate, sporirea
calităţii serviciilor acordate cetăţenilor a fost aprobat Codul de conduită al
angajaţilor aparatului central, întreprinderilor, instituţiilor subordonate
ministerului.
În ultimii ani o atenţie sporită se acordă angajării tinerilor specialişti în cadrul
aparatului central, fapt ce influenţează pozitiv structura profilului de vârstă al
personalului. În anul curent, 35,5 % din angajaţi au vârsta de până la 30 de ani,
33,3% au vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani, 31,1% - între 40 şi 60 de ani şi
2,2% - peste 60 de ani. Astfel, vârsta medie constituie cca 36 de ani.
În vederea optimizării proceselor de exercitare a funcţiilor şi a structurii
instituţionale a ministerului, pe parcursul anului a fost organizată atestarea
funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Central al ministerului, 4 funcţionari
publici au depus jurămîntul după expirarea termenului de probă 6 luni.
Perfecţionarea profesională a personalului continuă a fi una din preocupările
importante ale MTIC. În vederea îmbunătăţirii managementului resurselor umane
şi reglementării funcţionării administraţiei publice, a fost elaborat şi aprobat Planul
propriu al MTIC de instruire a funcţionarilor în scopul instruirii interne a
specialiştilor.
Pe parcursul anului 2010, colaboratorii aparatului central au participat la 23 cursuri
şi seminare de instruire, ateliere de lucru şi conferinţe, organizate de către
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Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Academia de Administrare Publică pe
lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Totodată, angajaţii au participat la un şir de
seminare, conferinţe şi şedinţe de lucru pe plan regional şi internaţional.
Concomitent, angajaţii au participat la cursuri continue de studiere a limbilor
străine (franceza şi engleza), organizate cu suportul Fondului Fiduciar MultiDonator in cadrul reformei administraţiei publice centrale. În final cu succes au
obţinut diplome pentru nivelul avansat – 11 colaboratori, şi nivelul mediu – 10
colaboratori.
Conducerea ministerului atrage o atenţie sporită organizării activităţilor de
prevenire a factorilor de corupţie şi protecţionism. În cadrul MTIC a fost creat
Grupul de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor instituţionale de
prevenire a corupţiei şi protecţionismului în subdiviziunile MTIC.
La iniţiativa conducerii ministerului, a fost desfăşurat treningul de instruire pentru
conducătorii aparatului central şi a subdiviziunilor subordonate cu invitarea unui
specialist din cadrul CCCEC, având drept subiect normele legale referitoare la
prevenirea şi combaterea corupţiei, identificarea infracţiunilor de corupţie,
respectarea Codului etic şi politicii de conflict. Întreprinderile, instituţiile şi
organizaţiile subordonate MTIC au elaborat Planuri proprii de acţiuni privind
prevenirea manifestărilor de corupţie şi protecţionism reieşind din specificul de
serviciu cotidian. La angajare fiecare persoană se obligă prin semnătură să respecte
întocmai cadrul legislativ naţional.

Concluzii
Raportul reflectă modul de executare a acţiunilor din Planul de activitate al
ministerului în anul 2010 şi reprezintă un prilej de a constata rolul MTIC, şi aportul
acestuia în domeniul societăţii informaţionale, tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţiilor, evidenţei de stat şi resurselor informaţionale de stat.
În anul de raport au fost depuse eforturi deosebite întru realizarea majorităţii
acţiunilor stabilite în Plan, care s-au finalizat cu succes.
Au fost elaborate proiecte de documente de politici atât în domeniul tehnologiei
informaţiei, cât şi în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale. Referitor la
realizarea obiectivelor stabilite în Programul Guvernului, preconizate prin
aprobarea sau adoptarea acestor documente de politici, nu s-a atins în totalitate
scopul propus la iniţiere, deoarece nu au fost adoptate.
În perioada de referinţă au fost obţinute progrese în asigurarea transparenţei în
procesul decizional şi îmbunătăţit cadrul legislativ în vigoare.
Totodată, a fost întreprins un efort continuu în reorganizarea ministerului.
Cu toate că rezultatele obţinute au un efect notabil asupra îmbunătăţirii procesului
de implementare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, persistă riscul ca
din lipsa resurselor financiare, procesul să fie tergiversat.
Investiţiile constituie componentele importante ale dezvoltării sectorului TIC, care
pot contribui considerabil la relansarea mediului de afaceri şi ameliorarea stării
sociale. De aceea, atragerea investiţiilor, atât străine cât şi locale, în special din
partea sectorului privat, precum şi susţinerea investitorilor le considerăm prioritare
în obiectivele de bază a minsteruuli. Atragerea partenerilor şi investitorilor
strategici vor permite dezvoltarea în ţară a unor competenţe pentru realizarea de
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sisteme, produse-program complexe şi a dezvoltării infrastructurii informaţionale,
pe baza unor tehnologii avansate.

Sarcini de perspectivă
1. Dezvoltarea şi implementarea politicilor în domeniul tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţiilor. În scopul asigurării executării depline a
prevederilor documentelor de politici, actelor normative şi planurilor, accentele
trebuie să fie puse pe dezvoltarea industriei TIC şi asigurarea competitivităţii
acesteia, valorificarea oportunităţilor oferite de noile tehnologii informaţionale
şi de comunicaţii în dezvoltarea comerţului electronic, modernizarea
managementului afacerilor, finanţelor şi a resurselor umane, promovarea de
noi produse şi servicii.
2. Dezvoltarea guvernării electronice prezintă mari beneficii în cresterea
calitatii si accesibilitatii serviciilor publice si diminuarea costurilor aferente
actului de guvernare
3. Implementarea serviciilor publice electronice pentru cetăţeni şi mediul de
afaceri. Implementarea TIC în activitatea autorităţilor administraţiei publice
constituie elementul-cheie în procesul modernizării sistemului de guvernare şi
interacţiunii autorităţilor publice centrale şi locale cu cetăţenii şi mediul de
afaceri
4. Dezvoltarea standardizării şi elaborarea reglementărilor tehnice în
domeniul TIC
5. extinderea accesului populaţiei la reţeaua Internet în bandă largă, care
urmează să fie realizată prin:
Liberalizarea traficului transfrontalier (încheierea unui nou acord de
colaborare în domeniul TIC cu Guvernul României şi Ucrainei).
Stimularea dezvoltării infrastructurii de acces la internet în bandă largă fără fir
(oferirea, prin concurs, a unor noi frecvenţe radio operatorilor existenţi şi/sau
celor care doresc să intre pe piaţa RM)
6. Tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digital terestră şi
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional
7. Încurajarea implementării de noi servicii TIC, care prevede implementarea
Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenta cu utilizarea
numărului de urgenţă unic european „112” şi a serviciilor de localizare a
apelatului
8. Elaborarea programului de implementare a Serviciului Universal în
comunicaţiile electronice şi poştale
9. Promovarea sectorului pe plan intern şi extern.

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor
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