Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.255
din 9 martie 2005
Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare
a societăţii informaţionale - "Moldova electronică"
Nr.
d/o
1
1.

2.

Obiectivele
2
Dezvoltarea şi
armonizarea
cadrului
legislativ şi
reglementar

Elaborarea
cadrului
normativ
pentru
determinarea şi
monitorizarea
calităţii
serviciilor de
comunicaţii şi
crearea
centrelor de
certificare

Denumirea acţiunilor

Termenul
de realizare
3
4
I. Infrastructura societăţii informaţionale
2005
a) elaborarea proiectului de lege
privind comunica ţiile electronice
în corespundere cu noul cadru
reglementar al Uniunii Europene

b) elaborarea proiectului de lege
cu privire la combaterea fraudei
prin mijloace electronice (
în
partea ce ţine de e-infrastructură)

2005

a) elaborarea, aprobarea
şi
implementarea cadrului normativ
privind serviciile în tehnologiile
informaţionale şi de comunica ţii
(TIC)

2005-2006

b) elaborarea, modificarea
şi
implementarea regulamentelor
pentru prestarea şi monitorizarea
serviciilor în domeniul TIC

2005-2006

Instituţiile
responsabile
5
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Ministerul
Justiţiei, Agenţia
Naţională pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Ministerul
Justiţiei,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică

1

3.

4.

2

Crearea
condiţiilor
atractive pentru
investitori în
domeniu
Diminuarea
decalajului
tehnologic
dintre
categoriile de
beneficiari

3
c) crearea
şi implementarea
centrelor de certificare a
serviciilor TIC

4
2005-2006

perfectarea cadrului legislativnormativ referitor la condi ţiile de
activitate a investitorilor străini şi
locali în domeniu

2005

a) implementarea
în re ţelele
mobile GSM existente a
serviciilor transport date prin
comutaţia pachetelor (GPRS,
EDGE)

2005-2007

b) lansarea programului
internaţional de televiziune a
Moldovei în regim digital prin
satelit

2004-2005

c) migrarea infrastructurii TIC de
la comuta ţia canalelor (TDM) la
comutaţia pachetelor (NGN), în
bandă largă
d) atingerea indicilor medii
europeni de dezvoltare
în
domeniu:
- telefonia fix ă – 35 posturi
telefonice la 100 de locuitori;
- telefonia mobil ă - 45 posturi
telefonice la 100 de locuitori;
- Internet la domiciliu - 20% din
gospodarii casnice;
- serviciu universal - 100% din
localităţi

2005-2010

2010

5
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor
Operatorii GSM,
Agenţia Naţională
pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Operatorii din
domeniul
tehnologiilor
informaţionale şi
de comunicaţii

2

1

2

3
e) eliberarea frecven ţelor pentru
lansarea serviciilor privind
accesul f ără fir în bucl ă local ă
(WLL)
f) lansarea programului na ţional
de televiziune a Moldovei
în
regim digital terestru

4
2005-2007

5
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor

2006-2010

g) implementarea tehnologiilor de
comunicaţii de genera ţii avansate
(3G, 3.5G)

2006-2010

h) crearea Fondului serviciului
universal şi lansarea serviciului
universal

2005-2010

i) înaintarea propunerilor de
acordare a facilit ăţilor fiscale
pentru operatorii care construiesc
reţele şi presteaz ă servicii de
comunicaţii electronice, inclusiv
serviciul universal în zona rural ă,
în conformitate cu prevederile
Cadrului de cheltuieli pe termen
mediu

2006

Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică,
operatorii
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică,
operatorii
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor, Agenţia
Naţională pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică

3

1

5.

2

Prestarea de
servicii calitative, la preţ
rezonabil şi
nediscriminatoriu

3
j) înaintarea propunerilor de
acordare a facilit ăţilor fiscale
pentru operatorii care particip ă la
crearea Fondului serviciului
universal, în conformitate cu
prevederile Cadrului de cheltuieli
pe termen mediu

4
2006

a) privatizarea întreprinderilor de
stat în domeniu (Moldtelecom,
Radiocom, MoldData etc.)

2005-2008

b) urmărirea şi alinierea la nivelul
şi cerinţele UE în domeniul TIC

2007-2008

5
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor, Agenţia
Naţională pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Ministerul
Economiei

II. Guvernarea şi democraţia electronică
6.

Asigurarea
transparenţei
activităţii
autorităţilor
administraţiei
publice şi
participarea
cetăţenilor la
viaţa politică
prin intermediul
TIC

a) implementarea unui sistem de
ghişee electronice de informare
în spa ţii publice, furniz
înd
informaţii privind legisla
ţia,
manifestările culturale locale,
starea mediului etc.
b) realizarea site-urilor web ale
instituţiilor publice
c) dezvoltarea portalului
guvernamental central care s ă
permită interac
ţiunea cu
instituţiile guvernamentale
d) revizuirea legisla ţiei şi a
standardelor relevante, în scopul
de a se asigura conformitatea cu
principiul accesibilităţii

2005-2007 Ministerele de
ramură

2005-2007 Ministerele de
ramură
2005-2007 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
2005-2007 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie

4

1

7.

8.

2

Asigurarea
accesului
nediscriminatoriu la
informaţia
publică şi
respectarea
principiilor
confidenţialităţii datelor
personale

3
e) dezvoltarea sistemului de
achiziţii publice electronice
a) elaborarea
şi adoptarea
standardelor de accesibilitate a
produselor TIC pentru
îmbunătăţirea gradului de
utilizare a for ţei de munc ă şi
integrarea social ă a persoanelor
handicapate sau cu necesit
ăţi
speciale

b) elaborarea
şi adoptarea
cadrului legislativ pentru
asigurarea confiden ţialităţii şi
accesului nediscriminatoriu la
bazele de date publice
Oferirea de
a) proiectarea şi implementarea
servicii publice graduală de sisteme informatice
în format
pentru asigurarea celor 12
electronic
servicii publice de baz
ă în
pentru cetăţeni format electronic pentru cetăţeni
şi mediul de
b) proiectarea şi implementarea
afaceri
de sisteme informatice pentru
asigurarea celor 8 servicii
publice de baz
ă în format
electronic pentru mediul de
afaceri
c) implementarea semn
ăturii
digitale în activitatea autorităţilor
administraţiei publice

4
5
2005-2007 Agen ţia Naţională
pentru Achiziţii
Publice
2008-2010 Departamentul
Standardizare şi
Metrologie,
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Educaţiei
Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale

2005-2007 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale

2008-2010 Ministerele,
departamentele

2008-2010 Ministerele,
departamentele

2005–2007 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale

5

1
9.

2
Reingineria
autorităţilor
administraţiei
publice pentru
alinierea la
cerinţele
guvernării
electronice

3
a) cercetarea
şi evaluarea
aplicaţiilor din domeniul
guvernării electronice, ale
instituţiilor guvernamentale

b) elaborarea şi implementarea
standardului de interoperabilitate
pentru schimbul de informa ţii
intre instituţiile publice

10.

Crearea
sistemelor şi
aplicaţiilor
informatice
menite să
susţină
procesele de
reformă politică,
socială şi
economică din
ţară

c) implementarea sistemelor de
management de tip CRM
(Clients Relations Managment)
pentru serviciile publice
a) informatizarea şi conectarea
serviciilor autorit
ăţilor
administraţiei publice locale la
reţelele centrale
b) crearea
şi administrarea
registrelor de bunuri imobile şi a
serviciilor aferente c
ătre
persoanele fizice şi juridice prin
schimburi interactive de date
între registrele de proprietate şi
administraţiile locale
c) introducerea sistemului
automatizat de schimb de
documente şi sus ţinere a
procesului decizional
în
instituţiile autorit
ăţilor
administraţiei publice centrale şi
locale şi integrarea acestor
sisteme

4
5
2005–2007 Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Academia de
Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii
Moldova,
Ministerele de
ramură
2005-2007 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
2008-2010 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale
2005-2010 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale,
ministerele,
departamentele
2005-2007 Agen ţia de Stat
Relaţii Funciare
şi Cadastru,
Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

2005-2007 Aparatul
Guvernului, Centrul
de Telecomunicaţii
Speciale, Serviciul
de Informaţii şi
Securitate

6

1
11.

12.

13.

2

3

4

Dezvoltarea
pieţei forţei de
muncă prin
asigurarea
accesului liber
a populaţiei şi
agenţilor
economici la
informaţia în
domeniu

elaborarea
şi implementarea
Concepţiei sistemului na
ţional
informaţional al pie ţei for ţei de
muncă

2005

Dezvoltarea
infrastructurii
informaţionale destinate
implementării
guvernării
electronice

a) definirea şi adoptarea unui
standard de construire a
interfeţelor electronice cu
publicul, existente la nivelul
instituţiilor guvernamentale

Creşterea
nivelului de
pregătire în
domeniul TIC a
angajaţilor

b) realizarea de portaluri de
informaţii la nivelul autorit ăţilor
administraţiei centrale
c) realizarea infrastructurii
necesare pentru informatizarea
autorităţilor administra
ţiei
publice: realizarea re
ţelei
Extranet guvernamentale,
interconectarea autorit
ăţilor
administraţiei publice centrale şi
locale, asigurarea
interoperabilităţii re
ţelelor
teritoriale cu re ţeaua unic ă a
autorităţilor administra
ţiei
publice centrale
d) interconectarea sistemelor
informatice pentru a asigura
servicii electronice integrate
a) instruirea
şi certificarea
funcţionarilor publici pentru
utilizarea eficient ă a noilor
tehnologii, inclusiv prin forme
de instruire la distanţă

5
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

2005-2007 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie
2005-2007 Ministerele,
departamentele
2005-2010 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale, Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor

2005-2010 Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale, Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor
30% - 2006 Academia de
70% - 2010 Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii Moldova

7

1

14.

2
publici

Dezvoltarea
cadrului
legislativ
adecvat pentru
implementarea
democraţiei
electronice

3
b) organizarea de cursuri de
specializare pentru managerii de
infrastructură TIC, personalul de
înregistrare a documentelor şi
personalul de la ghi şeele de
lucru cu publicul
a) ini ţierea procedurii de
semnare a Convenţiei Consiliului
Europei cu privire la informarea
şi cooperarea juridic ă referitoare
la "Serviciile societ
ăţii
informaţionale"
b) adoptarea şi implementarea
Legii cu privire la protec
ţia
datelor cu caracter personal
c) elaborarea şi adoptarea legii
privind controlul public asupra
activităţii instituţiilor publice
d) elaborarea
şi adoptarea
actelor normative
şi a
regulamentelor referitoare la
consultanţa on-line
e) modificarea legii accesului la
informaţia de interes public
astfel încît informa ţia solicitat ă
on-line s ă fie accesibil ă în
termene rezonabile
f) modificarea Codului electoral
pentru a permite introducerea
graduală a vot ării electronice şi
întocmirea listelor de aleg ători
în baza registrului de stat al
populaţiei

15. Implementarea
Crearea şi testarea unui ghi şeu
consultanţei on- unic cu acces sanc ţionat la un
line
anumit tip de informa ţii pentru
instituţiile cu atribuţii respective

4
5
2005-2007 ministerele,
departamentele

2005

Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor Externe
2005
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
2005-2007 Aparatul
Guvernului
2005-2007 Aparatul
Guvernului

2005-2007 Aparatul
Guvernului

2005-2010 Comisia Electoral ă
Centrală, Aparatul
Guvernului,
Ministerul Justiţiei,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
2005-2010 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale

8

1

2

3
b) crearea centrelor publice de
acces la Internet

c) desf ăşurarea proiectelor-pilot
în domeniul consulta ţiei publice
on-line

d) elaborarea şi implementarea
standardelor de consultan
ţă
publică on-line

16. Implementarea
votării
electronice

e) ajustarea actelor ce
reglementează procesele de
reformă politic ă la standardele
societăţii informaţionale
a) elaborarea
şi testarea
sistemului informa ţional pentru
votare electronică
b) elaborarea listei de aleg ători
în baza registrului de stat al
populaţiei
c) implementarea sistemului de
votare prin Internet pentru
cetăţenii afla ţi peste hotarele
ţării

4
5
2005-2007 Autorit ăţile
administraţie
publice locale,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
organizaţiile
neguvernamentale
2005-2007 Autorit ăţile
administraţiei
publice locale,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
organizaţiile
neguvernamentale
2007-2010 Aparatul
Guvernului,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie
2005-2007 Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
2005-2010 Comisia Electoral ă
Centrală
2005-2010 Comisia Electoral ă
Centrală
2008-2010 Comisia Electoral ă
Centrală

9

1
2
17. Implementarea
Strategiei de
consolidare a
gestionării
finanţelor
publice

3
a) elaborarea specificaţiilor IT a
sistemului informaţional integrat
de management financiar

4
2005

5
Ministerul
Finanţelor

b) procurarea sau elaborarea
SOFT-ului nou pentru susţinerea
procesului de elaborare,
executare şi raportare a
bugetului
c) reutilarea cu tehnică a
Ministerului Finanţelor şi a
organelor din subordine
d) implementarea sistemului
informaţional de management
financiar integrat

2005-2008

Ministerul
Finanţelor

2004-2006

Ministerul
Finanţelor

2006-2008

Ministerul
Finanţelor,
ministerele de
ramură, autorităţile
administraţiile
publice locale

III. Economia electronică
18. Dezvoltarea
a) înaintarea propunerilor de
2005-2010
industriei
acordare a facilit ăţilor fiscale şi
tehnologiilor
perfecţionarea legisla ţiei pentru
informaţionale susţinerea dezvolt ării sectorului
şi de
TIC
şi e-comer ţului,
în
comunicaţii ca conformitate cu prevederile
una din ramurile Cadrului de cheltuieli pe termen
strategice,
mediu
prioritare pentru b) asigurarea concurenţei loiale şi 2005-2007
dezvoltarea
a condi
ţiilor egale,
economică a
nediscriminatorii pentru to
ţi
ţării
„actorii” din domeniul TIC

Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor

Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor ,
Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică

10

1

2

3
c) trecerea de la licen
ţierea
activităţilor ce nu cer resurse
limitate în domeniul TIC la
sistemul de notific ări, în cadrul
căruia operatorul pe cale de
lansare a unui serviciu, urmeaz ă
să expedieze o notificare Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în
Telecomunicaţii şi Informatică

4
2005-2007

5
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor ,
Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică

d) stabilirea unui sistem de
stimulente şi facilit ăţi pentru
operatorii de telecomunica ţii, care
depun eforturi pentru extinderea
serviciilor lor în regiuni şi localităţi
rurale în conformitate cu Programul
Naţional “Satul Moldovenesc”

2005-2010

e) stimularea realiz
ării de
parteneriat strategice pentru
proiectele na ţionale în domeniul
sistemelor informaţionale.

2005-2010

f) favorizarea utiliz ării produc ţiei
High-Tech de origine local ă pentru
necesităţile statului prin
organizarea concursurilor deschise
şi transparente

2005-2010

Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor,
Agenţia Naţională
pentru
Reglementare în
Telecomunicaţii şi
Informatică
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională
de Achiziţii Publice,
sectorul privat
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională
de Achiziţii Publice,
sectorul privat

11

1

2

3

4

5

19.

Formarea şi
consolidarea
cadrului
legislativnormativ şi de
reglementări
specifice
domeniului TIC,
în scopul
promovării
economiei şi
comerţului
electronic,
armonizarea
cadrului
legislativnormativ la
cerinţele
internaţionale, în
special, ale UE

a) elaborarea mecanismelor de
implementare a actelor normative,
normelor metodologice şi tehnice
pentru aplicarea Legii privind
documentul electronic şi semnătura
digitală şi Legii privind comer ţul
electronic încheierea tratatelor cu
alte state
şi organisme
internaţionale

2005-2007

Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale, Ministerul
Justiţiei,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie,
Ministerul
Afacerilor Externe

b) crearea centrelor de certificare
a semnăturilor electronice

2005-2007

c) crearea Centrului/
Laboratorului de certificare a
produselor soft şi mijloacelor
electronice de cifrare a
informaţiei

2005-2007

Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie
Centrul de
Telecomunicaţii
Speciale,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Departamentul
Standardizare şi
Metrologie

12

1

2

3

4

5

d) elaborarea
şi implementarea
legislaţiei privind reglementarea
protecţiei datelor personale si
transmiterea datelor cu caracter
personal

2005-2007

e) implementarea m ăsurilor pentru
combaterea criminalit
ăţii
electronice

2005-2010

f) perfec ţionarea şi implementarea
legislaţiei privind protec
ţia
obiectelor propriet ăţii intelectuale,
în special, a produselor program şi
a bazelor de date

2005-2010

Serviciul de
Informaţii şi
Securitate,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor Interne
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor Interne
Agenţia de Stat
pentru Protecţia
Proprietăţii
Industriale,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor Interne

20. Crearea şi
a) crearea
şi dezvoltarea
promovarea
sistemelor de plăţi electronice
sistemelor de
plăţi electronice
b)
încurajarea extinderii
sistemelor de pl ăţi electronice
(sisteme client-bancă, sisteme de
plăţi cu carduri etc.) în sistemul
financiar-bancar

2005-2007

2005-2010

Banca Naţională a
Moldovei, sectorul
financiar-bancar,
sectorul privat
Banca Naţională a
Moldovei, sectorul
financiar-bancar,
sectorul privat

13

1

21.

2

3
c) securizarea sistemelor de pla ţi
electronice: asigurarea vitezei,
caracterului privat si confidenţial,
descentralizarea si
internaţionalizarea acestora
d) facilitarea apari ţiei pe pia ţa
locală a furnizorilor independen ţi
de servicii de plat ă electronic ă,
inclusiv de talie mondială
e) crearea
şi implementarea
mecanismelor de achitare a
impozitelor şi taxelor prin
mijloace electronice. Trecerea
raportării fiscale şi declara ţiilor
vamale pe suport electronic f ără
dublarea lor obligatorie pe suport
de hîrtie

Dezvoltarea
a) dezvoltarea portalurilor eplatformelor
comerţ specializate pe activit ăţi:
Internet de
industria u şoară şi alimentar ă,
comerţ
sectorul de producere a vinurilor
electronic de
şi produc ţiei vinicole, sectorul
scară naţională, turismului, pentru produc ători şi
integrarea
exportatori de produse şi servicii
acestora cu
ale tehnologiilor informa ţionale
platformele
din Moldova etc.
internaţionale de b) crearea unui portal pe Web de
comerţ
promovare/consultanţă
în
electronic întru domeniul e-comer ţului şi epromovarea
afacerilor: starea de lucruri;
exporturilor de legislaţie; studii de caz; instruire;
bunuri si servicii recomandări; consultan ţă etc.
locale
Sprijinirea întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru construirea
şi
întreţinerea unui site Web propriu
pentru promovarea e-comerţului

4
2005-2007

5
Banca Naţională a
Moldovei, sectorul
financiar-bancar,
sectorul privat

2005-2010

Banca Naţională a
Moldovei, sectorul
financiar-bancar,
sectorul privat
Banca Naţională a
Moldovei,
Ministerul
Finanţelor,
Inspectoratul Fiscal
Principal
de Stat,
Departamentul
Vamal, sectorul
financiar-bancar,
sectorul privat
Departamentul
Comerţului,
Camera de Comerţ
şi Industrie,
asociaţiile
exportatorilor,
ministerul de
ramură, sectorul
privat
Departamentul
Comerţului,
Camera de Comerţ
şi Industrie,
asociaţiile
exportatorilor,
ministerul de
ramură, sectorul
privat

2005-2007

2005-2010

2005-2010

14

1

22.

23.

2

Utilizarea pe
scară largă a
comerţului
electronic în
achiziţiile
publice

Sporirea
gradului de
pregătire a
reprezentanţilor
mediului de
afaceri şi
instituţiilor
publice în
domeniul
economiei
electronice,
promovarea
avantajelor ecomerţului

3
c) dezvoltarea şi administrarea
portalului cu expunerea
informaţiilor despre produsele
/serviciile fabricate /prestate de
către exportatorii forte din
Moldova (e-expozi
ţie)
şi
solicitate pe piaţa internaţională
a) preg ătirea, lansarea
şi
extinderea sistemului de achizi ţii
publice electronice (eprocurement)

4
2005-2010

b) crearea şi suportul portalurilor
specializate guvernamentale
pentru achizi ţii publice prin
licitaţii electronice

2005-2010

a) elaborarea programelor
guvernamentale de instruire
şi
perfecţionare în domeniul ecomerţului şi e-businessului
pentru func ţionarii publici
şi
managerii /speciali
ştii din
sectorul privat
şi sistemul
financiar-bancar
b) sus ţinerea cursurilor
şi
seminarelor de instruire pentru
reprezentanţii mediului de afaceri
şi instituţiilor publice referitor la
posibilităţile şi avantajele oferite
de comerţul electronic

2005-2007

2005-2010

2005-2010

5
OPEM,
Departamentul
Comerţului

Agenţia Naţională
de Achiziţii
Publice,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Agenţia Naţională
de Achiziţii
Publice,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Ministerul
Educaţiei, sectorul
privat

Academia de
Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii
Moldova, sectorul
privat
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1

24.

2

3
c) motivarea resurselor umane
pentru sporirea nivelului
cunoştinţelor în domeniul
tehnologiilor informaţionale prin
introducerea sistemelor speciale
de motivare - bonusuri, achitarea
parţială a plăţii pentru instruire
din partea întreprinderii etc.

4
2005-2010

IV. Educaţia electronică
2005
Dezvoltarea
a) actualizarea Legii
cadrului
învăţămîntului prin introducerea
legislativtitlului referitor la învăţămîntul la
normativ cu
distanţă
privire la
b) elaborarea regulamentelor de
2005-2006
implementarea organizare a proceselor de studii
TIC în sistemul şi de evaluare a cuno
ştinţelor
educaţional
pentru instruirea asistat
ă de
computer şi învăţămîntul la
distanţă bazat pe utilizarea pe
scară larg ă a tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii
c) actualizarea nomenclatorului
2005
specialităţilor din
învăţămîntul
superior în scopul extinderii şi
diversificării oportunit
ăţilor
oferite de universităţi în domeniul
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii şi racordarea lui la
cerinţele procesului de la
Bologna.
d) actualizarea curriculumului şi a
2005
standardelor educa
ţionale
“Informatica” pentru învăţămîntul
gimnazial şi secundar general
e) elaborarea şi implementarea
2005
curriculumului şi a standardelor
educaţionale
în domeniul
pregătirii cadrelor didactice
pentru predarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

5
Ministerele de
ramură, sectorul
privat

Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Justiţiei
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Justiţiei

Ministerul
Educaţiei,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Economiei

Ministerul
Educaţiei

Ministerul
Educaţiei
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1

25.

2

3
f) elaborarea şi implementarea
curriculumului şi a standardelor
educaţionale “Tehnologii
informaţionale” în aria curriculară
“Tehnologii” din
învăţămîntul
secundar general, secundar
profesional
şi mediu de
specialitate
g) actualizarea planurilor de
studii din învăţămîntul secundar
profesional, mediu de specialitate
şi superior în scopul consolid ării
cunoştinţelor
şi form
ării
abilităţilor de utilizare de c ătre
viitorii absolvenţi a tehnologiilor
informaţionale şi de comunica ţii,
cu încadrarea în num ărul de ore
existente
h) actualizarea cadrului legislativnormativ ce reglementeaz
ă
statutul func ţionarului public în
direcţia implement ării pe scar ă
largă în autorităţile administraţiei
publice centrale
şi locale a
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii
Asigurarea
a) dotarea tuturor institu ţiilor de
accesului tuturor învăţămînt preuniversitar cu
elevilor din
computere
instituţiile de
învăţămînt
preuniversitar la
mijloacele
moderne oferite
de TIC:

4
2005-2007

5
Ministerul
Educaţiei

2005-2006

Ministerul
Educaţiei

2005-2006

Aparatul
Guvernului,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Justiţiei

2005-2007

Ministerul
Educaţiei,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile de
învăţămînt,
sectorul privat,
donatorii
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26.

2
computere
personale,
produse
program pentru
instruirea
asistată de
computer,
resursele
informaţionale
ale Internetului.
Reducerea
graduală a
decalajului
digital

Informatizarea
managementului educaţional
la toate
nivelurile
sistemului de
învăţămînt:
primar,
secundar
general,
secundar
profesional,
mediu de
specialitate şi
superior

3
b) conectarea tuturor institu ţiilor
de învăţămînt preuniversitar la
Internet

4
2005-2007

c) efectuarea de cercet
ări
ştiinţifice în domeniul utiliz ării
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii în procesul de
instruire

2005-2010

d) asigurarea institu
ţiilor de
învăţămînt cu cadre didactice de
calificare înaltă în domeniul
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii

2005-2010

a) dotarea direc
ţiilor raionale
învăţămînt, tineret şi sport cu
computere
b) crearea Centrului Tehnologii
Informaţionale şi de Comunica ţii
în Educaţie
c) crearea şi dezvoltarea re ţelei
departamentale MoldEduNet

2005-2006

d) elaborarea şi implementarea
produselor program destinate
funcţionării şi extinderii re ţelei
departamentale MoldEduNet

2005-2007

2005

2005-2006

5
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
autorităţile
administraţiei
publice, instituţiile
de învăţămînt,
sectorul privat,
donatorii
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
Ministerul
Educaţiei,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile de
învăţămînt
Autorităţile
administraţiei
publice locale
Ministerul
Educaţiei
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
autorităţile
administraţiei
publice locale
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor
18

1
27.

2
Implementarea
în instituţiilepilot din
învăţămîntul
universitar şi cel
mediu de
specialitate a
modulelor de
instruire la
distanţă şi a
manualelor
electronice

28. Asigurarea
condiţiilor
pentru ca
fiecare
absolvent al

3
a) dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru implementarea
învăţămîntului la distanţă

4
2005-2007

b) elaborarea produselor program
pentru instruirea asistat
ă de
computer şi instruirea la distanţă

2005-2010

c) elaborarea de site-uri
educaţionale destinate instruirii la
distanţă

2005-2010

d) elaborarea şi implementarea
modulelor de instruire la distan ţă
pentru disciplinele obligatorii şi
opţionale

2005-2010

e) elaborarea
şi editarea
manualelor electronice

2005-2010

f) perfec
ţionarea cadrelor
didactice în domeniul instruirii
asistate de computer
şi
învăţămîntului la distanţă
a) elaborarea
şi editarea
manualelor şi a ghidurilor
metodice pentru predarea
disciplinei „Tehnologii
informaţionale şi de comunicaţii”

2005-2007

2005-2007

5
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
instituţiile de
învăţămînt, sectorul
privat
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt, sectorul
privat
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt, sectorul
privat
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt,
sectorul privat
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Culturii,
instituţiile de
învăţămînt,
sectorul privat
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
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1

2

3
şcolii
b) perfec
ţionarea cadrelor
profesionale,
didactice pentru predarea cursului
colegiului sau al „Tehnologii informaţionale şi de
instituţiei de
comunicaţii”
învăţămînt
c) implementarea cursului
superior să
„Tehnologii Informaţionale şi de
cunoască şi să comunicaţii” în institu ţiile de
aplice TIC în
învăţămînt
volumul
prevăzut de

4
2005-2007

2005-2007

5
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt

ECDL (European
Computer Driving
Licence)

29.

Asigurarea
condiţiilor
pentru ca
funcţionarii
publici din
autorităţile
administraţiei
publice centrale
şi locale să
cunoască şi să
aplice TIC în
volumul prevăzut de ECDL

a) elaborarea şi implementarea
curriculumului “Tehnologii
informaţionale şi de comunica ţii
pentru funcţionarii publici”

2005-2006

Ministerul
Educaţiei,
Aparatul
Guvernului,
Academia de
Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii
Moldova

b) elaborarea
şi editarea
manualelor şi a ghidurilor
metodice pentru predarea
disciplinei „Tehnologii
informaţionale şi de comunica ţii
pentru funcţionarii publici”

2005-2006

c) organizarea cursurilor de
perfecţionare a func
ţionarilor
publici în domeniul tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

2005-2007

Ministerul
Educaţiei,
Academia de
Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii
Moldova
Aparatul
Guvernului,
Academia de
Administrare
Publică pe lîngă
Preşedintele
Republicii
Moldova
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1

2

3

4

5

V. Ştiinţa electronică ca factor determinant al dezvoltării
30.

Crearea
suportului
ştiinţific
necesar pentru
elaborarea şi
implementarea
politicilor
publice de
edificare a
societăţii
informaţionale

a) actualizarea cadrului legislativnormativ referitor la organizarea şi
dirijarea activităţilor de cercetaredezvoltare în Republica Moldova,
prin definirea explicită a rolului şi
importanţei tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

2005-2006

b) implementarea programului
“Elaborarea suportului ştiinţific şi
tehnologic al Societăţii
Informaţionale în Republica
Moldova”

2005-2010

c) extinderea capacităţilor
Institutului de Matematică şi
Informatică a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei prin
dezvoltarea unor noi direcţii
ştiinţifice fundamentale şi
aplicative orientate spre
implementarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii,
conform direcţiilor prioritare,
stabilite de Parlament

2007

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor ,
Ministerul Justiţiei,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Institutul de
matematica si
Informatica,
Universitatea
Tehnică a
Moldovei,
Academia de
Studii Economice,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
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1

2

3
d) crearea centrelor de excelenţă
în domeniile educaţie, cercetare,
tehnologie, probleme socioumane, destinate implementării
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii

4
2007

e) crearea parcurilor ştiinţifice şi 2005-2007
tehnologice, a incubatoarelor de
business pentru implementarea
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii
31. Informatizarea
a) elaborarea şi implementarea
2005-2007
managementului regulamentelor pentru
identificarea şi selectarea
ştiinţific, a
proceselor de
lucrărilor ştiinţifice de
selectare a
perspectivă în regim on-line.
temelor de
b) elaborarea produselor
2005-2010
perspectivă, a
program destinate informatizării
metodelor de
managementului ştiinţific
distribuire a
mijloacelor
financiare bazate
pe rezultate
32. Reducerea
a) extinderea în cadrul instituţiilor 2005-2007
costurilor
academice şi a celor de ramură a
experimentelor volumului lucrărilor de cercetareştiinţifice
dezvoltare în domeniul ştiinţei
complexe prin computerelor şi a informaticii,
aplicare pe
conform direcţiilor prioritare
scară largă a
stabilite de Parlament
computerului şi

5
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Economiei,
sectorul privat
Academia de
Ştiinţe a Moldovei

Academia de
Ştiinţe a Moldovei

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare
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1

33.

2
tehnologiilor
informaţionale,
implementarea
proiectării
asistate de
computer şi
prelucrării
automatizate a
datelor
experimentale,
a metodelor de
simulare pe
computer

Asigurarea
condiţiilor
pentru
diseminarea cît
mai rapidă a
rezultatelor
ştiinţifice şi a
informaţiilor
referitoare la
rezultatele
lucrărilor de
cercetaredezvoltare

3
b) sporirea cu 20% către anul
2006 a ponderii cercetărilor şi
lucrărilor de proiectare în
domeniile ce ţin de crearea de
echipamente şi produse program,
destinate automatizării
experimentelor ştiinţifice

4
2005-2006

5
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Economiei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare

c) dotarea către anul 2006 a
tuturor instituţiilor de cercetaredezvoltare cu computere
performante, asigurîndu-i
fiecărui colaborator ştiinţific
posibilitatea să utilizeze
computerul personal cel puţin
50% din timpul de lucru
d) crearea către anul 2006 în
cadrul tuturor instituţiilor de
cercetare-dezvoltare a reţelelor
Intranet şi conectarea tuturor
instituţiilor academice şi a celor
de subordonare ramurală la
Internet prin canale de bandă
largă
a) racordarea cadrului legislativnormativ referitor la dreptul de
autor şi protecţia proprietăţii
intelectuale, în special, în
domeniile ce ţin de elaborarea
produselor program, a bazelor de
date şi a publicaţiilor electronice,
la necesităţile actuale şi de
perspectivă ale unei societăţii
informaţionale
b) elaborarea cadrului legislativnormativ referitor la crearea şi
funcţionarea bibliotecilor
ştiinţifice on-line

2005-2006

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare

2005-2006

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare

2005-2007

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul Culturii,
Ministerul Justiţiei

2005

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul Culturii,
Ministerul Justiţiei
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1

34.

2

3
c) implementarea către anul 2007
în toate instituţiile de cercetaredezvoltare a publicaţiilor
electronice

4
2005-2007

d) dotarea către anul 2006 a
tuturor bibliotecilor ştiinţifice din
cadrul instituţiilor de cercetaredezvoltare cu computere şi
integrarea acestora în reţelele
Intranet şi Internet

2005-2006

e) elaborarea şi implementarea
2005-2006
produselor program destinate
înfiinţării către anul 2006 în
cadrul Bibliotecii Academiei de
Ştiinţe a Moldovei a Institutului
de Economie şi Informaţie
Tehnico-Ştiinţifică a Ministerului
Economiei şi Bibliotecii ştiinţifice
republicane medicale a
Ministerului Sănătăţii, iar în
cadrul Bibliotecii Naţionale a
bibliotecilor on-line
f) crearea unui portal WEB de
2005-2007
promovare şi consultanţă în
domeniile e-ştiinţei: situaţia
curentă, legislaţia, studii de caz,
instruire, recomandări,
consultanţă on-line etc.
Asigurarea
a) actualizarea nomenclatorului
2005-2006
economiei
specialităţilor ştiinţifice prin
naţionale cu
extinderea şi diversificarea
cadre ştiinţifice specializărilor din domeniul
de calificare
ştiinţei computerelor,
înaltă în
informaticii, tehnologiilor
domeniul
informaţionale şi de comunicaţii

5
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Economiei,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale

Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Educaţiei
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Educaţiei

24

1

2
tehnologiilor
informaţionale
şi de
comunicaţii

3
4
2005-2010
b) crearea în cadrul instituţiilor
academice şi a celor de ramură a
consiliilor ştiinţifice, responsabile
de coordonarea proceselor de
elaborare şi de implementare a
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii

5
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
ministerele care au
în subordine
instituţii de
cercetaredezvoltare

c) consolidarea bazei tehnicomateriale şi extinderea cu 50%
către anul 2006 a capacităţilor de
înmatriculare la studii
postuniversitare aprofundate şi în
doctorantură la specialităţile
ştiinţifice ce asigură dezvoltarea
tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii
d) integrarea cursurilor “Ştiinţa
Computerelor” şi “Informatica” în
programele de doctorat din
domeniul ştiinţelor reale şi a celor
tehnice, iar a cursului “Tehnologii
informaţionale şi de comunicaţii” −
în toate programele de doctorat şi
din domeniul ştiinţelor socioumane
e) extinderea capacităţilor şi
înfiinţarea, în parteneriat cu
instituţiile internaţionale,
recunoscute ca lideri în domeniu,
de noi centre de pregătire şi/sau
de certificare a calificărilor în
domeniul tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

2005-2006

Academia de Ştiinţe
a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Economiei

2005-2006

Academia de Ştiinţe
a Moldovei,
Ministerul Educaţiei

2005-2007

Academia de Ştiinţe
a Moldovei,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale

VI. Cultura electronică
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1
35.

2

3

4

5

Realizarea în
volum deplin a
drepturilor
cetăţenilor de
acces la
informaţii şi
cunoştinţe prin
intermediul
noilor tehnologii
informaţionale,
staţionar şi de la
distanţă, în
sediul
instituţiilor de
cultură şi la
domiciliu

a) analiza şi consolidarea cadrului
legislativ pentru elaborarea
şi
implementarea serviciilor de ecultură

2005

Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale

b) elaborarea
şi aprobarea
programelor de informatizare a
instituţiilor culturale la toate
nivelurile în scopul cre
ării
spaţiului informa ţional cultural
unic
c) elaborarea şi implementarea
planului de ac ţiuni prioritare
destinate prezerv
ării
patrimoniului cultural,
digitalizarea valorilor culturale şi
asigurarea accesului la ele prin
intermediului Internetului

2005

Ministerul
Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii

d) crearea în cadrul Ministerului
Culturii a Centrului de e-cultur ă
şi dotarea acesteia cu computere.
e) crearea
în biblioteci a
punctelor de acces public la
Internet

2005-2007

2005

2005-2010

Ministerul Culturii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale
Ministerul Culturii

Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
sectorul privat
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2

3
f) crearea spa ţiului informaţional
cultural integrat

g) crearea centrelor multimedia în
biblioteci

36.

Informatizarea
tuturor
instituţiilor de
cultură din
Moldova şi
transformarea
lor în actori
importanţi ai
societăţii informaţionale,
în centre
atractive şi
utile pentru
cetăţenii
fiecărei
comunităţi

a) dotarea institu ţiilor de cultur ă
şi sec ţiilor raionale de cultur ă cu
computere şi echipamente de
reţea

b) asigurarea accesului gratuit la
Internet şi la re ţeaua na ţională
Intranet pentru toate instituţiile de
cultură

4
2005-2010

5
Ministerul Culturii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile din
domeniul culturii
2005-2010 Ministerul Culturii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
sectorul privat,
instituţiile din
domeniul culturii
2005-2007 Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
sectorul privat,
instituţiile din
domeniul culturii
2005-2007 Ministerul Culturii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
sectorul privat,
instituţiile din
domeniul culturii
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1

37.

2

Digitalizarea
patrimoniului
cultural şi al
tezaurului
audio-vizual
naţional

3
c) extinderea proiectului
SIBIMOL în toate bibliotecile
ţării

4
2005-2010

ţionale

2005-2007

e) dotarea Bibliotecii Na ţionale
cu echipamente de digitalizare

2005-2007

f) dotarea muzeelor na ţionale cu
echipamente de digitalizare
g) digitalizarea celor mai
valoroase opere din domeniul
cinematografiei şi muzicii
şi
prezervarea acestora

2005-2010

5
Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul
Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul
Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul
Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul
Culturii,
bibliotecile
Ministerul
Culturii, sectorul
privat
Ministerul Culturii

d) extinderea volumului de
servicii digitale, oferite de
instituţiile de cultură

2005-2010

e) crearea portalului electronic al
comunităţilor culturale

2008-2010

a) crearea Centrului na ţional de
digitalizare a patrimoniului
cultural
b) crearea Centrului mobil de
digitalizare a patrimoniului
cultural

2005-2007

c) crearea bazelor de date a
patrimoniului cultural mobil
imobil

2005-2007

2005-2010

Ministerul Culturii

a) plasarea în Internet a informa ţiei
despre cultura Republicii Moldova
în limbile de circula
ţie
internaţională

2005-2010

Ministerul Culturii,
instituţiile din
domeniul culturii

d) crearea Bibliotecii na
digitale

38. Asigurarea
accesului liber a
persoanelor din
străinătate la
valorile culturale

2008-2010

şi
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1

2
ale Moldovei
prin intermediul
Internetului

3
b) promovarea prin Internet a
traseelor turistice, bazate pe
monumentele culturale de
importanţă deosebită

40.

Sporirea
gradului de
pregătire a
personalului
din instituţiile
de cultură în
domeniul
tehnologiilor
informaţionale
şi de
comunicaţii

Dezvoltarea
cadrului
legislativnormativ
referitor la
implementarea

5

2005-2010

Departamentul
Turismului,
Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile din
domeniul culturii
Instituţiile din
domeniul culturii

ă cu

2005-2010

a) dotarea institu
ţiilor de
învăţămînt din domeniul culturii
cu computere

2005-2007

b) actualizarea curriculumui din
învăţămîntul artistic

2005-2006

c) elaborarea şi implementarea
programelor de instruire, inclusiv
la distan ţă, pentru angaja ţii din
instituţiile de cultură

2005-2010

d) extinderea proiectului „ Şcoala
de Biblioteconomie”

2005-2010

c) crearea galeriilor de art
vînzări în Internet

39.

4

VII. Sănătatea electronică
a) elaborarea şi implementarea
Legii privind drepturile
pacientului

2005

Ministerul
Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile din
domeniul culturii,
sectorul privat
Ministerul Culturii,
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul Culturii,
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile din
domeniul culturii
Ministerul Culturii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
bibliotecile,
sectorul privat
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Justiţiei,
instituţiile
medicale
29

1

41.

2
tehnologiilor
informaţionale
şi de
comunicaţii în
sistemul de
ocrotire a
sănătăţii şi
racordarea lui
la cel european

3
b) elaborarea şi implementarea
Legii privind drepturile
şi
responsabilităţile medicului

4
2005

5
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Justiţiei,
instituţiile
medicale

c) elaborarea şi implementarea
cadrului legislativ-normativ
referitor la implementarea
serviciilor de e-sănătate

2005-2007

Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Justiţiei,
instituţiile
medicale

Implementarea
Concepţiei
Sistemului
informaţional
medical
integrat pentru
gestionarea
fluxurilor
informaţionale
administrative
şi medicale şi
eficientizarea
sistemului de
management
sanitar

a) elaborarea şi implementarea
componentelor de baz
ă ale
Sistemului informaţional medical
integrat

2005-2007

Ministerul
Sănătăţii,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Compania
Naţională de
Asigurări în
Medicină, Casa
Naţională de
Asigurări Sociale

b) implementarea metodelor
moderne de identificare a
pacienţilor
şi introducerea
cardurilor unice de asigurare
medicală, compatibile cu cele din
Uniunea Europeană

2004-2006

Ministerul
Sănătăţii,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Compania
Naţională de
Asigurări în
Medicină, Casa
Naţională de
Asigurări Sociale

30

1

42.

2

Implementarea
serviciilor de
telemedicină,
aproprierea
serviciilor
medicale de
locul de trai al
pacientului

3

4

5

c) implementarea standardelor de
conexiune a re
ţelelor pentru
transmiterea datelor
şi
documentelor electronice medicale,
bazate pe experien ţa interna ţională
în domeniu

2007-2009

d) dotarea institu ţiilor medicale cu
computere, conectarea acestora la
reţelele departamentale şi globale

2005-2007

a) atragerea investi ţiilor publice şi
private în domeniile de baz ă ale esănătăţii

2005-2010

şi
în

2005-2007

Ministerul Sănătăţii,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Compania Naţională
de Asigurări în
Medicină, Casa
Naţională de
Asigurări Sociale
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor,
instituţiile medicale
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Economiei
Ministerul
Sănătăţii,
Universitatea de
Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”,
investitorii

c) extinderea domeniilor de
utilizare a cardurilor electronice
de uz general şi implementarea
cardurilor electronice de
asigurare medicală

2007-2009

b) dezvoltarea conceptului
implementarea proiectelor-pilot
domeniul telemedicinii

Ministerul
Sănătăţii,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
Compania
Naţională de
Asigurări în
Medicină, Casa
Naţională de
Asigurări Sociale,
instituţiile medicale
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1

43.

44.

2

3
d) crearea
şi dezvoltarea
sistemului de servicii
telemedicale

Facilitarea
a) plasarea în Internet a
accesului
informaţiilor despre sistemul de
pacienţilor şi
ocrotire a sănătăţii din Republica
cetăţenilor la
Moldova şi instituţiile medicale,
informaţia despre în limba de stat şi limbile de
sănătatea publică circulaţie internaţională
şi sănătatea
b) implementarea serviciilor de
personală,
sondaj on-line, de evaluare a
creşterea
calităţii serviciilor medicale
gradului de
prestate populaţiei
participare a
cetăţenilor la
procesul de luare a deciziilor
Sporirea
a) crearea programului de
gradului de
educaţie la distan
ţă pentru
pregătire a
specialiştii din sistemul de
personalului din ocrotire a sănătăţii
sistemul de
ocrotire a
sănătăţii în
domeniul
tehnologiilor
informaţionale
şi de
comunicaţii
b) actualizarea curriculumui din
învăţămîntul medical

4
5
2005-2010 Ministerul Sănătăţii,
Ministerul
Transporturilor şi
Comunicaţiilor ,
Departamentul
Tehnologii
Informaţionale,
instituţiile medicale
2005-2007 Ministerul
Sănătăţii,
instituţiile
medicale

2005-2007

Ministerul
Sănătăţii,
instituţiile
medicale

2005-2007

Ministerul
Sănătăţii,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
instituţiile
medicale

2005-2006

Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
medical
32

1

2

3
c) crearea centrului de e-sănătate

4
2005-2010

d) instruirea angajaţilor din
instituţiile medicale în domeniul
utilizării tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii

2005-2007

5
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Economiei
Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Educaţiei,
instituţiile de
învăţămînt
medical
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