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Această broşură îşi propune să prezinte cîteva 
din cele mai des întîlnite în ţara noastră servicii 
din categoria e-guvernare de care pot să beneficieze 
cetăţenii, întreprinderile, autorităţile publice şi nu 
numai. Personajele din broşură sînt reale iar serviciile 
descrise sînt funcţionale şi accesibile tuturor.

În ultimii ani, cetăţenii din Republica Moldova pot 
intra în legătură cu instituţiile publice mult mai uşor 
şi rapid, datorită apariţiei “guvernării electronice” sau 
“e-guvernării”. Multe dintre serviciile care erau înainte 
oferite numai la ghişeu, acum pot fi accesibile doar 
avînd un calculator cu acces la Internet. Guvernarea 
electronică se bazează pe utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de oferire a 
serviciilor de către instituţiile publice, iar cetăţenii pot 
obţine informaţii, pot transmite solicitări sau chiar pot 
realiza tranzacţii online.
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Beneficiile guvernării electronice

Obţinerea de informaţii, rapid şi direct de la sursă – acum este 
mult mai simplu de căutat şi de citit legislaţia dintr-un anumit domeniu 
pe site-ul fiecărui minister. La fel, pentru a depune actele pentru o au-
torizaţie, oricine poate afla de pe site-ul instituţiei respective ce acte sînt 
necesare şi cînd se poate depune dosarul. Tot pe Internet poţi găsi rapid 
telefoane de contact, adrese, persoane responsabile, programul audien-
ţelor şi alte informaţii de interes public.

Descărcarea de pe Internet a formularelor necesare în interacţiu-
nea cu autorităţile – după tipărire şi completare, acestea sînt transmise 
autorităţilor, pe cale clasică. De exemplu, cine trebuie să prezinte rapoar-
te financiare sau dări de seamă fiscale, nu este nevoie să meargă mai întîi 
la instituţia de resort, ca să ia formularul şi să îl completeze. Poate să 
descarce de pe Internet formularul, să îl completeze dinainte.

Completarea formularelor online – există şi formulare care pot fi 
depuse online, cum ar fi cele legate de declaraţii la poliţie sau dări de 
seamă fiscale. Tot astfel, completînd un formular online, oricine poate 
solicita duplicatele certificatelor de stare civilă sau eliberarea extrasului 
din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.

Guvernarea electronică este acum la îndemîna fiecăruia, nu tre-
buie decît să ne familiarizăm cu ea şi să învăţăm să o folosim.
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I. Informaţii despre lansarea unei afaceri şi    
 înregistrarea unei întreprinderi

Liliana Crîşmariu (27 ani, frizeriţă) ne-a povestit 
cum s-a documentat în legătură cu lansarea şi 
înregistrarea unei afaceri

Despre mine lumea ştie că sînt o frizeriţă bună, deşi 
am, de fapt, altă meserie. Frezam doar în timpul liber. 

La început nu prea scoteam bani din asta. Iniţial, făceam frizuri 
doar pentru prietenii mei. Aşa că mi-am cumpărat nişte unelte 
şi am descoperit că mă pricep.

Încet-încet, au început şi alţii să mă cheme să le fac frizuri 
pe acasă. Soţul meu îmi tot zicea să deschidem noi o frizerie, că 
nu mai e niciuna în sat, dar cînd să fac eu asta? Ştiu că e mult de 
alergat, sînt multe hîrtii de completat cînd îţi faci firmă.

Tot el mi-a zis să mă duc la Punctul de Informare a Cetăţeni-
lor (PIC) , acolo unde ar sta copiii tot timpul, dacă i-am lăsa… 

La PIC am găsit pe Internet informaţiile necesare pentru 
deschiderea unei firme. Şi aşa am aflat că pot descărca modele ale actelor de constituire, pot ob-
ţine consultaţii online despre înregistrarea persoanelor juridice sau pot să rezervez denumirea 
firmei fără să mă duc în altă parte.

Persoana care lucra acolo mi-a zis unde să mă interesez, adică pe site-ul Camerei Înregistrării de 
Stat, care are adresa www.cis.gov.md.

Am văzut că acolo se găsesc modele de documente necesare la înregistrarea unei firme şi că 
poţi să le completezi la calculator. Oricum, nu credeam că poţi să faci asta fără să te duci la nu ştiu 
cîte birouri.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-ul Camerei Înregistrării de Stat, www.cis.gov.md, la secţiunea Servicii 
online, se găsesc formularele care trebuie completate şi depuse online la această 
instituţie sau pot fi descărcate în calculatorul personal (de exemplu: eliberarea 
extrasului din Registrul de Stat, perfectarea actelor de constituire pentru înregistrarea 
întreprinzătorului individual).

Detalii despre activităţile licenţiate şi modalitatea de obţinere a unei licenţe se 
găsesc pe site-ul Camerei de Licenţiere a cărui adresă este www.licentiere.gov.md.
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II. Depunerea online a dărilor de seamă fiscale

Ecaterina Inculeţ (56 ani, contabilă) ne-a explicat 
cum depune dările de seamă fiscale în format 
electronic

Activez ca contabil deja de 30 ani. Fiindcă sînt un speci-
alist calificat, mai mulţi agenţi economici din localita-

te m-au rugat să le ţin contabilitatea. Profesia mea de contabil 
mi-a permis dintotdeauna să lucrez şi de acasă, iar faptul că se 
pot depune declaraţii fiscale şi în format electronic mi-a 
uşurat mult munca, mai ales acum, cînd am ajuns la o vîrstă 
mai înaintată, iar copii mi-au cumpărat un calculator acasă.

Totul a început cînd am apelat la Punctul de Informare a 
Cetăţenilor unde mi s-a explicat cum să fac ca să depun declara-
ţii fiscale online. E bine că formularele se verifică automat, ceea 
ce exclude posibilitatea apariţiei greşelilor în procesul perfectă-
rii acestora iar eu nu sînt nevoită să mă deplasez la Inspectoratul 

fiscal de la Ialoveni. 
Ca să trimiţi formularele, trebuie să ai semnătură digitală, un fel de semnătură pe calculator. 

Mai întîi a trebuit să semnez un contract de prestare a serviciului după care am beneficiat de un curs 
de instruire gratuit, la sfîrşitul căruia am primit setul necesar pentru utilizarea serviciului: ghidul de 
utilizator, recomandări metodologice, informaţia de autentificare, dispozitive de citire şi de păstrare 
a semnăturii digitale. După ce am obţinut semnătura digitală, am început să depun declaraţii com-
pletate pe site-ul serviciilor electronice fiscale al Serviciului Fiscal de Stat, la secţiunea „Declaraţie 
electronică”.

Am aflat de curînd, tot de pe acest site, că pot utiliza serviciul „Declaraţie electronică” şi ca per-
soană fizică. E simplu, sînt instrucţiuni clare acolo, procedura e similară ca la persoanele juridice.

Site-ul mai oferă: serviciul „Declaraţie rapidă” care nu necesită să ai Internet şi semnătură digitală; 
posibilitatea de a descărca formularul necesar de declaraţie fiscală; verificarea simplă şi rapidă a in-
formaţiei despre agenţii economici; verificarea autenticităţii şi aparteneţei facturilor fiscale.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-ul serviciilor electronice fiscale al Serviciului Fiscal de Stat www.servicii.
fisc.md pot fi încărcate declaraţii fiscale în format electronic. Tot pe acest site sînt 
disponibile informaţii despre modalitatea de obţinere a semnăturii digitale.

Pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md poate fi accesată legislaţia fiscală 
în vigoare, descărcate formulare ale declaraţiilor fiscale, găsite date de contact ale in-
spectoratelor de stat teritoriale şi alte informaţii utile pentru contribuabili.
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III. Înscrierea de acasă în audienţă la     
 autorităţi şi comunicarea cu acestea prin e-mail

Mihai Mihăilă (52 ani, director-adjunct al Școlii 
Profesionale Răzeni) ne-a povestit cum s-a în-
scris în audienţă cu ajutorul Internetului

Casa mea este chiar la marginea satului şi, din păcate, 
în apropierea unei gunoişti neautorizate. Trebuie să 

am grijă să nu-mi las păsările să iasă din curte, pentru că cine 
ştie ce pot înghiţi de pe acolo. De altfel, sînt convins că locul 
se transformă, pe zi ce trece, într-un adevărat focar de infecţie 
şi poluare pentru noi toţi.

E adevărat că, din cînd în cînd, responsabilii de la Primărie, 
nivelează sau adună gunoiul, cu tractoarele. Cu toate astea, eu 
cred că ar trebui să luăm în serios faptul că am ajuns deja în 
secolul XXI şi să încercăm să ne modernizăm cu adevărat, nu 
doar pe hîrtie sau pe vorbe.

Ştiu că Consiliul local a avertizat că toate gunoiştile neatori-
zate trebuie lichidate. L-am întrebat pe primar ce are de gînd să facă, dar mi-a spus că nu are putere 
să lupte cu iresponsabilitatea cetăţenilor iar pentru construcţia unei gunoişti care să respecte toate 
standardele nu sînt bani în bugetul local. L-am întrebat pe un prieten de-al meu unde să mă duc, şi 
el mi-a zis că ar trebui să mă merg la Ministerul Mediului. Aşa că am hotărît să mă  înscriu în audienţă 
la ministru.

Bine că am aflat, înainte de a merge la oraş, că există la noi în sat Punctul de Informare a Ce-
tăţenilor, asta m-a scutit de bani cheltuiţi pe drum şi timp pierdut pentru deplasare. Împreună cu 
consultantul de acolo am căutat site-ul Ministerului Mediului, şi la rubrica Contacte am găsit progra-
mul de audienţe al ministrului, telefonul la care se fac înscrieri şi adresa ministerului. Totodată, i-am 
expediat ministrului un e-mail în care i-am descris problema în cauză, cu gîndul că poate nu va mai 
fi necesar să merg pînă la Chişinău.

Consultantul de la PIC mi-a spus că fiecare minister are afişat programul de audienţe.  La unele 
ministere trebuie să trimiţi un mesaj prin e-mail, iar la majoritatea doar să dai un telefon ca să te 
programezi.

Sînt programat peste o săptămînă, şi sper să obţin o rezolvare; mă voi duce împreună cu alţi 
săteni, pentru că asta e o problemă nu doar pentru cei care stau la marginea satului.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-urile autorităţilor publice centrale se găsesc, de regulă, informaţii despre 
procedura de înscriere în audienţă fie sînt precizate adresa de e-mail şi/sau numă-
rul de telefon unde se fac programările (de exemplu, pe site-ul Ministerului Mediului 
www.mediu.gov.md/md/praud/). Pe alte site-uri există posibilitatea de a depune o pe-
tiţie online  (cum ar fi site-ul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comuni-
caţiilor www.mtic.gov.md/petitions).

Adresele site-urilor ministerelor se găsesc pe site-ul Guvernului Republicii 
Moldova www.gov.md, tot acolo ai posibilitatea să expediezi direct e-mailuri tuturor 
miniştrilor.
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IV. Căutarea locurilor de muncă

Pavel Bivol (27 ani, şomer) a găsit pe Internet 
informaţii despre acordarea ajutorului de şomaj, 
oferte de serviciu şi îndrumări pentru obţinerea 
unui loc de muncă

În toamna trecută, am rămas fără serviciu. La firma unde 
lucram s-au făcut disponibilizări. Am început să îmi caut 

de lucru, dar, de găsit, n-am găsit atît de repede cum speram. 
Pentru că mă săturasem să tot rog pe cineva să mă ajute să 
văd ofertele de muncă pe Internet, m-am hotărît să învăţ să 
caut singur. Înainte nu prea ştiam să folosesc calculatorul, aşa 
că m-am bucurat cînd am văzut că la PIC se organizează cur-
suri pentru asta.

Acolo am învăţat cum să scriu un text la calculator, cum să 
folosesc e-mailul şi cum să caut pe Internet. Mi-am dat seama 

apoi că asta mă ajuta să încerc şi la alte oferte de serviciu, la care se cereau cunoştinţe de bază 
în folosirea calculatorului. Pe lîngă asta, am început să caut pe Internet. M-am interesat mai întîi 
de ajutorul de şomaj. Şi am ajuns pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM). Acolo am găsit informaţii despre cum şi în ce situaţii poţi să primeşti ajutor de şomaj. 
A fost bine că am văzut de acasă ce acte îmi trebuie, ca să nu bat degeaba drumul pînă la sediu, că 
nu prea mai aveam bani.

Tot pe site-ul acesta am găsit ofertele de muncă şi am văzut că se organizează tîrguri ale locuri-
lor de muncă în anumite zile. Am văzut că există şi informaţii despre munca în străinătate. Voiam eu 
de mult să aflu şi de asta şi e bine că pot să aflu singur, fără să mai aud tot felul de comentarii.

Acum o să îmi fac un CV, am văzut pe site-ul Agenţiei cum se face. Am văzut că are multe 
rubrici la care eu nu prea am ce să scriu, dar poate că o să se schimbe situaţia asta, căci am văzut că 
Agenţia organizează, din cînd în cînd, şi cursuri de formare profesională. Am de gînd să merg şi eu 
la unul, două!

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Site-ul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, www.anofm.md, include 
informaţii despre cursurile de instruire profesională organizate, acordarea ajutorului 
de şomaj, procedura de angajare peste hotare. Tot aici se găsesc adresele şi datele de 
contact ale tuturor Agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. 

Iar pe site-ul www.jobmarket.gov.md poţi găsi oferte de muncă din toate raioanele, 
precum şi îndrumări pentru completarea CV-ului.
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Dumitru Braga (20 ani, student) ne-a povestit 
cum îşi programează pe Internet excursii cu prie-
tenii în vacanţe

Sînt student în anul doi în Chişinău şi anul trecut am 
avut parte de o vacanţă foarte frumoasă. Plănuisem 

încă din primăvară cîteva excursii cu prietenii, dar, cum am 
avut cu toţii sesiune, nu prea ne-a stat gîndul la vacanţă pînă 
cînd am ajuns acasă.

Nu ştiam prea bine ce vrem să facem, dar am făcut o lis-
tă lungă, de unde să alegem; voiam să mergem la concerte, la 
mare,  să vizităm locurile pitoreşti din ţară. Ne-am adunat cu 
toţii la un loc şi am început să căutăm. Am intrat întîi pe site-ul 
Agenţiei Turismului, unde se găsesc informaţii despre tot felul 
de evenimente: festivaluri, expoziţii, concerte etc.

Am descoperit că pe site este o hartă interactivă a Re-
publicii Moldova, informaţii despre atracţiile turistice din ţara noastră, un ghid turistic complex 
şi date de contact ale agenţiilor de turism. Apoi am intrat şi pe site-urile muzeelor şi teatrelor din 
Chişinău, dar ne-am gîndit că le putem vizita în week-enduri cînd vom fi la cursuri.

Ne-am hotărît, pînă la urmă, asupra cîtorva excursii şi am început să căutăm pe site-ul www.au-
togara.md autobuzele cu care să mergem. Mi s-a părut util că pe site-ul acesta se găsesc informa-
ţii despre toate cursele, inclusiv schimbările în orarul curselor. Iar ca să nu ai surprize la autogară, e 
bine că tot de aici poţi afla şi preţul biletului.

Tot făcînd planuri, am ajuns şi pe site-ul Aeroportului Internaţional Chişinău, www.airport.md. 
E mai scump să călătoreşti cu avionul, aşa că deocamdată am renunţat, pentru că acum nu ne per-
mitem. Dar ne-am notat adresa site-ului, pentru că dacă o să vrem să plecăm la anul la mare, o să 
consultăm din timp informaţiile pentru pasageri.

Pînă una-alta, am vizitat cîteva mănăstiri şi o parte din atracţiile turistice ale Moldovei.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-urile Ministerului Culturii www.mc.gov.md şi a Agenţiei Turismului www.
turism.gov.md, se găsesc informaţii despre evenimentele culturale organizate în ţară: 
concerte, festivaluri, expoziţii. Tot aceste site-uri includ şi o hartă interactivă a ţării, 
date de contact şi adrese ale site-urilor muzeelor, teatrelor, sălilor de concerte, cine-
matografelor, monumentelor naturale, mănăstirilor, vinăriilor, agenţiilor de turism, 
hotelurilor din ţară.

Site-ul www.autogara.md oferă informaţii despre mersul autobuzelor, rute, pre-
ţurile biletelor etc., iar site-ul www.railway.md oferă informaţii despre mersul trenu-
rilor.

Site-ul www.airport.md dispune de un orar online al zborurilor care se efectuea-
ză pe Aeroportul Internaţional Chişinău şi de o bază de date a companiilor aeriene.

V. Călătorii şi evenimente culturale
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Trofim Jalba (83 ani, pensionar) s-a interesat de 
modul de organizare şi de rezultatele alegerilor 
parlamentare din 2009

De cînd m-am pensionat, mă uit la televizor mai mult 
decît înainte, în special la ştiri. Bineînţeles, anul trecut 

m-au preocupat alegerile şi am discutat mult cu vecinii şi ru-
dele despre ele, pentru că nu înţelegeam prea bine de ce au 
loc alegeri repetate. Mai ales că nu-mi era clar de unde să aflu 
cu cine să votez şi de data aceasta.

Cum ne tot contraziceam, nepotul meu mi-a zis să ne du-
cem cu el la PIC şi să ne arate pe Internet care sînt candidaţii şi 
programele electorale pentru fiecare partid. Pînă la urmă, am 
mers. Şi ne-a arătat nepotul un loc, un site oficial, zicea el, al 
Comisiei Electorale Centrale. De Comisia aceasta ştiam şi eu că 
organizează alegerile de fiecare dată. Nepotul meu zicea că a 

trebuit să caute ceva timp site-ul acesta, fiindcă pentru alegerile din anul trecut Comisia a mai lansat 
un site special pentru alegători, dar pe care lipsesc informaţiile despre concurenţii electorali.

Pînă la urmă le-am consultat pe ambele şi am fost mulţumit că am văzut care este procedura 
de votare. Aşa am aflat care sînt candidaţii în Parlament şi ce propune fiecare din ei pentru a solu-
ţiona problemele pensionarilor, că asta vroiam eu să aflu mai mult. Cînd m-au sunat copiii mei din 
Italia le-am recomandat şi lor să se uite pe aceste site-uri.

Am văzut că acolo aveau de gînd să publice şi rezultatele, adică toate rezultatele, cu numărul 
exact de voturi pentru fiecare concurent electoral, şi nu aşa cum arată la televizor, mai mult pe cei 
din anumite partide. Aşa că ne-am hotărît să venim din nou, la cîteva zile după alegeri, să verificăm 
ce candidaţi au intrat în Parlament, pe cine-o să tragem de mînecă, dacă va fi cazul.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC), a cărui adresă este www.cec.md, se 
găsesc informaţii oficiale despre alegerile parlamentare şi locale care se desfăşoară în 
ţara noastră: lista secţiilor de votare, lista concurenţilor electorali şi rapoartele finan-
ciare ale acestora, rezultatele votării şi nu numai, dar şi texte ale actelor normative în 
vigoare, componenţa CEC, datele de contact şi alte informaţii relevante. În 2009 CEC 
a lansat un nou site, www.voteaza.md, pentru facilitarea accesului la informaţia referi-
toare la procedura de votare pentru cetăţenii din ţară şi de peste hotare.

După începerea mandatelor parlamentare, pe site-ul Parlamentului www.parla-
ment.md, sînt afişate informaţii despre fiecare dintre parlamentari. Pe site-ul respectiv 
şi pe cel al Guvernului www.gov.md, se găsesc informaţii despre activităţile celor 
două instituţii, inclusiv înregistrări video ale şedinţelor acestora sau poţi privi şedinţe 
online, se poate urmări procesul legislativ şi de guvernare.

VI. Urmărirea procesului electoral
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Eleonora Andriuţa (21 ani, studentă) ne-a poves-
tit cum a reuşit să devină studentă cu ajutorul 
informaţiilor de pe Internet

Eram o elevă perseverentă. Primăvara trecută, mă pre-
găteam foarte serios pentru examenele de absolvire a 

ciclului liceal. Nu eram decisă ce voi face după liceu, de fapt 
ca şi mulţi dintre colegii mei. Un prieten, care era deja student 
mi-a recomandat să caut pe Internet informaţii despre înma-
triculare.

Mai întîi am vizitat site-ul Ministerului Educaţiei, am gă-
sit acolo ce reprezintă Procesul Bologna, lista instituţiilor de 
învăţămînt superior cu datele lor de contact şi a site-urilor 
acestora,  detalii despre desfăşurarea concursului de admite-
re. Am găsit acolo multă informaţie utilă pe care niciodată nu 
m-am gîndit că aş fi putut să o găsesc atît de rapid, uşor şi din 
surse sigure. Pe multe site-uri ale universităţilor era indicată data Zilei uşilor deschise, asta m-a 
ajutat să cunosc mai bine ofertele acestora.

Am absolvit cu succes liceul, deja eram sigură că voi depune actele la Universitatea de Stat. 
Zilnic urmăream noutăţile despre admitere pe site-ul acestei instituţii. A fost atît de simplu să 
depun dosarul de înscriere fiindcă m-am informat din timp pe www.usm.md despre programul 
de lucru şi adresa Comisiei de admitere, modalitatea de achitare a taxei de înscriere, lista actelor 
şi copiilor necesare pentru dosarul de înscriere. Liniştită că am depus dosarul şi că voi putea afla 
imediat de pe site-ul universităţii rezultatele admiterii, am decis să mă angajez temporar pentru 
a face cîţiva bani de buzunar.

Chiar şi după admitere, simt utilitatea site-ului universităţii. Îmi place că pe acesta este pla-
sat orarul cursurilor şi al sesiunilor, iar unele suporturi de curs pot fi descărcate de acolo. Mai 
mult ca atît, pe site-ul universităţii şi al Ministerului Educaţiei este o rubrică unde sînt plasate 
informaţii despre programele internaţionale de schimb academic, chiar sînt interesată să aplic 
la unul dintre ele.

Iar pentru sora mea mai mică, acum abia în clasa a unsprezecea, vom putea afla prin Inter-
net nota de la bacalaureat  (ştiu că se poate afla de pe site-ul Ministerului Educaţiei). Apoi, cînd 
va vrea să se înscrie la facultate, tot Internetul o va ajuta.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Majoritatea instituţiilor superioare de învăţămînt din Republica Moldova dispun 
de un site de unde poţi să afli cum şi cînd se organizează admiterea, ce cursuri se 
fac sau dacă facultăţile lor organizează şi studii postuniversitare. Iată cîteva exemple 
mai jos:

- Universitatea de Stat din Moldova, www.usm.md;
- Academia de Studii Economice, www.ase.md;
- Universitatea Tehnică a Moldovei, www.utm.md.
Lista completă o găsiţi pe site-ul Ministerului Educaţiei www.edu.md.

VII. Admiterea la facultate
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VIII. Comandarea în regim online a eliberării 
duplicatelor certificatelor de stare civilă

Natalia Bivol (32 ani, profesoară) ne-a povestit 
cum a obţinut duplicatul certificatului de naştere 
prin intermediul unui portal de servicii electro-
nice

De curînd, o colegă de serviciu mi-a prezentat o opor-
tunitate de a aplica la un curs de instruire pentru pro-

fesori care se organizează în România. Am zis că ar fi o şansă 
să-mi perfecţionez cunoştinţele şi abilităţile, am mai discutat 
cu soţul şi am decis să depun dosarul. Toate actele necesare 
pentru dosar trebuia să fie în limba română, inclusiv şi cer-
tificatul de naştere. Doar pe acesta din urmă nu-l aveam în 
regulă, plus la asta şi timpul mă presa, trebuia cît mai rapid să 
depun dosarul. Eram gata să renunţ numai din cauza acestui 
act, amintindu-mi de coşmarul pe care l-am trăit cînd mi-am 

făcut paşaportul meu şi al copiilor.
Fiind la PIC, în timp ce scanam unul dintre actele pentru dosar, consultantul de acolo mi-a pre-

zentat portalul serviciilor electronice al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
www.e-services.md. Am văzut că acolo există posibilitatea plasării online a comenzii de elibe-
rarea a duplicatului certificatului de naştere, imediat am ales acest serviciu din lista de servicii 
accesibile pe acel site, m-am autentificat cu ajutorul codului personal, am completat formularul 
necesar pentru plasarea comenzii, îndată ce am expediat comanda am primit confirmarea recepţio-
nării acesteia şi am imprimat memoriul privind acordarea serviciului online cu numărul comenzii. În 
drum spre casă am trecut pe la Oficiul poştal şi am achitat costul serviciilor indicat în memoriu. 

Mi se pare că procedeul acesta uşurează viaţa multora, şi nouă, dar şi funcţionarilor de la oficiile 
pentru documentarea populaţiei. Am remarcat că de pe acel site se poate de comandat eliberarea 
duplicatelor la toate certificatele de stare civilă precum şi extrase din acestea, e posibil de comandat 
chiar şi al doilea paşaport sau adeverinţe legate de eliberarea buletinului de identitate, înregistrarea 
domiciliului, apartenenţa etnică şi altele.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Prin site-ul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, www.
mtic.gov.md, poate fi accesat portalul serviciilor electronice www.e-services.md. De 
pe site-ul aceluiaşi minister poţi afla informaţii despre serviciile de: stare civilă, perfec-
tare a documentelor de identitate, înregistrare a transportului şi calificare a conducăto-
rilor auto, consultare a registrelor şi sistemelor informaţionale de stat.

Un alt serviciu în domeniul comunicaţiilor disponibil pe site-ul www.posta.md 
este urmărirea online a expedierilor poştale.
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IX. Căutarea de finanţări pentru dezvoltarea comunitară

Ion Luchian (56 ani, primarul comunei Răzeni) a 
găsit finanţare pentru soluţionarea mai multor 
probleme ecologice din localitate

Comuna noastră este situată pe două coline, iar centrul 
localităţii se află între acestea, pe unde îşi duce apele 

un rîuleţ. De-a lungul timpului, rîuleţul, care se alimentează 
mai mult din apele pluviale decît din izvoarele proprii, a săpat 
de-a lungul localităţii o rîpă care se adîncea şi se lărgea văzînd 
cu ochii. Nepăsarea noastră, a tuturor celora care trăim în acest 
sat, a creat o mare problemă ecologică, care nu mai putea fi 
evitată la nesfîrşit. Totdeauna lipsa banilor în bugetul local nu 
ne permitea să alocăm resurse pentru asemenea probleme. 
Aveam noi ceva bani, dar nici pe departe suficienţi.

Cred că conectarea calculatoarelor de la Primărie la Inter-
net a deschis noi oportunităţi pentru funcţionarii publici. Ca ur-
mare, am cerut viceprimarului să efectueze o căutare de fonduri. Ştiam că există tot felul de finanţări 
publice pentru mai multe tipuri de acţiuni. Viceprimarul a venit şi mi-a arătat, pe site-ul www.mediu.
gov.md, informaţiile despre programul de finanţare. Este vorba despre Fondul Ecologic Naţional, de 
la care pot solicita un grant şi autorităţile publice locale. Am citit cu atenţie Ghidul solicitantului 
de finanţare care este disponibil pe acel site, am descarcat documentaţia necesară de a fi 
completată şi depusă la Fondul Ecologic Naţional.

Pînă la moment am obţinut finanţare pentru realizarea mai multor proiecte,  implementate cu 
scopul soluţionării problemelor ecologice de pe teritoriul comunei.

Tot viceprimarul mi-a arătat  un portal unde poţi să cauţi programe de asistenţă tehnică 
externă active, am remarcat că majoritatea din ele necesită cunoaşterea limbii engleze, dar ne 
descurcăm noi.

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Pe site-ul Ministerului Mediului, www.mediu.gov.md, se găsesc informaţii des-
pre finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului din bugetul de stat prin 
intermediul Fondului Ecologic Naţional. Pentru potenţialii beneficiari ai acestui pro-
gram, ministerul a creat o rubrică unde se găsesc informaţii despre toate componente-
le acestuia şi poate fi descărcată documentaţia necesară.

Un alt site destinat utilizatorilor interesaţi de asistenţa tehnică oferită Moldovei 
de către donatorii internaţionali este cel al Direcţiei politici, planificare strategică şi 
asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat www.ncu.moldova.md.
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X. Depuneare online a declaraţiilor la poliţie

Efimia Sainsus (74 ani, pensionară) a depus o 
plîngere la poliţie prin intermediul Internetului

La începutul iernii mi s-au furat din curte toate rezervele 
de lemne şi cărbune pentru anotimpul rece, pe care 

le-am cumpărat din banii economisiţi din pensia mea. Acest 
lucru m-a ţintuit la pat pentru cîteva zile bune.

Între timp, unul dintre copii mei s-a adresat la poliţistul de 
sector dar fară nici un rezultat, făptaşul nu a fost de găsit. Chiar 
eu l-am sunat de vreo trei ori pe poliţist, dar întotdeauna mi-a 
zis că nu s-a rezolvat nimic încă.

Am pierdut orice speranţă că s-ar mai putea de făcut ceva. 
Am vorbit despre asta cu lumea de prin sat şi mi-a zis cineva să 
mă duc la PIC, că pot să aflu şi de pe Internet telefoane de 
contact de la Comisiariatul raional de poliţie.

M-am dus şi aşa a fost. Am găsit telefoane de contact, dar 
consultantul de la PIC mi-a arătat o adresă unde am depus cu ajutorul ei o declaraţie la poliţie, am 
scris acolo toate cele ci mi s-au întîmplat. Persoana de acolo mi-a spus că în aşa mod cu siguranţă că 
plîngerea mea va fi examinată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

De atunci, mă duc din cînd în cînd la PIC să văd ce se mai întîmplă cu declaraţia mea. Am în-
văţat să caut singură. Deschid o fereastră şi scriu declaratie.mai.gov.md. Acolo introduc numărul 
decalaraţiei mele pe care l-am primit cînd am depus-o, după care pot vedea unde s-a ajuns cu exa-
minarea plîngerii mele. E mai bine aşa, că nu mai trebuie să dau telefoane. Aflu singură. 

De cînd merg la PIC, am început să vorbesc cu fata mea care stă în Elveţia. Asta îmi convine 
foarte mult, că nu mai plătesc atîţia bani pe telefon şi, pe lîngă asta, pot s-o şi văd. 

 Serviciul de e-guvernare corespunzător

Portalul Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.md, oferă posibilitatea de 
a depune declaraţii online direct la Comisiariatele de poliţie teritoriale sau la alte 
subdiviziuni subordonate acestui minister, inclusiv de a ataşa fişiere care pot fi anexate 
la textul declaraţiei.

Tot de pe acest site pot fi descărcare modele de cereri şi demersuri, precum şi 
de consultat programul de lucru, tarifele la serviciile prestate de Biroul migraţie şi 
azil, găseşti informaţii despre persoanele care se află în căutare, numerele mai multor 
telefoane de încredere şi linii fierbinţi.
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Povestirile incluse în această broşură fac referire la cîteva dintre serviciile de 
guvernare electronică cel mai des folosite. Ele au rolul de a descrie tipul 
serviciului folosit şi nu de ghid de utilizare. Informaţii detaliate despre cum 

se utilizează efectiv serviciul se găsesc la adresele menţionate în finalul fiecărui text. 
Cum Internetul este un mediu în continuă evoluţie, aceste site-uri se pot dezvolta sau 
modifica în timp şi pot apărea alte site-uri cu informaţii despre servicii de e-guvernare 
care încă nu sînt folosite în Republica Moldova.

Informaţii recente despre legislaţia în vigoare şi evoluţia serviciilor de e-guvernare 
din Republica Molodva sînt publicate pe portalul dedicat acestui domeniu www.e-
moldova.md. Pe lîngă acesta, un alt punct de plecare pentru căutarea de servicii de 
e-guvernare îl poate constitui site-ul Guvernului Republicii Moldova www.gov.md.

În viaţa de zi cu zi, sîntem deseori obligaţi să luăm legătura cu instituţiile publice. 
Fiecare dintre noi depune declaraţii cu privire la impozitul pe venit. Uneori, vrem să 
obţinem un formular tipizat sau să găsim o sursă de finanţare pentru dezvoltarea co-
munitară. Alteori, avem nevoie de un duplicat a unui act de stare civilă sau de o listă 
cu liceele sau universităţile din ţară la care se pot înscrie copiii.

Guvernarea electronică aduce numeroase avantaje atît cetăţenilor cît şi institu-
ţiilor publice, care pot să reducă din costuri, să economisească timp şi să combată 
corupţia. În plus, cetăţenii au acces la servicii de calitate într-un mediu civilizat, nu 
mai sînt obligaţi să stea la cozi în faţa unor ghişee deseori neprietenoase, facilitîndu-se 
astfel stabilirea unei relaţii corecte între cetăţeni şi funcţionarii publici.
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PAGINI WEB 
ale instituţiilor publice din Republica Moldova

Parlamentul www.parlament.md
Guvernul www.gov.md
Preşedintele www.president.md

Economie, comerț, finanțe
Ministerul Economiei www.mec.gov.md
Ministerul Finanţelor www.mf.gov.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare www.maia.gov.md
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei www.cccec.gov.md

Serviciul Fiscal de Stat www.fisc.md
Servicii Fiscale Electronice www.servicii.fisc.md
Banca Naţională a Moldovei www.bnm.md
Camera de Comerţ şi Industrie www.chamber.md
Camera de Licenţiere www.licentiere.gov.md
Camera Înregistrării de Stat www.cis.gov.md
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie www.standard.md
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului www.miepo.md

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii www.odimm.md

Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării 
Conformităţii Produselor www.acreditare.md

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică www.iefs.md
Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică www.anre.md

Comisia Naţională a Pieţei Financiare www.cnpf.md
Serviciul Grăniceri www.border.gov.md
Serviciul Vamal www.customs.gov.md
Curtea de Conturi www.ccrm.md
Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” www.aamv.gov.md
Agenţia Rezerve Materiale www.tender.gov.md
Biroul Naţional de Statistică www.statistica.gov.md

Justiție, drepturile omului
Ministerul Justiţiei www.justice.gov.md
Curtea Constituțională www.constcourt.md
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Biroul Relaţii Interetnice www.bri.gov.md
Comisia Electorală Centrală www.cec.md
Curtea Supremă de Justiţie www.csj.md
Curtea de Apel Chişinău www.ca.justice.md
Curtea de Apel Economică www.cae.justice.md
Judecătoria Economică de Circumscripţie www.je.justice.md
Judecătoria Militară www.jm.justice.md
Procuratura Generală www.procuratura.md
Departamentul Instituţiilor Penitenciare www.penitenciar.gov.md
Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat www.cnajgs.md

Securitate națională, apărare, ordine publică
Ministerul Afacerilor Interne www.mai.gov.md 
Ministerul Apărării www.army.gov.md
Serviciul de Informaţii şi Securitate www.sis.md
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale www.dse.md

Agenţia Proprietăţii Publice www.app.gov.md
Mediu, dezvoltare regională

Ministerul Mediului www.mediu.gov.md
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale www.mcdr.gov.md
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru www.adrcentru.md
Agenţia  “Moldsilva” www.moldsilva.gov.md
Agenţia Turismului www.turism.gov.md
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru www.arfc.gov.md
Inspectoratul Ecologic de Stat www.inseco.gov.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat www.meteo.md
Centrul Informaţional de Mediu www.cim.mediu.gov.md
Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi 
Cadastru „Ingeocad” Î.S. www.ingeocad.md

Protecţie socială, sănătate şi familie
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei www.mmpsf.gov.md
Ministerul Sănătăţii www.ms.gov.md
Inspecţia Muncii www.inspectiamuncii.md
Centrul Naţional de Management în Sănătate www.sanatate-publica.md
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină 
Preventivă www.sanepid.md

Compania Naţională de Asigurări în Medicină www.cnam.md
Casa Naţională de Asigurări Sociale www.cnas.md
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Şcoala de Management în Sănătate Publică www.public-healph.md
Agenţia Medicamentului www.amed.md
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă

www.anofm.md
www.jobmarket.gov.md

Serviciul Stare Civilă www.starecivila.gov.md
Comunicații, tehnologii informaționale, transport

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor www.mtid.gov.md

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor www.mtic.gov.md 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei www.anrceti.md

Centrul Resurselor Informaţionale de Stat 
„Registru” www.registru.md

Poşta Moldovei  Î.S. www.posta.md
ModData  Î.S. www.molddata.md
Moldtelecom S.A. www.moldtelecom.md
Aeroportul Internaţional Chişinău www.airport.md
Gările şi Staţiile Auto Î.S. www.autogara.md
Calea Ferată din Moldova Î.S. www.railway.md
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile www.caa.md
Centrul de Telecomunicaţii Speciale www.cts.md

Educație, ştiință
Ministerul Educaţiei www.edu.gov.md
Academia de Ştiinţe www.asm.md
Universitatea de Stat din Moldova www.usm.md
Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” www.upsc.md
Universitatea Tehnică a Moldovei www.utm.md
Academia de Studii Economice din Moldova www.ase.md
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi www.usb.md
Universitatea de Stat din Tiraspol www.ust.md
Universitatea de Stat din Comrat www.kdu.md
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport www.usefs.md
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. 
Testemiţanu” www.usmf.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova www.uasm.md
Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne www.academy.police.md

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova www.irim.md
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice www.amtap.md



GUVERNAREA ELECTRONICĂ:  servicii publice mai aproape de cetăţeni 19

Academia de Administrare Publică www.aap.gov.md
Institutul Militar al Forţelor Armate “Alexandru 
cel Bun” www.army.md

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu” 
din Cahul www.usch.md

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei www.edu.asm.md
Institutul de Ecologie şi Geografie www.ieg.asm.md
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală www.agepi.md

Cultură, mass-media, tineret şi sport
Ministerul Culturii www.mc.gov.md
Ministerul Tineretului şi Sportului www.mts.gov.md
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” www.eminescu.md
Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” www.satiricus.md
Teatrul Republican “Luceafărul” www.luceafarul.md
Teatrul Naţional de Operă şi Balet www.nationalopera.md
Sala cu Orgă www. organhall.md
Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” www.filarmonica.md
Studioul “Moldova-Film” www.moldova-film.md
Consiliul Coordonator al Audiovizualului www.cca.md
Compania Publică „Teleradio Moldova” www.trm.md
Agenţia Informaţională de Stat Moldpres www.moldpres.md
Camera Naţională a Cărţii www.bookchamber.md
Biblioteca Naţională www.bnrm.md
Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” www.bncreanga.md
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei www.nationalmuseum.md

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei www.artmuseum.md
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală www.muzeu.md
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret 
ARTICO www.crct.md

Altele
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene www.mfa.gov.md

Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă 
externă din cadrul Cancelariei de Stat www.ncu.moldova.md

Consiliul Raional Ialoveni www.il.md
Portalul Serviciilor Electronice www.e-services.md
Registrul de Stat al Actelor Juridice www.justice.md

Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale www.rson.justice.md/
organizations
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Punctul de Informare a Cetăţenilor din comuna Răzeni (PIC Răzeni) este un loc 
în care orice locuitor al comunităţii poate primi cît mai rapid informaţii despre activi-
tatea şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice de orice nivel, interac-
ţionînd cu acestea prin intermediul noilor tehnologii de informare şi comunicare.

PIC Răzeni funcţionează în baza principiilor:
 asigurării accesului permanent şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la informaţii 

din domeniul administraţiei publice, dar şi din alte domenii de activitate.
 asigurării unei comunicări şi cooperări eficiente dintre cetăţeni şi administraţia 

publică.
 promovării şi facilitării participării cetăţenilor la procesul decizional.

PIC Răzeni oferă următoarele servicii:
 E-mail public; asistenţă în distribuirea de materiale în format electronic la soli-

citare.
 Consultarea legislaţiei şi a actelor autorităţilor publice locale.
 Instruirea în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare.
 Asistenţă informaţională în completarea documentelor în format electronic: de-

claraţii, formulare, cereri, ş.a.
 Acces la Internet, telefon, fax, scaner, imprimantă şi copiator.

Date de contact:
Raionul Ialoveni, comuna Răzeni 

MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1B
Tel. 0 268 95146; 
Fax 0 268 73325

E-mail: pic@razeni.md
Web: www.razeni.md 

Program de lucru:
Luni – vineri, 9.00 – 18.00

PIC Răzeni a fost înfiinţat cu suportul financiar al PNUD Moldova, 
Proiectul “Edificarea e-Guvernării în Moldova-2”.



Asociaţia obştească “Eco-RăzEni”
Republica Moldova, r. Ialoveni, com. Răzeni
MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1B
Tel.: (+373 268) 95 146; Fax: (+373 268) 73 325
E-mail: ecorazeni@gmail.com 
Web: www.ecorazeni.wordpress.com; 
www.razeni.md  

Broşura apare în cadrul proiectului “Democraţia electronică – o 
nouă posibilitate de acces la informaţia publică pentru locuitorii 
din comuna Răzeni”, implementat de Asociaţia obştească 
“Eco-Răzeni” cu suportul financiar al PNUD Moldova, Proiectul 
“Edificarea e-Guvernării în Moldova-2”.

Conţinutul acestui material nu reflectă neapărat punctul 
de vedere al finanţatorului şi a fost elaborat în baza broşurii 
“Guvernarea electronică: servicii publice la îndemâna fiecăruia” 
editată de Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale 
din România (iunie, 2009).

cînd vei finisa să utilizezi această broşură, 
te rugăm să o reciclezi.




