
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - 

"Moldova electronică"
Nr. 255  din  09.03.2005 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-50/336 din 25.03.2005
* * *

 
Întru realizarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 "Privind 

edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr.50-52, art.300) şi Hotărîrii Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004 "Privind aprobarea Politicii de edificare a 
societăţii informaţionale în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-98, 
art.789), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", conform anexei 

nr.1;
Planul  de  acţiuni  pentru  realizarea  Strategiei  Naţionale  de  edificare  a  societăţii  informaţionale  - 

"Moldova electronică", conform anexei nr.2. […]

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului 
nr.255 din 9 martie 2005

 
Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale 

„Moldova electronica” 
 

[…]

4. Educaţia electronică: pregătirea generaţiei viitoare 

[…]

Obiective specifice:
[…]asigurarea condiţiilor pentru ca fiecare absolvent al şcolii profesionale, colegiului sau al instituţiei 

de învăţămînt superior să cunoască şi să aplice tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii în volumul 
prevăzut de ECDL (European Computer Driving Licence - Licenţa Europeană de Utilizare a Computerului);

asigurarea condiţiilor ca funcţionarii publici din administraţia publică centrală şi locală să cunoască şi 
să aplice tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii în volumul prevăzut

[…]

Sarcini pe termen mediu (pînă în anul 2010):
crearea infrastructurii necesare pentru instruirea asistată de computer şi învăţămîntul la distanţă;
implementarea metodelor de instruire asistată de computer şi învăţămîntul la distanţă în licee, colegii şi 

instituţiile de învăţămînt superior;
crearea industriei de manuale electronice;
atingerea standardelor prevăzute de ECDL pentru toţi funcţionarii publici. […]



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

Obiectivele Denumirea acţiunilor Termenul 
de 

realizare

Instituţiile responsabile

28. Asigurarea  condiţiilor  pentru  ca  fiecare 
absolvent  al  şcolii  profesionale,  colegiului 
sau al  instituţiei  de învăţămînt superior  să 
cunoască  şi  să  aplice  TIC  în  volumul 
prevăzut  de  ECDL  (European  Computer  
Driving Licence ) 

a)  elaborarea  şi  editarea 
manualelor şi a ghidurilor metodice 
pentru  predarea  disciplinei 
„Tehnologii  informaţionale  şi  de 
comunicaţii”

2005-2007 Ministerul Educaţiei, 
instituţiile de învăţămînt

b)  perfecţionarea  cadrelor 
didactice  pentru  predarea  cursului 
„Tehnologii  informaţionale  şi  de 
comunicaţii” 

2005-2007 Ministerul Educaţiei, 
instituţiile de învăţămînt

c)  implementarea  cursului 
„Tehnologii  Informaţionale  şi  de 
comunicaţii”  în  instituţiile  de 
învăţămînt

2005-2007 Ministerul Educaţiei, 
instituţiile de învăţămînt

 
 
 

  

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  comunicaţii 
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 
comunicaţii  pentru  funcţionarii 
publici”

2005-2006 Ministerul Educaţiei, 
Academia de Administrare 
Publică pe lîngă 
Preşedintele Republicii 
Moldova 

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

2005-2007 Aparatul Guvernului, 
Academia de Administrare 
Publică pe lîngă 
Preşedintele Republicii 
Moldova


