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 Abstract. In this paper the author analyse the allocation of the budgeting 
resources to the Information and Communication Technology in Moldova, in 
particular to public authorities that develop and implement the public policies, and 
delivery of the public services by the state specialized enterprises, as well as the 
resources for implementation of the budgeting programs/subprograms. As a result 
of the research were identified the ways to improve the efficiency of budget 
allocation.  

Cuvinte cheie. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, alocaţii bugetare, 
programe/subprograme de cheltuieli. 

Introducere. Sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţii 
(TIC) este unul din factorii cheie ai dezvoltării economice durabile, 
care contribuie direct la schimbările fundamentale în toate ramurile 
economiei şi la asigurarea unui nou nivel al calităţii guvernării şi 
prestării serviciilor publice. Aşteptările utilizatorilor impun guvernele 
şi instituţiile publice să fie pregătite de a oferi şi utiliza servicii 
informaţionale oricând, oriunde şi la orice echipament într-un mod 
sigur, securizat şi cu mai puţine resurse.  

Scopul cercetării constă în analiza alocaţiilor bugetului de stat 
pentru sectorul TIC, inclusiv planificarea pe programe bugetare şi 
repartiţia mijloacelor financiare bugetare pentru informatizare pe 
instituţii publice, precum şi incidenţa lor asupra eficienţei aplicării 
tehnologiilor respective.  

Rezultatele cercetării. Formarea şi utilizarea resurselor 
informaţionale de stat sunt finanţate prin alocaţiile bugetare pentru 
întreţinerea autorităţilor şi instituţiilor publice, aprobate prin legea 
bugetului pe anul respectiv, precum şi mijloacele autorităţilor 
administraţiei publice şi ale organizaţiilor implicate în activităţile 
respective, mijloace obţinute din prestarea contra plată a serviciilor 
aferente resurselor informaţionale de stat.  

Mijloacele financiare de la bugetul de stat în domeniul TIC se 
alocă pentru:  

- elaborarea politicilor publice, care se efectuează de către Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;  

- implementarea politicilor publice, care se realizează de către Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 
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Tehnologia Informaţiei, Centrul de Guvernare Electronică, Serviciul 
naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale; 

- prestarea serviciilor publice de către Î.S. „Centrul Resurselor 
Informaţionale de Stat” şi Î.S. „Poşta Moldovei”.  

Alocaţiile mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru 
informatizare a însumat circa 172,7 mil lei în anul 2015, înregistrând 
o majorare de 2,6 ori faţă de anul 2010, însă  comparativ cu anul 
2014 alocaţiile sau redus cu 12,1%. Volumul alocaţiilor mijloacelor 
bugetare pentru informatizare în Republica Moldova a înregistrat o 
evoluţie pozitivă ascendentă, însă ponderea acestora în finanţarea 
întregului sector TIC continuă să fie nesemnificativă, iar în ultimii 
doi ani chiar s-a redus (Figura 1).  
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Figura 1. Evoluţia structurii alocaţiilor mijloacelor băneşti pentru 

sectorul TIC 
Sursa: elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al R.M. 

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul TIC, pentru prima 
dată separată în cadrul CBTM în anul 2016, stabileşte obiectivele şi 
priorităţile bugetar-fiscale pe termen mediu şi estimările cadrului de 
resurse şi cheltuieli publice trasate pentru dezvoltarea TIC şi 
obiectivele pe anii 2017-2019. Strategia reflectă acţiunile pentru 
realizarea angajamentelor preconizate în documente de politici 
naţionale şi sectoriale. 

Acţiunile Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul TIC sunt 
planificate pe programe bugetare prioritare (Tabelul 1).  
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Tabelul 1.  
Prognoza alocaţiilor de resurse  

în sectorul TIC, pe anii 2017-2019, mil. lei 

programe/subprograme de cheltuieli 2017 2018 2019 

Programul I. Executivul şi serviciile de 
suport  

48,0 39,6 39,6 

Subprogramul: E-Transformare a Guvernării  23,6 15,2 15,2 
Subprogramul: Servicii de suport pentru 
exercitarea guvernării  

23,6 15,2 15,2 

Programul II. Edificarea societăţii 
informaţionale  

58,2 58,1 58,1 

Subprogramul: Politici şi management în 
domeniul dezvoltării informaţionale  

58,2 58,1 58,1 

Subprogramul: Evidenţa şi documentarea 
populaţiei 

1,8 1,8 1,8 

Programul III. Dezvoltarea sistemelor de 
comunicaţii  

50,0 50,0 50,0 

Subprogramul: Apelurile de urgenţă 50,0 50,0 50,0 
Total pe sector 158,0 149,4 149,4 

Sursa: Strategia Sectorială de Cheltuieli pe Termen Mediu pe anii 2017-
2019 în domeniul TIC 

Concluzii. Alocaţiile mijloacelor bugetare pentru implementarea 
Strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu se aprobă anual 
prin Legea bugetului de stat,  repartizarea alocaţiilor mijloacelor 
financiare bugetare indicate pe destinatari se efectuează de către 
Guvern pe instituţii. Ca rezultat, procesul de informatizare este 
haotic, fiecare instituţie creează independent, fără a coordona cu alte 
instituţii, sisteme variate de diferite niveluri, care nu pot fi 
reprezentate ulterior într-un sistem integrat. Astfel, mecanismul 
actual de repartizare a alocaţiilor respective necesită a fi modificat. 
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