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Utilizarea tehnologiei informaţiei este o cerinţă absolută în 
dezvoltarea administraţiei publice şi a managementului. Se poate spune 
că administraţia modernă de guvernare şi cea publică nu poate fi 
productivă, eficientă şi eficace fără sprijinul tehnologiei moderne a 
informaţiei, inclusiv a instrumentelor ce permit utilizatorilor să creeze o 
gamă variată de capabilităţi pentru realizarea obiectivelor organizaţiei. 

În acest sens, se remarcă că una dintre funcţiile de bază ale 
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova este asigurarea 
monitoringului financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi 
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat [1], 
care este un mecanism parţial automatizat, constând în principal din: 

- Recepţionarea electronică a situaţiilor financiare/ rapoartelor 
statistice transmise de către Biroul Naţional de Statistică prin 
intermediul poştei electronice într-un format prestabilit [2]. Astfel, a 
fost evitată colectarea manuală a datelor (implicarea factorului 
uman), acest fapt oferind în acelaşi timp un anumit grad de siguranţă 
cu privire la veridicitatea datelor utilizate în procesul de monitoring 
financiar, care, până a fi raportate, sunt aprobate de organele de 
conducere ale entităţilor cu capital de stat, precum şi, după caz, sunt 
supuse auditului extern al situaţiilor financiare.   

- Utilizarea bazelor de date pentru prelucrarea informaţiilor 
recepţionate (generare de tabele, calcul de indici, selecţie după 
anumite criterii etc.), mentenanţa şi siguranţa datelor fiind asigurată 
de Î.S. „Fintehinform”, entitate economică subordonată care oferă 
asistenţă tehnologico-informaţională Ministerului Finanţelor. 

- Utilizarea altor informaţii recepţionate atât pe cale electronică 
cât şi pe suport hârtie, nefiind supuse procesării informatice. 

- Analiza datelor şi întocmirea rapoartelor (notelor analitice) 
privind rezultatele monitoringului financiar al entităţilor economice 
cu capital de stat, care sunt diseminate părţilor interesate pe suport 
hârtie şi/sau electronic cu utilizarea semnăturii electronice. 
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Procesul prenotat este supus anumitor provocări, dintre care se 
evidenţiază termenul relativ tardiv de furnizare a datelor de către 
Biroul Naţional de Statistică (la finele lunii mai a anului de gestiune 
sunt furnizate datele pentru anul precedent celui de gestiune), dat 
fiind necesitatea colectării, introducerii în baza de date (Depozitarul 
Naţional al Situaţiilor Financiare), verificării şi prelucrării datelor 
colectate. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a contabilităţii, 
ajustată la Directivele europene în acest sens, termenul de furnizare 
a situaţiilor financiare se va majora (estimativ entităţile economice 
vor raporta datele pentru anul încheiat către finele lunii iunie a 
anului în curs). Ca urmare, procesul de monitoring financiar poate fi 
afectat, limitându-se posibilităţile de intervenţie timpurie a statului, 
în caz de riscuri majore, în activitatea entităţilor economice cu 
proprietate publică. Pentru depăşirea situaţiei date, au fost operate 
modificări în Hotărârea Guvernului nr. 568  din 06 mai 2008 „Cu 
privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia 
şi exercitarea funcţiilor de către persoanele  împuternicite să 
reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale”, 
fiind introdusă obligativitatea întreprinderilor de stat şi societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de a prezenta 
Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 25 a lunii imediat 
următoare trimestrului de gestiune, în format electronic, prin 
intermediul portalului www.servicii.fisc.md, darea de seamă privind 
mărimea şi circulaţia proprietăţii publice (potrivit formularului 
specificat în anexa nr.1 la hotărârea prenotată) [3]. Astfel, s-a urmărit 
crearea unui instrument electronic de monitorizare timpurie a 
activităţii entităţilor economice cu capital de stat, care va contribui la 
îmbunătăţirea procesului de administrare a proprietăţii publice şi 
luare a deciziilor de către factorii implicaţi în acest proces.  

Concluzionând asupra celor expuse, se remarcă că tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor are multiple implicaţii 
macroeconomice, analiza acestora fiind deosebit de utilă în luarea 
deciziilor. Noile tehnologii digitale fac accesul, stocarea şi 
transmiterea informaţiei din ce în ce mai facile şi mai accesibile. 
Dispunând de informaţia digitală, aceasta poate fi transformată în 
noi valori economice şi sociale, creând imense oportunităţi pentru 
dezvoltarea de noi produse şi servicii. 
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