PROCESUL -VERBAL nr. _____
al ședinței Consiliului de administrare
al Instituției publice „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”
10 iunie 2016, ora 15.00
Casa Guvernului, Sala de ședințe et. 6 din str. Bănulescu Bodoni
În conformitate cu pct.20 din Statutul Instituției publice „Centrul de Guvernare
Electronică (E-Government)”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.760 din 18.08.2010, a
fost convocată ședința Consiliului de administrare al Instituției publice „Centrul de
Guvernare Electronică (E-Government)” (în continuare – Consiliu) în următoarea
componență:
Membrii Consiliului:
1. Copaci Tudor

-

Secretar general al Guvernului, președinte al
Consiliului

2. Armașu Octavian

-

ministru al finanțelor, vicepreședinte al Consiliului

3. Calmîc Octavian

-

viceprim-ministru, ministru al economiei

4. Cebotari Vladimir

-

ministru al justiției

5. Jizdan Alexandru

-

ministru al afacerilor interne

6. Cincilei Aureliu

-

viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

7. Tarlev Vitalie

-

viceministru al tehnologiei informației și
comunicațiilor

8. Văsa Violeta

-

șef al Cabinetului Prim-ministrului

9. Lupan Ion

-

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe
politici pentru mediul de afaceri

A fost anunțată prezența membrilor Consiliului. La ședință sînt prezenți următorii
membri ai Consiliului:
1. Copaci Tudor

-

Secretar general al Guvernului, președinte al
Consiliului

2. Armașu Octavian

-

ministru al finanțelor, vicepreședinte al Consiliului

Din motive legate de serviciu, la ședință nu sînt prezenți:
3. dl Calmîc Octavian, viceprim-ministru, ministru al economiei, care a delegat în
calitate de reprezentant pe dna Susanu Angela, secretar de stat al Ministerului
Economiei;
4. dl Jizdan Alexandru, ministru al afacerilor interne, care a delegat în calitate de
reprezentant pe dl Șova Andrian, director al Serviciului Tehnologii Informaționale din
subordinea MAI;
5. dl Cebotari Vladimir, ministru al justiției, care a delegat în calitate de reprezentant
pe dna Iurco Tatiana, șef al Cabinetului ministrului justiției;

6. dl Cincilei Aureliu, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, care a delegat
în calitate de reprezentant pe dl Rotaru Andrei, consilier al Guvernatorului Băncii
Naționale a Moldovei;
7. dl Tarlev Vitalie, viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor, care a
delegat în calitate de reprezentant pe dl Cușcă Andrei, șef adjunct al Direcției politici
în domeniul tehnologiei informației a MTIC;
8. dl Văsa Violeta, șef al Cabinetului Prim-ministrului;
9. dl Lupan Ion, consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici pentru
mediul de afaceri.
Președintele Consiliului a anunțat că, în conformitate cu pct.21 din Instituției
publice „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, în urma verificării prezenței
la ședință și a mandatelor de participare la ședință, prezentate de către reprezentanții
membrilor Consiliului care nu au putut fi prezenți la ședință, se constată că ședința este
deliberativă, la ea fiind prezenți 2 membri ai Consiliului și 5 reprezentanți, cu drept de vot,
ai membrilor Consiliului absenți.
Invitați:
Țurcanu Iurie

-

Director executiv al Instituției publice „Centrul de
Guvernare Electronică (E-Government)”

Cașu Oxana

-

Manager al Proiectului „e-Transformare a Guvernării”

Manoil Vlad

-

Coordonator e-servicii, Instituția publică „Centrul de
Guvernare Electronică (E-Government)”

Ordinea de zi:
1. Raportul privind progresul în implementarea Agendei de e-Transformare a
Guvernării, statut la zi (mai 2016).
2. Activitățile principale de activitate ale Instituției publice „Centrul de Guvernare
Electronică (E-Government)” pînă la finele anului 2016.
3. Decizii spre aprobare:
1) Raportul privind progresul în implementarea Agendei de e-Transformare a
Guvernării, statut la zi (mai 2016);
2) Activitățile principale ale Instituției publice „Centrul de Guvernare Electronică (EGovernment)” pînă la finele anului 2016.
Ședința Consiliului a fost prezidată de dl Tudor Copaci, Secretar general al Guvernului,
Președintele Consiliului. Lucrările de secretariat al ședinței Consiliului au fost ținute de
dl Eduard Fricațel, consultant juridic al Instituției publice „Centrul de Guvernare
Electronică (E-Government), secretar al Consiliului.
Tuturor membrilor Consiliului, până la convocarea ședinței, le-au fost distribuite
materialele necesare pentru examinarea și aprobarea deciziilor, referitor la toate subiectele
din ordinea de zi a ședinței.
Președintele Consiliului a confirmat ordinea de zi și a propus aprobarea acesteia.
Membrii Consiliului au aprobat unanim ordinea de zi.
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Primul subiect. Raportul privind progresul în implementarea Agendei de eTransformare a Guvernării, statut la zi (mai 2016)
Raportul a fost prezentat de dl Iurie Țurcanu, director executiv al Instituției publice
„Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”.
Dl Iu.Țurcanu a menționat că din diferite motive obiective ultima ședință a
Consiliului a avut loc încă în luna mai 2015. Reieșind din aceasta și de faptul că a fost
aprobată o nouă componență a Consiliului, dînsul a făcut o retrospectivă succintă a celor
mai importante acțiuni întreprinse în cadrul implementării Programului strategic de
transformare tehnologică a Guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.710 din 20.09.2011, și realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”,
finanțat de Banca Mondială, și anume:
Centrul de Guvernare Electronică (în continuare – CGE) a fost creat în august 2010,
având drept misiune îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare și a serviciilor publice
prestate cetățenilor și mediului de afaceri prin aplicarea intensă a tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii. Funcțiile de fondator al CGE sunt exercitate de
Cancelaria de Stat.
Totodată, în anul 2010, la inițiativa Guvernului Republicii Moldova, a demarat
Proiectul „e-Transformare a Guvernării” (în continuare – Proiectul e-TG), care a
recunoscut necesitatea utilizării TIC ca factor important pentru o mai bună guvernare prin
re-modelarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile guvernamentale prestatoare de
servicii publice, optimizarea proceselor interne de lucru ale organizațiilor guvernamentale
precum și a creșterii durabile a competitivității țării. Durata proiectului a fost de 6 ani, iar
finalizarea acestuia este planificată pentru decembrie 2016.
În acest context, pentru implementarea Proiectului e-TG, în 2010 Guvernul a
solicitat asistență din partea Băncii Mondiale și, drept urmare, părțile au semnat un Acord
de Finanțare prin care Banca Mondială a acordat un împrumut în valoare de 20 milioane
dolari SUA. Autoritatea implementatoare a Proiectului e-TG este Cancelaria de Stat, prin
intermediul Centrului de Guvernare Electronică.
Pe parcursul implementării Proiectului e-TG au fost implementate circa 40 de
proiecte derivate inclusiv proiecte de dezvoltare și implementare a infrastructurilor TI
centralizate, proiecte sectoriale, proiecte de digitizare.
Principalele produse și platforme livrate în cadrul Proiectului e-TG sunt:
 Instituirea Portalului Guvernamental al Serviciilor Publice - servicii.gov.md, care
la moment se modernizează. În prezent pe portal sunt disponibile 130 de servicii publice
electronice;
 Instituirea Portalului Datelor Guvernamentale Deschise - date.gov.md. În 2011
Guvernul Republicii Moldova a aderat la Parteneriatul guvernelor deschise, fiind a
șaisprezecea țară în acest parteneriat, astăzi în acest parteneriat fiind mai mult de 130 de
țări. De la momentul aderării la acest Parteneriat, Guvernul Republicii Moldova a
implementat trei planul naționale de acțiuni. Astfel, la moment portalul date.gov.md
găzduiește circa 900 de seturi de date publice, care sunt accesibile pentru orice persoană
interesată.
 Instituirea Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate (MConnect), care
reprezintă o soluție tehnică ce asigură schimbul de date în sectorul public. Până la finele
3

anului în curs urmează a fi finalizată pilotarea MConnect și promovat cadrul legislativnormativ pentru implementarea necondiționată a acesteia.
 Instituirea Platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) mcloud.gov.md - infrastructura informaţională guvernamentală comună care funcţionează
în baza tehnologiei de „cloud computing”, care permite găzduirea sistemelor
informaționale din sectorul public și funcționarea cu mult mai eficientă a acestora.
Migrarea sistemelor informaționale deținute de autoritățile publice în MCloud rămâne a fi
una din provocările pentru CGE.
Dl O.Armașu, ministru al finanțelor, vicepreședinte al Consiliului, a intervenit cu o
întrebare referitor la capacitățile de stocare ale MCloud și posibilitățile platformei de
găzduire a unor baze de date complexe și voluminoase.
Dl Iu.Țurcanu a menționat că MCloud se implementează în câteva etape, inclusiv ca
o tactică de diminuare riscurilor. Astfel, pînă în prezent a fost deja implementată etapa I.
Actualmente este în proces de finalizare etapa a II-a, în cadrul căreia a fost creat un centru
de date modular, care urmează a fi deschis în septembrie 2016, care dispune de o
capacitate de stocare de circa 30 de petabiți de memorie și corespunde tuturor standardelor
mondiale în domeniu de infrastructură, capacitate, securitate, gama de servicii diverse
acordate etc.
În contextul implementării MCloud, dl O.Armașu a făcut referință la situația de la
Ministerul Finanțelor, și și-a exprimat îndoieli în privința păstrării în continuare a 3
sisteme și 3 centre de date separate la Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și
Serviciul Vamal, ținând cont de necesitatea stringentă de economisire a mijloacelor
bugetare. Astfel, ministrul finanțelor a solicitat precizări vizavi de perioada de finalizare a
etapei a II-a de implementare a MCloud, în perspectiva migrării în platformă a sistemelor
informaționale gestionate în prezent de Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative
din subordinea acestuia.
Dl Iu.Țurcanu a răspuns că, potrivit, contractului cu dezvoltatorul, implementarea
etapei a II-a a MCloud urmează să fie finalizată în octombrie 2016, cu perioada de garanție
de 36 luni. Totodată, directorul executiv al CGE a precizat că, de fapt, se preconizează ca
acest proces să fie finalizat mai devreme. Astfel, în care se va decide asupra migrării
sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor acest proces ar putea fi inițiat deja în
luna iulie al anului curent, CGE acordând tot suportul necesar pentru desfășurarea eficientă
a acestui proces, inclusiv cu asistența dezvoltatorului MCloud, etapa a II-a, și a echipei
tehnice al Î.S. “Centrul de telecomunicații speciale”.
În continuare, dl Iu.Țurcanu s-a referit la alte activități realizate pe parcursul
perioadei de raportare, și anume:
 Implementarea Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) mpay.gov.md, care reprezintă un mecanism unic de achitare a serviciilor publice,
impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la
bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor cu ajutorul
instrumentelor de plată legal disponibile. În context, directorul executiv la CGE i-a
informat pe membrii Consiliului că, până la moment, încasările prin utilizarea acestui
serviciu a ajuns la 1 (un) miliard de lei. Implementarea cu succes a acestui serviciu se
datorează colaborării eficiente și constructive între CGE, Ministerul Finanțelor și BNM.
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 Implementarea Serviciului Guvernamental de Autentificare și Control al
Accesului (MPass) - mpass.gov.md - serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei
tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator,
securizat şi flexibil de autentificare şi control al accesului utilizatorilor în sistemele
informaţionale, inclusiv serviciile electronice;
 Implementarea Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (MSign) msign.gov.md - serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a
Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil, al
diferitelor soluţii de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii digitale de către
utilizatori (inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor
electronice), oferite de către furnizorii de semnătură digitală în conformitate cu legislaţia;
 Implementarea Semnăturii Mobile (Mobile e-ID), în parteneriat cu unii operatori
de telefonie mobilă;
Implementarea, în parteneriat cu unele autorități publice, a serviciilor sectoriale,
dezvoltate și finanțate prin Proiectul e-TG:
 e-Aplicare pentru Cazier Judiciar (beneficiar – Ministerul Afacerilor Interne),
adopția acestui serviciu electronic ajungând în prezent la 98 la sută din solicitări;
 e-Aplicarea pentru Licența de Activitate (beneficiar – Camera de Licențiere);
 e-Raportarea la CNAS (e-CNAS) (beneficiar – CNAS);
 e-Raportarea la CNAM (e-CNAS) (beneficiar – CNAM);
 e-Factura (beneficiar – Serviciul Fiscal);
 Registrul de Stat al Controalelor (beneficiar – Cancelaria de Stat);
 e-Viza evisa.gov.md (beneficiar – Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării
Europene);
 e-Servicii Stare Civilă (beneficiar – Serviciul Stare Civilă);
 Registrul Digital Agricol (beneficiar – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentelor);
 e-Documente Normative in Construcții (beneficiar – Ministerul Dezvoltării
Regionale și a Construcțiilor);
 e-Autorizație de Folosință Specială a Apei (beneficiar – Ministerul Mediului);
 e-Autorizație Transport Internațional (beneficiar – Agenția Națională Transport
Auto);
 Sistemul Informațional “Acces Activ la Registrul Imobilelor” (AARBI)
(beneficiar – Agenția Relații Funciare și Cadastru);
 Sistemul Informațional “e-Integritate” (e-CNI) (beneficiar – Comisia Națională
de Integritate);
 Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (beneficiar –
Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal);
Realizarea proiectelor de digitizare a datelor:
 Digitizarea Arhivei Stării Civile (beneficiar – Serviciul Stare Civilă);
 Digitizarea Arhivei Cadastrale (beneficiar – Agenția Relații Funciare și
Cadastru).
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În cadrul Proiectului e-TG au fost instruiți cca. 3700 de persoane, inclusiv prin
Academia de Administrare Publică. Pe parcursul anului de studii 2015-2016 au fost
efectuate și cursuri de promovare a e-Guvernării în cadrul unor instituții de învățământ
superior – practica care va continua.
La capitolul creației legislative, dl Iu.Țurcanu a adus la cunoștință membrilor
Consiliului că, pe parcursul perioadei de raportare, CGE, prin intermediul Cancelariei de
Stat, a promovat mai mult de 40 de acte normative guvernamentale și acte departamentale,
care constituie drept suport juridic pentru implementarea infrastructurii și serviciilor
electronice guvernamentale instituite în cadrul Proiectului e-TG. Printre cele mai
importante inițiative, în prezent, CGE elaborează proiectul Planului de acțiuni de
modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 pentru realizarea Foii de parcurs
de reforme, proiectul legii privind schimbul de date și cadrul național de interoperabilitate.
Ulterior, a informat că implementarea Proiectului e-TG a fost desfășurată la un
nivel înalt, fapt ce a adus la atingerea obiectivelor proiectului. Acest lucru a fost remarcat
și documentat inclusiv în cadrul ultimei misiuni a Băncii Mondiale pentru Proiectul e-TG
din februarie 2016. Indicatorii principali de performanță al Proiectului sunt:
(i) peste 400,000 beneficiari direcți;
(ii) 35% din cetățeni utilizează servicii electronice (cu 10% mai mult decât scopul
propus);
(iii) 66% din cetățeni sunt satisfăcuți de calitatea serviciilor electronice (scopul
pentru ultimul an al proiectului a fost de 60%);
(iv) asimilarea serviciilor electronice și a platformelor digitale de către guvern a
ajuns la 71% și asimilarea infrastructurii la 46% (în comparație cu scopul inițial de 15%);
(v) portalul guvernului a fost vizitat de cca. 750 000 de persoane (în comparație cu
400.000, care a fost scopul pentru anul final, depășindu-l cu aproape 80%).
Dl Iu.Țurcanu a informat participanții la ședință și despre situația financiară,
menționând că, de la începutul activității sale CGE, principala sursă de finanțare a fost
creditul Bănci Mondiale, în valoare de 20 mln. dolari SUA planificat, însă, din cauza
ratelor de schimb valutar, această sumă a fost actualizată la zi și s-a diminuat până la 18,5
mln. dolari SUA. La momentul raportării, alocat în contracte aproape toată suma
respectivă, suma rămasă fiind destinată finalizării operațiunilor până la finele Proiectului
e-TG. Debursat la zi - 14,7 mln. dolari SUA, sumele rămase fiind destinate achitării
contractului pentru MCloud, etapa a II-a.
În finalul raportului său, dl Iu.Țurcanu a enunțat că prima și cea mai importantă
provocare în activitatea CGE rămâne a fi nivelul redus de conformare a autorităților
publice la politica Guvernului în domeniul guvernării electronice de reutilizare a
infrastructurii și serviciilor guvernamentale electronice instituite.
O altă provocare reprezintă unele dificultăți în procesul de transmitere a unor
servicii electronice sectoriale și sistemelor informaționale aferente acestora de la balanța
CGE la balanța autorităților publice, care sunt beneficiarii direcți ai serviciilor respective și
la inițiativa cărora, de fapt, au fost dezvoltate aceste servicii. În special, directorul executiv
al CGE s-a referit la SI “e-Licențiere”, SI “Registrul digital agricol”.
De asemenea, directorul executiv al CGE a informat despre problemele legate de
realizarea contractelor de dezvoltare a Platformei Guvernamentale de Registre și Acte
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Permisive (PGRAP) și a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor si
Înregistrărilor în autoritățile administrației publice centrale (SIGEDIA). SIGEDIA nu s-a
implementat din cauza lipsei de voință politică în cadrul autorităților publice, precum și, în
unele cazuri, modificărilor frecvente în structura organizațională a unor autorități, ce au
avut loc pe parcursul implementării sistemului respectiv.
În context, dl O.Armașu, ministru al finanțelor, a menționat că în cadrul
ministerului au fost tentative de implementare a SIGEDIA, însă la un moment dat s-a
renunțat la acest sistem.
Dl Iu.Țurcanu, a confirmat că CGE și-a exprimat cu diferite ocazii disponibilitatea
sa de a oferi tot suportul necesar în acest proces, dar, în practică, integrarea cu SIGEDIA a
fost foarte anevoioasă, deoarece s-a constatat că sistemele existente și procedurile de
circulație a documentelor în mai multe ministere au fost prea complicate și lipsea dorința
de optimizare și raționalizare a acestora. În concluzie, directorul executiv al CGE a
informat că actualmente Centrul regândește soluția propusă pentru a asigura utilizarea
acesteia pe scară largă de către toate autoritățile interesate.
Dl Șova Andrian, director al Serviciului Tehnologii Informaționale din subordinea
MAI, reprezentant al ministrului afacerilor interne, a menționat ca și în cazul MAI a fost o
tentativă de a implementa SIGEDIA, care, spre regret, nu s-a finalizat. Cu toate acestea,
MAI și în continuare este disponibilă să revină asupra pilotării soluției noi, care urmează a
fi definitivată de CGE, în cadrul ministerului.
Totodată, dl Iu.Țurcanu a menționat că, la indicația Prim-ministrului, CGE
analizează oportunitățile aplicării funcționalităților SIGEDIA și pentru dezvoltarea soluția
software „e-Cabinet”. Această soluție va fi destinată optimizării și informatizării
circuitului documentelor în cadrul procedurii administrative de promovare a actelor
normative în ședință de Guvern și de pregătire și desfășurare a ședințelor Guvernului și ar
trebui să permită eficientizarea activității membrilor Guvernului în ședințele în plen, și, în
general, creșterea operativității și comodității în procesul de pregătire a miniștrilor pentru
ședințele Guvernului.
În finalul subiectul legat de implementarea SIGEDIA, dl T.Copaci s-a expus că
soluția actuală urmează a fi reconsiderată. Astfel, în cazul în care se va confirma că
dificultățile în implementare nu pot fi înlăturate, urmează a fi propus un nou mecanism de
circulație electronică inter-instituțională a documentelor în cadrul administrației
guvernamentale, ținând cont și de inițiativele de optimizare a procesului decizional de
elaborare a proiectelor de acte normative, care actualmente se elaborează în cadrul
Cancelariei de Stat. Dl O.Armașu, vicepreședintele Consiliului, a susținut această
propunere, completând despre necesitatea stabilirii la nivelul Guvernului a unei
obligativități de utilizare a unui sistem integrat de circulație electronică inter-instituțională
a documentelor de către toate autoritățile publice guvernamentale.
Dl Iu.Țurcanu a finalizat raportul și a menționat că, potrivit practicilor anterioare,
detaliile despre activitatea CGE în perioada raportată sunt prezentate în raportul de
activitate al Centrului remis anterior membrilor Consiliului de administrare.
În urma audierii Raportului de activitate al CGE și lipsei altor întrebări din partea
membrilor Consiliului pe marginea acestuia, președintele Consiliului a declarat primul
subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al doilea.
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Al doilea subiect. Activitățile principale ale Instituției publice „Centrul de
Guvernare Electronică (E-Government)” până la finele anului 2016
Subiectul a fost prezentat de dl Iurie Țurcanu, director executiv al CGE, care a
menționat că, pînă la finele anului 2016, se planifică realizarea următoarelor activități
principale:
 Elaborarea și promovarea Planului de acțiuni de modernizare a serviciilor publice
pentru anii 2017-2021, un document strict necesar în contextul inițierii unui noi proiect ăn
domeniu al Băncii Mondiale. Dl Iurie Țurcanu a menționat că elaborarea acestui plan de
acțiuni deja a demarat și urmează a fi finalizată până la finele lunii iulie 2016.
 Finalizarea Proiectului e-Transformare a Guvernării, până la finele anului fiind
planificate și două misiuni de evaluare a Băncii Mondiale;
 Finalizarea etapei a II-a de implementare a platformei MCloud;
 Elaborarea și promovarea cadrului legislativ-normativ pentru implementarea
platformei MConnect;
 Pilotarea principiului de ghișeu unic în cadrul a trei birouri comune de informații
și prestări servicii (BCIS) – Călărași, Dubăsari și Rezina;
 Implementarea proiectului e-Demografie;
 Finalizarea și lansarea serviciului electronic e-Cerere în cadrul Casei Naționale
de Asigurări Sociale, pentru solicitarea și obținerea îndemnizațiilor familiilor cu copii;
 Finalizarea activităților de implementare a SIA “Registrul digital agricol”;
 Transmiterea în gestiunea beneficiarilor a sistemelor informaționale aferente
prestării serviciilor electronice sectoriale, dezvoltate în cadrul implementării Proiectului eTG;
 Implementarea inițiativei de “Contractare deschisă (Open Contracting)”;
 Participarea la dezvoltarea noului SI “e-Achiziții”;
 Alte activități, cu caracter continuu.
Dl Iu.Țurcanu, director executiv al CGE, a finalizat prezentarea activităților
principale până la finele anului 2016.
Dl O.Armașu, ministru al finanțelor, a intervenit cu o întrebare vizavi de procedura
de inițiere a unor noi activități în cadrul Proiectului e-TG, exemplificând prin inițiativa
ministerului de dezvoltare a unui Registru unic de evidență a bunurilor publice mobile,
conform bunelor practici ale mai multor țări.
Dl Iu.Țurcanu a menționat că la o etapă inițială urmează să se stabilească bugetul
estimativ necesar pentru dezvoltarea viitorului sistem și să se identifice posibilele surse de
acoperire a cheltuielilor respective. Ținând cont că Proiectul e-TG se finalizează și de
faptul că mijloacele rămase din credit sunt deja distribuite, acesta nu poate fi, spre regret,
sursa pentru finanțarea dezvoltării Registrului în speță. Totodată, asupra inițiativei
respective s-ar putea să se revină ulterior, în cadrul implementării unui nou proiect al
Băncii Mondiale de modernizare a serviciilor publice guvernamentale.
În context, dl T.Copaci a recomandat ministrului finanțelor să revină cu un demers
oficial în adresa Cancelariei de Stat la acest subiect. În continuarea acestei idei, dl
Iu.Țurcanu a menționat că dacă inițiativa respectivă se încadrează în activitățile planificate
de Ministerul Finanțelor, în cazul existenței unui astfel de demers, dezvoltarea Registrului
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respectiv ar putea fi inclusă în viitorul Plan de acțiuni de modernizare a serviciilor publice
pentru anii 2017-2021, elaborat în prezent de Cancelaria de Stat, cu suportul CGE.
În rezultatul audierii activităților planificate ale CGE până la finele anului 2016,
luărilor de cuvânt ale membrilor Consiliului și răspunsurilor la întrebările adresate
conducerii CGE, președintele Consiliului a declarat al doilea subiect al ședinței ca fiind
închis și a propus să se treacă la subiectul al treilea.
Al treilea subiect. Decizii spre aprobare
Dl Tudor Copaci, Președintele Consiliului a pus la vot aprobarea de către Consiliu a
raportului și a activităților principale ale CGE, examinate la subiectul 1 și 2 din ordinea de
zi.
S-a votat: unanim.
Președintele ședinței a declarat ultimul subiect al ședinței ca fiind închis.

Secretar general al Guvernului,
Președintele Consiliului
de administrare

Tudor COPACI

Secretarul Consiliului de administrare

Eduard Fricațel
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