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REGULAMENTUL 

serviciului e-Transformare din cadrul  

Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

    1. Regulamentul  serviciului  e-Transformare din cadrul Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) stabileşte modul de organizare 

şi funcţionare a subdiviziunii menţionate. 

    2. Serviciul e-Transformare din cadrul AIPA contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei (în 

continuare–TI). 

    3. Serviciul e-Transformare are misiunea asigurării sincronizării politicilor şi strategiilor 

sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării 

eficiente a sarcinilor şi obiectivelor Agenției, creşterii performanţei sale operaţionale şi a 

calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 

    4. Serviciul e-Transformare îşi desfăşoară activitatea în colaborare şi 

interacţiune permanentă cu celelalte subdiviziuni interioare ale Agenției, cu 

serviciile publice desconcentrate, cu autorităţile şi instituţiile din subordine. 

    5. Numărul specialiştilor din cadrul Serviciului e-Transformare se stabileşte 

de către Directorul Agenției, în limitele efectivului de personal aprobat de 

Guvern şi în funcţie de domeniul de activitate al Agenției, volumul şi 

specificul serviciilor publice prestate. 

Capitolul II 

Modul de organizare 



    6. Serviciul e-Transformare este o subdiviziune interioară autonomă ce se 

subordonează nemijlocit Directorului Agenției.  

    7. Şeful serviciului este responsabil de implementarea şi coordonarea 

procesului e-Transformare în cadrul Agenției.  

    8. Pe perioada exercitării atribuţiilor şeful serviciului deţine calitatea de 

membru al Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare, activitatea 

căruia este coordonată şi direcţionată de Centrul de Guvernare Electronică. 

    9. În cadrul serviciului vor activa specialişti în domenii indispensabil 

necesare în procesul implementării cu succes a programului e-Transformare:  

a) Arhitectură pe scară largă, infrastructură, reţele informaţionale;  

b) Managementul proiectelor TI;  

c) Analiză informaţie şi date. 

 

    La decizia Directorului Agenției, serviciile în domeniile menţionate pot fi 

externalizate  în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

 

 

Capitolul III 

Sarcinile şi atribuţiile de bază ale şefului  

Serviciului e-Transformare 

10. Şeful serviciului are următoarele sarcini de bază: 

1) Coordonarea procesului e-Transformare la nivelul AIPA şi a sectorului 

de activitate, prin participare la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale 

şi sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării; 

2) Coordonarea aplicării TI, participarea la reingineria modului de 

activitate a Agenției în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor 

publice; 

3) Coordonarea proiectelor TI; 

4) Coordonarea soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI; 

5) Coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea 

electronică; 

6) Coordonarea activităţii specialiştilor din cadrul serviciului. 

 

11. Şeful serviciului are următoarele atribuţii: 

 

1) Coordonarea procesului e-Transformare la nivelul AIPA şi a sectorului de 

activitate, prin participare la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale şi 

sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării: 

 



a) relaţionează TI cu misiunea, modul de organizare şi funcţionare a 

Agenției şi asigură alinierea Agenției la obiectivele de modernizare 

tehnologică a guvernării prin elaborarea politicilor şi strategiilor de e-

Transformare a sectorului; 

b) coordonează procesele de planificare, dezvoltare, implementare şi 

administrare operaţională eficientă a resurselor şi infrastructurii 

informaţionale la nivelul Agenției; 

c) asigură integrarea Agenției în colaborarea intersectorială pentru 

realizarea guvernării electronice; 

d) controlează aplicarea și respectarea prevederilor legale referitoare la 

domeniul modernizării tehnologice a guvernării, iar în caz de necesitate, 

intervine cu propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal; 

e) identifică parteneriate potenţiale în domeniul TI şi coordonează 

realizarea lor; 

 

2) Coordonarea aplicării TI, participarea în reingineria modului de activitate a 

Agenției în scopul creşterii performanţei şi eficientizării serviciilor publice: 

 

a) participă la analiza şi reingineria proceselor interne şi a serviciilor 

publice, inclusiv la planificarea activităţilor, gestionarea resurselor; 

b) coordonează crearea serviciilor publice în format electronic; 

c) promovează e-serviciile şi sistemele informaţionale; 

d) aplică managementul schimbării, determină necesităţile pentru sporirea 

eficienţei şi performanţei autorităţii prin TI; 

e) administrează și monitorizează soft-ul de evidență a dosarelor și 

registrelor electronice ale Agenției. 

3) Coordonarea proiectelor TI: 

 

a) evaluează necesităţile privind investiţiile în domeniul TI; 

b) participă la planificarea bugetului privind investiţiile şi achiziţiile în 

domeniul TI; 

c) monitorizează procesul de elaborare a conceptelor, termenilor de 

referinţă şi a documentelor tehnice aferente necesare achiziţiilor de soluţii TI; 

d) coordonează proiectele TI şi asigură controlul realizării obiectivelor 

planificate în termeni de cost şi calitate; 

e) coordonează procesul de acceptare de către autoritate a soluţiilor TI 

achiziţionate; 

     

4) Coordonarea soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI: 

 

a) coordonează monitorizarea coerenţei investiţiilor în infrastructura 

informaţională şi tehnologică la nivelul autorităţii şi asigură interoperabilitatea 



organizaţională în corespundere cu obiectivele modernizării tehnologice a 

guvernării; 

b) asigură suport continuu procesului de inovare tehnologică în cadrul 

Agenției; 

c) elaborează şi promovează standarde de calitate pentru managementul 

informaţiei şi prestarea serviciilor electronice în cadrul Agenției; 

d) monitorizează valoarea, beneficiile şi costul suportului TI; 

     

5) Coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea 

electronică: 

a) coordonează, în comun cu subdiviziunea resurse umane, procesul de 

instruire în domeniul TI, asigurînd ca programele de dezvoltare profesională 

continuă a funcţionarilor din cadrul Agenției să corespundă cerinţelor şi 

obiectivelor procesului e-Transformare a guvernării; 

b) asigură ghidare şi suport activ pentru managementul cunoştinţelor; 

c) coordonează crearea şi administrarea platformelor electronice de 

instruire;  

d) asigură suport procesului de comunicare eficientă în scopul realizării 

guvernării electronice; 

e) coordonează şi ghidează procesul de informare şi conştientizare a 

angajaţilor şi a publicului în domeniul guvernării electronice; 

f) colaborează cu subdiviziuni similare din alte autorităţi în scopul 

schimbului de experienţă în domeniu; 

     

6) Coordonarea  activității specialiştilor din cadrul Serviciului e-

Transformare: 

 

a) coordonează şi direcţionează activitatea specialiştilor din cadrul 

serviciului e-Transformare; 

b) efectuează controlul curent al exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de către 

specialiştii din cadrul serviciului e-Transformare; 

c) convoacă şedinţe operative pentru examinarea problemelor privind 

activitatea serviciului e-Transformare. 

 

 

Capitolul IV 

Sarcinile şi atribuţiile de bază ale specialistului 

din cadrul serviciului e-Transformare 

 



12. Specialistul în arhitectură pe scară largă, infrastructură şi reţele 

informaţionale are următoarele sarcini de bază: 

1) Planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării 

procesului e-Transformare a Agenției; 

2) Menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice; 

3) Asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI; 

4) Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI. 

 

13. Specialistul în arhitectură pe scară largă, infrastructură şi reţele 

informaţionale are următoarele atribuţii: 

 

 1) Planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării 

procesului e-Transformare a Agenției:  

a) identifică necesităţile de achiziţie a mijloacelor TI; 

b) participă la elaborarea conceptelor, termenilor de referinţă, caietelor de 

sarcini şi a altor documente tehnice, necesare procesului de achiziţie a 

soluţiilor TI;  

c) planifică achiziţiile de hardware şi software pe etape, în baza 

necesităţilor identificate; 

d) participă la procesul de acceptare  de către Agenție a soluţiilor TI 

achiziţionate; 

e) identifică sursele de finanţare şi participă în procesul de bugetare a 

resurselor în baza planului de achiziţie; 

f) coordonează planul de achiziţie cu şeful Serviciului e-Transformare; 

     

2) Menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice: 

 

a) elaborează şi documentează arhitectura infrastructurii informaţionale şi 

tehnologice, inclusiv topologia reţelei, canalele de acces la Internet, 

arhitectura de date; 

b) menţine arhitectura infrastructurii informaţionale şi tehnologice; 

c) administrează softul de evidență a dosarelor și registrelor electronice ale 

AIPA; 

   

3) Asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI: 

a) realizează analiza de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor; 

planifică măsurile de prevenire şi reacţie la incidentele de securitate; 

b) examinează şi investighează incidentele de securitate şi planifică 

acţiunile corective; 

c) monitorizează implementarea acţiunilor corective; 



d) asigură aplicarea standardelor şi politicilor de securitate a informaţiei; 

 

4) Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI: 

 

a) realizează monitorizarea coerenţei investiţiilor în infrastructura 

informaţională şi tehnologică la nivelul agenției şi asigură interoperabilitatea 

organizaţională în corespundere cu obiectivele modernizării tehnologice a 

guvernării; 

b) asigură administrarea cu acurateţe a informaţiei; 

c) elaborează, în comun cu şeful serviciului e-Transformare, standarde de 

calitate pentru prestarea serviciilor electronice în cadrul Agenției; 

d) defineşte şi implementează îmbunătăţirea calităţii în managementul 

informaţiei; 

e) planifică şi efectuează darea în exploatare şi scoaterea din uz a 

resurselor TI (hardware şi software); 

f) gestionează activele TI (hardware şi software); 

g) monitorizează piaţa de produse hardware şi software în vederea 

utilizării acestora pentru a spori performanţa Agenției şi calitatea serviciilor 

prestate; 

h) asigură integritatea şi menţinerea resurselor TI. 

 

Capitolul V. Drepturile și obligațiunile Serviciului e-Trasformare 

14. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul e-Transformare are dreptul: 

a) să elaboreze și să vizeze regulamente, instrucţiuni şi acte normative în 

domeniul  tehnologiilor informaționale și sistemelor automatizate interne, 

b) să administreze soft-urile interne ale Agenției cu drept de acces total, la 

necesitate, 

c) să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească de la 

subdiviziunile interioare ale Agenţiei informaţii şi alte documente necesare 

pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, 

d) să propună reprezentanţi din cadrul serviciului, la necesitate, în 

componenţa membrilor delegaţiei în deplasările din străinătate ale Agenţiei, 

e) să participe la activităţile de instruire (şedinţe, conferinţe, mese rotunde, 

seminare, stagii, etc.) organizate în ţară şi peste hotare, pe tematici ce ţin de 

domeniul de activitate. 

15. Serviciul e-Transformare are următoarele obligaţii: 

1) să respecte Constituția Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 



2) să asigure executarea adecvată a legislaţiei în vigoare, ordinelor şi 

conducerii Agenţiei. 

3) să asigure funcționalitatea soft-urilor și rețelelor informaționale ale 

Agenției în limita competenților serviciului,. 

4) să depisteze şi să informeze la timp conducerea Agenţiei privind 

lacunele existente în domeniu, să elaboreze şi să prezinte propuneri de 

înlăturare a acestora. 

5) să întreprindă masurile necesare în cazul depistării  atacurilor 

cibernetice, virușilor și altor incidente asupra rețelilor informaționale, soft-

urilor interne  cu informarea operativă a conducerii Agenției.  

6) să asigure confidenţialitatea documentelor, informaţiilor și a datelor cu 

caracter personal conform legislației în vigoare. 

7) să elaboreze corect documentaţia din domeniu şi să o prezinte în 

termenele stabilite. 

8) să elaboreze planul anual al activității Serviciului e-Transformare și 

raportul anual al activității.  

 

Capitolul VII. Cadrul normativ aplicabil 

16. Funcționarea și atribuțiile Serviciului e-Transformare sînt         

reglamentate de următoarele acte normative: 

1) Legea nr. 467-XV din 21.11.2003, cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat;  

2) Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;  

3) Hotărîrea Guvernului nr. 499 din 06.07.2012 cu privire la subdiviziunea 

e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale; 

4) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011, cu privire la aprobarea 

Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - 

Transformare);  

5) Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 21.12.2012 privind aprobarea Planului 

de acţiuni pe anul 2013 pentru implementarea Programului strategic de 

modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);  

6) Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea 

Programului privind Cadrul de Interoperabilitate;  

7) Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale 

ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;  

8) Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 01.04.2011, cu privire la crearea 

Consiliului coordonatorilor pentru e - Transformare;  



9) Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 78 din 01.06.2006 

cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al 

software-ului"RT 38370656 - 002:2006;  

10) Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 18.08.2010 pentru aprobarea 

Statutului Instituţiei publice Centrul de Guvernare Electronică (E-

Government). 

 

Capitolul VIII. Dispoziții Tranzitorii 

Personalul Serviciului răspunde pentru păstrarea patrimoniului şi ia 

măsuri operative, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor 

rezultate. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare, 

Serviciul este sprijinit operativ de conducerea Agenţiei. 

Serviciul îşi desfăşoară activitatea atît în colaborare cu subdiviziunile 

structurale ale Agenţiei, cu organele de stat şi instituţiile private, cît şi cu 

instituţiile internaţionale în limita competenţei sale. 

 

ELABORAT 

Şef al Serviciului e-Transformare 

Alexandru IOSIPOI 

____________________ 

„____” _____________ 2014 

 

 

COORDONAT 

Director adjunct AIPA 

Nicolae CIUBUC 

___________________ 

„____” _____________ 2014 

 

COORDONAT 

Şef al Secţiei Juridice  

Grigore CHEPTENE 

___________________ 

„____” _____________ 2014 

 

COORDONAT 

Șef  al Serviciului resurse umane 

Sorina AFANASE 

___________________ 

„____” _____________ 2014 



 

 

 

 


