
 

 

Executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013 

 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a efectuat analiza 

nivelului de realizare a Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013. Analiza 

s-a efectuat în baza Rapoartelor semestriale de activitate ale subdiviziunilor 

aparatului central al MTIC.  Rezultatele au fost generalizate în Matricea privind 

executarea Planului de activitate al MTIC în semestrul I, 2013.  

Conform Planului de activitate, în primul semestru au fost iniţiate 72 acţiuni, 

fiind planificate 64. În perioada de raportare au fost realizate 55 de acţiuni, inclusiv 

1 acţiune a fost realizată cu întîrziere, realizate parţial fiind 8 acţiuni şi nerealizate - 

1acţiune. 

Totodată, în perioada de referinţă au fost iniţiate 8 acţiuni preconizate pentru 

realizare pe parcursul anului şi în prezent sunt în proces de lucru. 

Nivelul de executare a Panului de activitate al MTIC pe subdiviziuni în perioada de 

referinţă este prezentată mai jos:   

Subdiviziuni 

Nr. 

acţiuni  

 Sem.I 

Realizate Realizate 

Parţial 

Realizate  

cu 

întîrziere 

Nerealizate În proces  

de realizare 

(acţiuni iniţiate) 

Direcţia politici în domeniul 

tehnologiei informaţiei 
9 8 1 - - - 

Direcţia politici în domeniul 

comunicaţiilor 
9 4 4 1 - 1 

Direcţia analiză, monitorizarea  

şi evaluarea politicilor 
11 11 - - - - 

Direcţia Juridică 9 8 1 - - - 
Direcţia relaţii externe şi 

integrare europeană 
6 6 - - - 5 

Serviciul finanţe şi evidenţă 

contabilă  
3 2 1 - - - 

Serviciul control intern şi audit  5 4 - - 1 - 
Serviciul implementarea 

politicilor de reglementare 

tehnică şi standardizare 

3 2 1 - - - 

Serviciul Resurse umane 1 1 - - - 2 
Serviciu de  informare şi 

comunicare cu mass-media 
6 6 - - - - 

Conducerea (Viceminiştri) 2 2 - - - - 

Total 64 54 8 1 1 8 

Ţinem să menţionăm, că  prin scr. Direcţiei Juridice nr. 02/85 din 16.05.2013 

către conducerea MTIC, a fost solicitată excluderea acţiunii 6.1.3. „Modificarea şi 

completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MTIC, aprobat prin 

H.G. nr.389 din 17.05.2010”.  Proiecte individuale ale organelor centrale de 

specialitate de operare a amendamentelor în contextul Legii nr. 98 din 04 mai 2012 



 

 

nu vor fi acceptate deoarece Cancelaria de Stat a elaborat proiectul de Hotărîre de 

Guvern ,,Cu privire la Secretarul de Stat”, cu includerea amendărilor ce vizează 

autorităţile publice centrale, care cad sub incidenţa Legii nr.98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate.  
 

Ponderea numărului de acţiuni repartizate pe subdiviziuni este prezentată în Figura 1.  
 

Figura 1. Ponderea numărului de acţiuni  repartizate pe subdiviziuni (%) 

 

Din totalul de acţiuni planificate şi supuse realizării în primul semestru 2013, 

cote egale în valoare de 15% deţin direcţiile de elaborare a politicilor DPTI şi DPC. 

Aceeaşi pondere revine şi Direcţiei Juridice (15%). Circa 18% din totalul de acţiuni 

planificate pentru semestrul gestionat au revenit Direcţiei DAMEP. Cîte 10% 

constituie ponderea acţiunilor stabilite subdiviziunilor DREIE şi SMM. 

Subdiviziunile cu o pondere redusă de acţiuni sunt SCIA (8%), SRTS (5%), SFEC 

(5%) şi SRU (2%); deţinerea unei cote minore de acţiuni în Planul MTIC nu 

diminuiază rolul subdiviziunii în activitatea ministerului, atribuţiile acestor 

subdiviziuni incluzînd un număr mare de activităţi operaţionale exercitate în mod 

permanent.        

Şef DAMEP                                                         E.  Vasilachi 
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