ANEXĂ
Planul de Activitate al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2013
structurat pe direcţii de activitate
Nr.

Denumirea acţiunii

Responsabili

1

2

3

Termen
limită
4

Indicatori de monitorizare
5

I. Comunicaţii electronice şi poştale
1.1
Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
1.1.1. Elaborarea Programului de management al spectrului de frecvenţe
radio
1.1.2. Elaborarea Regulamentului radiocomunicaţiilor în serviciul amator şi
amator prin satelit din Republica Moldova
1.1.3. Promovarea Programului privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la televiziunea digitală terestră conform Planului
Geneva – 2006
1.1.4. Elaborarea Proiectului de Lege privind regimul juridic al
infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice,
construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură
asociată (propuneri PAG)
1.1.5. Elaborarea reglementărilor tehnice privind utilizarea infrastructurii
alternative pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice
1.1.6. Elaborarea şi promovarea Strategiei „Moldova digitală 2020”
1.1.7. Elaborarea Recomandărilor de tranziţie de la Internet Protocol
versiunea 4 (IPv4) la noul Protocol - IPv6
1.1.8. Lansarea procesului de armonizare a legislaţiei interne cu directivele
UE privind comunicaţiile electronice şi serviciul universal

Proiect de program elaborat şi
prezentat la Guvern spre aprobare
Regulament aprobat

DPC

Februarie

DPC

Martie

DPC

August

Proiect de program elaborat şi
prezentat Guvernului spre aprobare

DPC

Septembrie

Proiect de Lege elaborat şi prezentat
Guvernului spre aprobare

SRTS
DPC
DPC
DPTI
DPC

Noiembrie

Decembrie

Proiect de Reglementări elaborat şi
prezentat la Guvern pentru aprobare
Strategia elaborată şi prezentată
Guvernului spre aprobare
Recomandări elaborate

DPC

Decembrie

Noiembrie

Realizarea Studiului privind
necesitatea modificărilor de ordin
legislativ/normativ
1.2
Asigurarea mecanismelor de funcţionare a Serviciului Universal în domeniul comunicaţiilor electronice
Elaborarea Programului Naţional de implementare a Serviciului uniDPC
Proiect de Program elaborat şi
1.2.1. versal în domeniul comunicaţiilor electronice pentru anii 2014/2020
Noiembrie
prezentat Guvernului spre aprobare
1.3
Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor poştale
1.3.1. Elaborarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale, urmare a
DPC
Decembrie Proiect elaborat si prezentat spre
adoptării Legii Poştei
avizare
1.3.2. Definitivarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor
DPC
August
Strategia elaborată şi prezentată
poştale
Guvernului spre aprobare

II. Tehnologia informaţiei
Asigurarea cadrului de politici pentru transformarea RM într-o societate bazată pe cunoaştere
2.1.1. Monitorizarea implementării Legii cu privire la informatică
DPTI
Iulie

Analiza efectuată

2.1.2. Definitivarea şi promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind
punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic

DPTI

Septembrie

Proiectul definitivat şi prezentat
Guvernului spre aprobare

2.1.3. Definitivarea şi promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind
aprobarea regulamentului cu privire la examinarea sesizărilor
electronice publicate pe portalul implicare.md

DPTI

Septembrie

Proiectul definitivat şi prezentat
Guvernului spre aprobare

2.1.4. Elaborarea şi promovarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
cu privire la reutilizarea informaţiei

DPTI

Octombrie

Norme metodologice elaborate şi
prezentateGuvernului spre aprobare

2.1.5. Elaborarea propunerilor privind modificarea şi abrogarea unor acte
legislative urmare a monitorizării Legii cu privire la informatică

DPTI

Octombrie

2.1.6. Definitivarea şi promovarea proiectului Legii privind semnătura
electronică şi documentul electronic

DPTI

Noiembrie

Propunerile prezentate conducerii
MTIC privind modificarea
-Legii cu privire la informatizare şi
resursele informaţionale de stat
-Legii cu privire la informatică
Lege definitivată şi prezentată
Guvernului spre aprobare

2.1.7. Definitivarea şi promovarea proiectului Programului privind crearea
și funcţionarea Sistemului naţional unic pentru Preluarea Apelurilor
de urgenţă 112

DPTI

Decembrie

Proiectul definitivat şi prezentat
spre avizare

DPTI
DPC

Decembrie

Proiect de Strategie elaborat şi
prezentat spre avizare

2.1

2.2
Creşterea competitivităţii companiilor TI autohtone
2.2.1. Elaborarea şi promovarea Strategiei de creştere a competitivităţii
sectorului TIC

2.3
Promovarea sectorului TIC prin crearea unei platforme de informare şi transfer de experienţă cu partenerii internaţionali
2.3.1. Organizarea la Chişinău a Summit-ului TIC
D. Şcola,
Aprilie
Eveniment organizat
viceministru
Comitet
Organizatoric
2.3.2. Organizarea Zilelor TIC în Republica Moldova

M. Iacob,
viceministru
Comitet
Organizatoric

Mai-iunie

-Evenimente organizate
-Campanie de informare

2.4

Parteneriatele Publice Private în domeniul TIC

2.4.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la Parcul IT
2.5
Re-ingineria serviciilor publice bazate pe TIC
2.5.1. Integrarea serviciilor electronice publice MTIC în portalul
www.servicii.gov.md
2.5.2. Digitizarea serviciilor publice prestate de către întreprinderile din
subordine:
 Programarea on-line pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale
 Comanda on-line a extrasului din RSP privind înregistrarea la
domiciliu
 Verificarea datelor personale on-line
 Înregistrarea reşedinţei temporare on-line
 Comanda on-line a plăcii cu numere de înmatriculare ce conţine
simboluri solicitate
 Comanda on-line a prelungirii termenului de păstrare a plăcii de
înmatriculare ce conţine simboluri solicitate
2.5.3. Implementarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi
înregistrărilor al autorităţilor publice centrale în MTIC în cadrul
proiectului „Guvern fără hîrtie”

DPTI

Decembrie

proiectul de lege elaborat şi
prezentat spre avizare

DPTI
Întreprinderi din
subordine
DPTI,
Întreprinderile
din subordine

Decembrie

Nr. serviciilor electronice integrate
în portal

decembrie

6 servicii electronice lansate

DPTI

Octombrie
2013Septembrie
2014

-Proiect tehnic elaborat a reţelei
informaţionale MTIC
-Lansarea procesului de modificare
a reţelei informaţionale MTIC
pentru implementarea SIGEDIA

III. Asigurarea formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat
3.1
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Modernizarea sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, conducătorilor auto
Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei RM nr.1024 din
DJ
Ianuarie
Proiect de Lege elaborat şi prezentat
20.06.2000( Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11 din 30.10.2012
Guvernului pentru aprobare
privind excepţia de neconstituţionalitate a art.28 lit.a din Legea
cetăţeniei R.M.)
Definitivarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
DPTI
Februarie Hotărîrea Guvernului definitivată şi
Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa
publicată în Monitorul Oficial
locuitorilor Republicii Moldova
Perfecţionarea sistemului de examinare a candidaţilor pentru obţinerea
DJ
Aprilie
Aprobarea modificărilor şi
permisului de conducere HG 972 din 21.12.2011, pct 13
completărilor ce se operează
în HGnr.1452 din 24.12.2007
Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de
DJ
Septembrie Planul de acţiuni aprobat prin HG
Acţiuni pentru anii 2013-2014, privind preschimbarea paşapoartelor
de tip sovetic

3.1.5. Armonizarea cadrului legislativ şi normativ privind preschimbarea
paşapoartelor de tip sovetic

DJ
DPTI
ÎS CRÎS Registru

Septembrie

3.1.6. Elaborarea Planului operaţional-organizatoric privind preschimbarea
paşapoartelor de tip sovetic

DPTI
DJ
ÎS CRÎS Registru
DJ
DPTI
SRU, SFEC
DJ

Septembrie

3.1.7. Elaborarea şi aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter
personal
3.1.8. Modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la eliberarea
actelor de identitate şi stabilirea cu domiciliu în străinătate a
cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, aprobat prin Ordinul
comun al MTIC şi MAEIE nr. 4/01-b-01 din 6.01.2012
3.1.9. Ajustarea cadrului normativ privind implementarea plăcilor de
înmatriculare pentru vehicule.

3.1.10. Modificarea şi completarea HG nr. 197 din 12.03.2001 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi
pierderii cetăţeniei RM (Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11 din
30.10.2012 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.28 lit.a din
Legea cetăţeniei R.M)

Septembrie

Octombrie

DPTI

Decembrie

DJ

Decembrie

Proiectul de lege privind
modificarea actelor legislative:
- Legea nr. 101 –XVI din 15.05.2008
cu privire Concepţia SIA de stat
„Alegeri”
- HG nr. 21 din 16.01.03 cu privire la
stabilirea termenului de valabilitate a
actelor de identitate de tip vechi
- HG nr. 959 din 09.09.2005 privind
măsurile de asigurare a confirmării
cetăţeniei şi documentării populaţiei
din localităţile din stînga Nistrului
- HG nr. 844 din 18.12. 2009 privind
asigurarea cetăţenilor R. Moldova cu
buletine de identitate
Plan elaborat şi aprobat

Politica de securitate a datelor cu
caracter personal aprobată prin
ordinul MTIC
Regulament aprobat prin Ordinul
comun MTIC şi MAEIE

Elaborarea a 3 proiecte de H.G.:
- Сu privire la punerea în aplicare a
plăcilor de înmatriculare cu numere
personalizate pentru vehicule
-Сu privire la punerea în aplicare
plăcilor de înmatriculare pentru
vehicule, destinate transportului de
călători
-Сu privire la plăcile de înmatriculare
cu numere speciale
Proiect HG elaborat şi prezentat
Guvernului pentru aprobare

3.2
Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat
3.2.1. Asigurarea accesului autorităţilor publice competente la SIC „Accesweb” în baza acordurilor cu Î.S. „CRIS Registru”

DPTI
Î.S.„CRIS
”Registru”
DPTI,
Î.S.„CRIS
”Registru”

3.2.2. Conectarea registrelor de stat de bază: Registrul de stat al unităţilor
de drept (RSUD) şi Registrul de stat al populaţiei (RSP) la platforma
guvernamentală de interoperabilitate
3.3
Eradicarea traficului de fiinţe umane
3.3.1. Asigurarea interacţiunii SIA Biroului Migraţie şi Azil al MAI cu SIA
DPTI
Î.S.”CRIS ”Registru” al MTIC în cadrul ghişeului unic de
Î.S.”CRIS
documentare a străinilor prin intermediu SIA
”Registru”
3.3.2. Asigurarea interacţiunii SIA MAEIE cu SIA Î.S.”CRIS ”Registru” a
MTIC, în scopul asigurării eliberării actelor de identitate şi stabilirea
cu domiciliu în străinătate a cetăţenilor RM prin intermediul
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM
3.3.3. Cooperarea interinstituţională în vederea asigurării identificării
victimelor traficului de fiinţe umane şi eliberarea actelor de identitate
acestora
3.3.4. Consolidarea cooperării între MTIC şi Secretariatul permanent al
DAMEP
Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane
ÎS CRIS Registru
prin participarea la Grupurile de Lucru în domeniul TFU

pe parcursul Numărul autorităţilor publice
anului
conectate
decembrie

ianuarie

permanent

permanent

permanent

RSUD şi RSP conectate la
platforma de interoperabilitate
Interacţiune realizată
Nr. acte eliberate cetăţenilor RM
prin intermediul misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale
RM
Nr. de acte eliberate

Participarea la Grupurile de Lucru
cu informarea conducerii

IV. Asigurarea politicii de reglementare a sectorului TIC
4.1
Elaborarea, adoptarea şi implementarea reglementărilor tehnice pentru domeniul TIC
4.1.1. Modificarea şi completarea hotărîrilor de guvern care transpun
SRTS
Septembrie
directivele Uniunii Europene de nouă abordare referitor la procedurile
DPC
de evaluare a conformităţii (H.G. nr.824 din 09.11.2011)
4.1.2. Dezvoltarea standardizării şi elaborarea reglementărilor tehnice în
SRTS
Noiembrie
domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei
(completări PAG)
4.1.3. Modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Dezvoltării
Informaţionale nr. 56 din 26 iunie 2008 în vederea actualizării listei de
standarde conexe pentru HG nr. 1274 din 23.11.2007 „Echipamente
radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea
conformităţii acestora” (H.G. nr.824 din 09.11.2011)
4.2
Adoptarea şi implementarea standardelor pentru domeniul TIC
4.2.1.
Actualizarea structurii obiectivelor şi Programelor de activitate a
Comitetelor Tehnice CT28 „Tehnologia informaţiei” şi CT29
„Comunicaţii electronice”

SRTS
DPC

SRTS

Proiect de modificare elaborat şi
prezentat Guvernului pentru aprobare

2 reglementări tehnice elaborate şi
adoptatede către MTIC
2 reglementări tehnice iniţiate
Lista de standarde conexe actualizată
decembrie Ordin modificat

martie

-Structura actualizată şi aprobată
-Programe actualizate şi aprobate
-Regulament actualizat şi aprobat

4.2.2.

Înaintarea propunerilor de adoptare a standardelor internaţionale,
regionale şi a altor ţări necesare pentru domeniul TIC în calitate de
naţionale către organismul naţional de standardizare.

SRTS

decembrie Standarde propuse ONS pentru
preluare în calitate de naţionale

V. Cooperarea internaţională şi Integrare europeană
5.1.1. Organizarea la Chişinăua Reuniunii regionale preparatorii pentru
Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare a Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor (WTDC-2014)
5.1.2. Pregătirea vizitei în Republica Moldova a Secretarului General UIT,
Dr Hamadun Toure
5.1.3. Negocierea capitolului „Societate informaţională” a noului Acord de
Asociere cu UE
5.1.4. Negocierea sub-capitolelor „Servicii în domeniul comunicaţiilor” a
Acordului RM/UE privind crearea zonei de liber schimb, aprofundat
şi comprehensiv (DCFTA)
5.1.5. Asigurarea participării MTIC la activitatea comisiilor bilaterale de
cooperare comercial-economică cu alte state

DREIE
Serviciul mass
media
DREIE
Î.S.”CNFR”
DREIE
DREIE

DREIE

februarie

aprilie

Eveniment organizat. Campanie de
informare
Vizită realizată

pe parcursul Finalizare negocieri
anului
pe parcursul Finalizare negocieri
anului
semestrial Participarea MTIC în activitatea celor
27 de comisii interguvernamentale
cu raportare către Mec
pe parcursul Măsuri realizate conform Planului
anului
de acţiuni

5.1.6. Asigurarea implementării pe dimensiunea MTIC a Programului
DREIE
Naţional de implementare a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul
liberalizării regimului de vize (HG nr.122 din 04.03.2011; HG nr. 130
din 24.02.2012, HG nr. 436 din 02.07.2013)
5.1.7. Negocieri asupra Acordului moldo-spaniol privind conversiunea
DREIE
pe parcursul
premiselor de conducere
ÎS CRIS Registru
anului
5.1.8. Negocieri asupra Acordului moldo-francez privind conversiunea
DREIE
pe parcursul
premiselor de conducere
ÎS CRIS Registru
anului
5.1.9. Iniţierea negocieri lor asupra Acordului moldo-romîn privind
DREIE
decembrie
conversiunea premiselor de conducere
5.1.10. Iniţierea negocierilor de semnare a acordului bilateral de cooperare
în domeniul TIC cu Georgia
5.1.11. Iniţierea negocierilor privind revederea documentelor constituante
ale Comunitatii Regionale in Comunicatii

DREIE

decembrie

DREIE

decembrie

5.1.12. Aderarea la Aranjamentul regional cu privire la serviciul de
radiocomunicaţii pe căile de navigaţie interioară – RAINWAT
(varianta revizuită a Aranjamentului regional cu privire la serviciul
radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară, semnat la Basel în
anul 2000)

DREIE

decembrie

Finalizare negocieri, de comun cu
partea spaniola
Finalizare negocieri, de comun cu
partea franceza
Proiect H.G. privind iniţierea
negocierilor elaborat şi prezentat
MAEIE pentru promovare in Guvern
Proiect H.G.privind iniţierea negocierilor elaborat şi prezentat MAEIE
Proiect H.G. privind iniţierea
negocierilor elaborat şi prezentat
MAEIE pentru promovare in Guvern
Proiect H.G. privind iniţierea
negocierilor elaborat şi prezentat
MAEIE pentru promovare in Guvern

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15

Aderarea la Acordul regional între Administraţiile CRC privind
coordonarea atribuirii frecvenţelor anterior utilizate în reţelele
sincrone comune în banda de frecvenţe 148,5-283,5 KHz, 526,51606,5 KHz în scopul operării lor în regim independent şi
modificării Planului Geneva 1975
Iniţierea negocierilor asupra semnării Aranjamentului Tehnic între
Autorităţile Naţionale in vederea gestionarii transfrontaliere a
frecvenţelor pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de
comunicaţii electronice în banda de frecvenţă 790-862 MHz
Iniţierea negocierilor asupra semnării Aranjamentului Tehnic între
Autorităţile Naţionale in vederea gestionarii transfrontaliere a
frecvenţelor pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de
comunicaţii electronice în banda de frecvenţă 2500-2690 MHz

DREIE

decembrie

Proiect H.G. privind iniţierea
negocierilor elaborat şi prezentat
MAEIE pentru promovare in Guvern

DREIE
Î.S.”Centrul
Naţional de
Frecvenţă
Radio”
DREIE
Î.S.”Centrul
Naţional de
Frecvenţă
Radio”

decembrie

Proiect H.G. privind iniţierea negocierilor elaborat şi prezentat MAEIE
pentru promovare in Guvern.
Pregatirea participarii MTIC la
procedurile de semnare.
Proiect H.G. privind iniţierea negocierilor elaborat şi prezentat MAEIE
pentru promovare in Guvern.
Pregatirea participarii MTIC la
procedurile de semnare.

decembrie

IV Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC
6.1.
Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor instituţionale a MTIC
6.1.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de examinare,
DJ
avizare şi/sau contrasemnare a proiectelor actelor legislative şi
normative, parvenite din partea altor autorităţi
6.1.2. Modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de
DJ
elaborare, avizare şi promovare a proiectelor de acte legislative şi
normative în cadrul MTIC, aprobat prin Ordinul MTIC nr. 70 din 23
august 2010
6.1.3. Elaborarea în redacţie nouă a Regulamentului cu privire la circulaţia
DJ
electronică a documentelor în aparatul central şi în întreprinderile
Serviciul
subordonate ale MTIC
secretariat
6.1.4. Elaborarea Regulamentului cu privire la reprezentarea intereselor
DJ
MTIC în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale
şi internaţionale (HG. Nr. 764 din 12.10.2012)
6.1.5. Actualizarea Planului de dezvoltare strategică în contextul
DAMEP
prevederilor HG Nr. 797 din 26.10.2012
6.2
Managementul entităţilor subordonate MTIC
6.2.1. Efectuarea unui studiu privind oportunitatea reorganizării
DPC
întreprinderilor monitorizate de MTIC
DJ
(Legea nr.98 din 04.05.2012)
DAMEP
6.2.2. Efectuarea unui studiu privind oportunitatea reorganizării
DPTI
Î.S.„CRIS”Registru” în instituţie publică (H.G. nr.797 din 26.10.2012)
DJ
DAMEP

aprilie

Regulament aprobat

mai

Regulament aprobat

iunie

Regulament aprobat

august

Regulament aprobat

decembrie

Plan de dezvoltare strategică
actualizat

martie

-Studiu efectuat
-Concluzii şi Recomandări

aprilie

-Studiu efectuat
-Concluzii şi Recomandări

6.2.3. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a
activelor neutilizate de către întreprinderile din subordinea MTIC
6.2.4. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi
comercializare, conservare sau casare a activelor neutilizate ale
întreprinderilor din subordinea MTIC
6.3
Planificarea strategică şi bugetară în cadrul ministerului
6.3.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli
6.3.2.

Elaborarea propunerilor de buget anual al ministerului

Definitivarea propunerilor de buget anual al ministerului şi
prezentarea la MF
6.3.4. Utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate ministerului în
conformitate cu planurile de finanţare aprobate, luând în vedere
modificările operate în modul stabilit
6.4.
Audit Intern
6.3.3.

DJ
SFEC
DJ
SFEC
SCIA
DAMEP
SFEC
SFEC
DPTI, DPC
DAMEP
SFEC
SFEC

mai

Regulament aprobat

iulie

Regulament aprobat

aprilie

Proiectul SSC aprobat

1 iunie

Propuneri de buget anual înaintate

1 iulie

Buget anual MTIC aprobat

semestrial

Propuneri de modificare (rectificare
sau redistribuire) a alocaţiilor
bugetare

6.4.1. Elaborarea Planului strategic de audit intern

SCIA

6.4.2. Efectuarea misiunilor de audit conform Planului de activitate a
auditului intern pentru anul 2013
6.4.3. Elaborarea Programului de dezvoltare a managementului riscurilor,
generalizarea Registrului riscurilor

SCIA

Planul strategic aprobat şi remis
Ministerului Finanţelor
Plan separat Nr. misiunilor de audit efectuate

SCIA

Octombrie

6.5.1. Monitorizarea implementării pe dimensiunea MTIC a Programului
de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare” 2011-2014 (H.G. nr. 179 din 23.03.2011)
6.5.2. Monitorizarea nivelului de executare de către MTIC a documentelor
de politici (Strategii, Programe, Planuri de acţiuni)

DAMEP

semestrial

martie

-Programul elaborat
-Registrul riscurilor plasat pe pagina
web al Ministerului
6.4.4. Executarea misiunilor de audit ad-hoc
SCIA
permanent Nr. misiunilor executate
6.5
Executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi normative şi a documentelor de politici

6.5.3. Monitorizarea Planului de acţiuni pe anii 2012–2013 pentru
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015

DAMEP

SCIA
Grup de lucru

Raport de monitorizare

conform
Rapoarte de monitorizare
Listei DP
monitorizate
semestrial Raport de monitorizare

(H. Parlamentului Nr.154 din 21.07.2010)

6.5.4.

Monitorizarea nivelului de executare a prevederilor Planul ui acţiuni
în domeniul drepturilor omului
(H. Parlamentului Nr.90 din 12.05.2011)

DJ

anual

Raport de monitorizare

6.5.5. Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor, inclusiv în
format electronic, primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul MTIC,
cu prezentarea acesteia Guvernului (H.G. nr. 197 din 26.02.2007, D.G.

Serviciul
Secretariat

semestrial

Notă informativă

DAMEP

permanent

DAMEP

anual

-Note informative
-recomandări
Raport anual
Plasarea pe pagina web MTIC

nr. 25-D din 25.03.08 )

6.6
6.6.1.
6.6.2.
6.7
6.7.1
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.8

Transparenţa în procesul decizional
Monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în
procesul de adoptare a proiectelor de decizii
Elaborarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei
procesului decizional în cadrul ministerului
Activităţile MTIC în mass-media
Promovarea activităţii MTIC în mass-media pentru sporirea
vizibilităţii şi transparenţei Ministerului
Asigurarea publicării noutăţilor din domeniul TIC la rubrica Digest
ICT
Organizarea concursului „Cel mai bun produs media despre
domeniul TIC”
Garantarea accesului la informaţii publice prin modernizarea şi
îmbunătăţirea paginii oficiale a MTIC
Asigurarea editării şi publicării buletinului informativ „Media TIC”

Serviciul
mass-media
Serviciul
mass-media
Serviciul
mass-media
Serviciul
mass-media
Serviciul
mass-media
Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin
Serviciul
intermediul paginii web a MTIC
mass-media
Managementul calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici

6.8.1. Asigurarea perfecţionării continue a personalului în scopul formării
unei echipe de funcţionari publici profesioniste şi integre

SRU

6.8.2. Realizarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici

SRU
Subdiviziunile
structurale

6.8.3. Identificarea şi implementarea metodelor de evaluare şi motivare a
personalului ministerului

SRU
SFEC

6.9
Activităţile statistice în domeniul edificării societăţii informaţionale şi sectorul TIC
6.9.1. Pregătirea şi prezentarea BNS a Raportului statistic nr.1-TC „Cu
DAMEP
privire la activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii”
6.9.2. Colectarea şi diseminarea datelor pentru Chestionarul statistic al
DAMEP
CRC vizând activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii în
a.2012

permanent
permanent
mai
semestrial
trimestrial
semestrial

Nr de articole,Ştiri, reportaje,
Emisiuni Radio şi TV
-Nr. ştiri
-Nr. accesări
-Nr. publicaţii
-Nr. premianţi
Nr. de accesări
-Nr. ştiri
-Nr. accesări
Numărul publicaţiilor pe site

pe parcursul Nr. funcţionari publici instruiţi
anului
Gradul de realizare a planului anual
de instruire
pe parcursul Nr. funcţionari publici evaluaţi
anului
Nr. de funcţionari publici promovaţi
Nr. de funcţionari publici cu grad de
calificare conferit
pe parcursul -Nr. de metode
anului
identificate/implementate
-Fluctuaţia de personal %
martie
mai

Raport anual
Prezentarea la CRC Chestionarelor
nr.1-6

6.9.3. Analiza Raportului BNS „Situaţia privind informatizarea şi
înzestrarea cu tehnică de calcul”
6.9.4. Colectarea şi prezentarea datelor pentru „Chestionarul UIT privind
accesul populaţiei şi gospodăriilor la TIC”
6.9.5. Efectuarea sintezei rapoartelor internaţionale, a studiilor analitice şi
sociologice din sectorul TIC
6.9.6. Evaluarea ratingului RM după indicii compozitari internaţionali:
a. E-Government Readiness Index

DAMEP

iulie

Raport de sinteză

DAMEP

anual

DAMEP

anual

DAMEP

anual

Prezentarea la UIT Chestionarelor
solicitate
-Rapoarte de sinteză
-Plasare pe pagina web MTIC
-Recomandări de acţiuni pentru
consolidarea poziţiei Republicii
Moldova în rating-urile
internaţionale
-Plasare pe pagina web MTIC

b. Networked Readiness Index
c. Knowledge Economy Index
d. ICT Development Index
e. ICT price basket

Coordonat:
Viceministru

V. TARLEV

Viceministru

D. PARFENTIEV

Viceministru

V. CIOLAC

Şef DPTI

P. Şincariuc

Şef DPC

D. Stici

Şef DAMEP

E. Vasilachi

Şef DREIE

S. Voitovschi

Şef DJ

S. Bocancea

