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Nr.

Denumirea acţiunii

Responsabili

Termen
limită

Indicatori de
monitorizare

1

2

3

4

5

I.

Direcţia de activitate – dezvoltarea politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei

1. 1
Elaborarea şi aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea societăţii informaţionale
.
1.1. Elaborarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
DJ
martie
Proiect de HG elaborat şi
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărârii ale
înaintat aprobat
Guvernului (HG nr. 376 din 06.06.1995, HG nr.333 din 18.03.2002, HG nr. 125
din 08.02.2008, HG nr.317 din 28.04.2010)

1.2. Elaborarea Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea HG nr.
197 din 12.03.2001” pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
1.3. Elaborarea Planului de acţiuni privind localizarea prevederilor
Directivei Europene 2003/98/EC privind reutilizarea informaţiei
publice şi deschiderea informaţiei publice
1.4. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor pe anii 2011-2014
1.5. Aprobarea Planului de acţiuni pentru elaborarea Strategiei
Naţionale de e-Transformare
1.6. Elaborarea Strategiei Naţionale de e-Transformare
1.7. Modificarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la
documentul electronic şi semnătura digitală. Armonizarea cadrului
normativ intern cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului Europei din 13 decembrie 1999 privind un cadru
comunitar pentru semnăturile electronice
1.8. Elaborarea proiectului legii privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apelurile de urgenţa 112
1.9. Elaborarea şi promovarea propunerilor de modificare a Legii
privind dreptul de autor şi drepturile conexe
1.10. Aprobarea Planului de acţiuni privind elaborarea Strategiei de
utilizare a TIC în instituţiile guvernamentale

DJ

februarie

Proiect de HG elaborat şi
aprobat

DPTI

mai

Proiect de Lege elaborat şi
aprobat

DPTI

iunie

Strategie aprobată

DPTI

septembrie

DPTI

decembrie

DPTI

septembrie

DPTI,
DPC
DPTI,
DJ
DPTI

octombrie

Legea elaborată şi aprobată

martie-aprilie

Propuneri de modificare a
legii
Planul de acţiuni elaborat
şi aprobat

2.

iunie

Planul de acţiuni elaborat
şi aprobat
Strategie elaborată şi
aprobată
Legea privind semnătura
electronică şi documentul
electronic elaborată şi
aprobată

1.11. Analiza oportunităţii de localizare a Directivei 2000/31/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii
informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă
(Directiva privind comerţul electronic)
2.

Analiza efectuată

Facilitarea dezvoltării industriei IT
DPTI

martie

2.2. Facilitarea dezvoltării parteneriatului public-privat pentru a
reduce investiţiile statului şi spori timpul de lansare a serviciilor

DPTI

octombrie

Subdiviziunile
MTIC
DPTI

mai
iunie

DPTI

mai-iunie

DPTI
DPTI

septembrie
octombrie

2.4. Organizarea unei campanii de informare a populaţiei în privinţa
respectării drepturilor de autor asupra soft-ului utilizat (cu condiţia
identificării resurselor financiare)
2.5. Lansarea negocierilor cu vendori internaţionali privind
legalizarea softului în autorităţile publice
2.6. Efectuarea studiului de competitivitate a sectorului TIC
2.7. Efectuarea studiului de fezabilitate în vederea creării incubator TI
şi parcului industrial cu componenta TIC

Propuneri de modificare a
legislaţiei fiscale
promovate
Nr. de proiecte
implementate în baza PPP
Nr. de servicii lansate
Nr. evenimentelor;
nr. participanţilor
Campania de informare
desfăşurată
Iniţierea negocierilor cu
vendori internaţionali
privind legalizarea soft-ului
Studiu efectuat
Studiu efectuat

Dezvoltarea e-serviciilor şi sporirea accesului la serviciile instituţiilor subordonate MTIC
3.1. Dezvoltarea/implementarea e-serviciilor în cadrul instituţiilor din
subordine MTIC
3.2. Integrarea portalului de servicii electronice publice MTIC
(e-services.md) în portalul guvernamental

4.

mai-iunie

2.1. Promovarea propunerilor (către Ministerul Finanţelor) la politica
fiscală 2011-2013 în vederea stimulării creşterii sectorului TIC

2.3. Organizarea Săptămânii TIC în Republica Moldova

3.

DPTI

DPTI

semestrial

DPTI

septembrieoctombrie

E-servicii noi lansate
Serviciile electronice
publice MTIC disponibile

Perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul TIC
4.1. Organizarea practicilor de producţie pentru studenţii facultăţilor
de profil TIC la întreprinderile subordonate şi din domeniu
4.2. Desfăşurarea ediţiei a II a Concursului „iTineret – Viitorul
începe cu tine”
4.3. Asistenţa Ministerului Educaţiei în vederea integrării trainingurilor a furnizorilor din domeniu în curiccumul existent
4.4. Facilitarea şi dezvoltarea parteneriatelor pentru educaţie

Serviciul
personal
Cabinetul
ministrului
DPTI

mai-iunie

semestrial

DPTI

semestrial

iunie

Nr. studenţilor ce au trecut
stagierea
Nr. participanţilor
Nr. premianţilor
Asistenţă consultativă
acordată

5.

Dezvoltarea standardizării şi elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul TI
5.1. Monitorizarea elaborării, adoptării
reglementărilor tehnice pentru domeniul TI

şi

implementării

DRTS

iunie

5.2. Preluarea şi adoptarea standardelor internaţionale, regionale
(europene şi interstatale) şi ale altor state pentru domeniul TI în
calitate de standarde naţionale, în cadrul Comitetului Tehnic de
Standardizare CT28 „Tehnologia informaţiei”
5.3. Promovarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice
aprobate şi publicate în Monitorul Oficial pentru domeniul TI
5.4. Promovarea standardelor naţionale voluntare pentru produse şi
metode de analiză, care în lipsa reglementărilor tehnice vor fi
utilizate în scopul evaluării conformităţii şi supravegherii pieţei
pentru domeniul TI

DRTS

iunie

DRTS

august

DRTS

septembrie

Nr de reglementări tehnice
în curs de elaborare şi
elaborate
Nr de standarde
internaţionale propuse
pentru preluare în calitate
de standarde naţionale
Nr de standarde conexe
promovate
Nr de standarde naţionale
voluntare promovate

II. Dezvoltarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale
6.

Elaborarea proiectelor de lege şi acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
6.1. Actualizarea şi înaintarea spre adoptare a proiectului de lege
“Pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la televiziunea digitală terestră”
6.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
comunicaţiilor electronice în concordanţă cu Directivele UE
6.3. Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la
implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la
Internet în bandă largă în banda de frecvenţă 3,4-3,8 GHz
6.4. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la
implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la
Internet în bandă largă în banda de frecvenţă 2,5-2,69 GHz

7.

DPC

martie

Lege adoptată

DPC

iunie

Lege adoptată

DPC

noiembrie

Hotărâre de Guvern
aprobată

DPC

decembrie

Hotărâre de Guvern
aprobată

Elaborarea proiectelor de lege în domeniul comunicaţiilor poştale
7.1. Reexaminarea şi actualizarea proiectului de Hotărîre de Guvern
“Cu privire la aprobarea Legii poştei”
7.2. Reexaminarea şi actualizarea proiectului Hotărîrii de Guvern
„Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea
Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor poştale”

DPC

martie

DPC

martie

Hotărâre de Guvern
aprobată
Hotărâre de Guvern
aprobată

7.3. Actualizarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii de
Guvern „Pentru aprobarea tarifelor la serviciile poştale interne de
bază, prestate de Î.S. „Poşta Moldovei” şi filialele acesteia”
7.4. Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului al
Opt Adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la
Congresul de la Geneva din 12 august 2008
7.5. Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Primului
Protocol Adiţional al Regulamentului General al UPUP, adoptat la
Congresul de la Geneva din 12 august 2008
7.6. Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei
Poştale Universale şi Protocolul ei Final, adoptate la Congresul de la
Geneva din 12 august 2008
7.7. Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului
serviciilor de plăţi poştale, adoptat la Congresul de la Geneva din 12
august 2008
8.

DPC, SREIE

iunie

Protocolul ratificat

DPC, SREIE

iunie

Protocolul ratificat

DPC,SREIE

iunie

Convenţia ratificată

DPC, SREIE

iunie

Ratificarea Aranjamentului

DPC

iulie

Studiu efectuat

DPC

octombrie

Programul elaborat şi
înaintat spre aprobare

Eficientizarea gestionării spectrului electromagnetic, spaţiului .md şi resurselor de numerotare
10.1. Elaborarea Programului de implementare a portabilităţii
numerelor în Republica Moldova
10.2. Elaborarea Concepţiei de gestionare eficientă a spectrului de
frecvente radio în concordanţă cu Directivele UE

11.

Hotărâre de Guvern
aprobată

Implementarea şi asigurarea mecanismelor de funcţionare a Serviciului Universal
9.1. Elaborarea Programului Naţional de implementare a Serviciului
universal

10.

martie

Asigurarea accesului echitabil şi transparent la infrastructură pentru toţi actorii de pe piaţă
8.1. Efectuarea studiului de fezabilitate in vederea determinării
oportunităţii reformării SA „Moldtelecom” prin deetatizarea acestuia

9.

DPC

iunie

DPC
DPC

noiembrie

Program aprobat
Concepţie aprobată

Dezvoltarea accesului la Internet în bandă largă
11.1. Efectuarea unui studiu de fezabilitate vizând utilizarea
infrastructurii alternative (drumurilor, căilor ferate, liniilor
energetice, canalizării reţelelor de termoficare, apeduct etc.) în
comun cu instituţiile vizate la p.5 din Anexa nr.2 la Hotărârii
Guvernului nr 1077 din 17 noiembrie 2010
11.2. Identificarea companiei pentru efectuarea unui studiu de piaţă
amplu vizând accesul şi utilizarea Internetului, cu stabilirea ratei de
penetrare Internet pe gospodării, autorităţi publice
11.3. Efectuarea unui studiu privind determinarea potenţialilor

DPC,
DRTS

iulie

DAMEP

aprilie

DPC

iulie

Studiu efectuat

Studiu efectuat cu
colectarea indicatorilor
Studiu efectuat

donatori şi grupurilor-ţintă ale populaţiei, care ar putea fi asigurate cu
echipamente terminale de acces la Internet în bandă largă (urmare a
realizării proiectelor de susţinere a accesului la Internet cu atragerea
mijloacelor financiare ale acestor donatori)
11.4. Elaborarea proiectelor de dotare cu dispozitive (echipamente
terminale de acces la Internet în bandă largă) şi negocierea acestora
cu donatorii
11.5. Conectarea prin fibră optică a obiectelor administraţiei publice
locale din mediu rural şi asigurarea unei conexiuni dedicate la
Internet prin atragerea de granturi de la organismele internaţionale
12.

DPC,

decembrie

Proiecte elaborate şi
negociate

noiembrie

Granturi atrase

Dezvoltarea standardizării şi elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul Comunicaţiilor Electronice (CE)şi Poştale
12.1. Iniţierea procedurii de Aderare la Institutul European de
Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI), etapa a II
12.2. Promovarea standardelor naţionale voluntare pentru produse şi
metode de analiză, care în lipsa reglementărilor tehnice vor fi
utilizate în scopul evaluării conformităţii şi supravegherii pieţei
pentru domeniul CE
12.3. Monitorizarea elaborării, adoptării şi implementării
reglementărilor tehnice pentru domeniul CE

DRTS, SRIE

semestrial

DRTS

semestrial

DRTS

septembrie

12.4. Preluarea şi adoptarea standardelor internaţionale, regionale
(europene şi interstatale) şi ale altor state pentru domeniul CE în
calitate de standarde naţionale, în cadrul Comitetului Tehnic de
Standardizare CT29 „Comunicaţii electronice”

DRTS

septembrie

12.5. Promovarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice
aprobate şi publicate în Monitorul Oficial pentru domeniul CE

DRTS

noiembrie

III.
13.

DPC

Realizarea procedurilor
interne de aderare
Nr de standarde naţionale
voluntare promovate
Nr de reglementări tehnice
în curs de elaborare şi
elaborate
Nr de standarde
internaţionale propuse
INSM pentru preluare în
calitate de standarde
naţionale
Nr de standarde conexe
promovate

Cooperare internaţională şi Integrare europeană
Acorduri internaţionale

13.1. Semnarea acordului interguvernamental moldo-român de
cooperare în domeniul TIC
13.2. Semnarea acordului interguvernamental moldo-kazah de
cooperare în domeniul TIC
13.3. Iniţierea negocierilor de semnare a unui acord
interguvernamental moldo-turc de cooperare în domeniul TIC

SREIE

iunie

Acord semnat

SREIE

iunie

Acord semnat

SREIE

iunie

Realizarea procedurilor
interne de examinare a

(la propunerea părţii turce)
13.4. Iniţierea negocierilor de semnare a unui acord
interguvernamental moldo-georgian de cooperare în domeniul TIC
(la propunerea părţii georgiene)
13.5. Iniţierea negocierilor de semnare a unui acord
interguvernamental moldo-lituanian de cooperare în domeniul TIC
(la propunerea părţii lituaniene)
13.6. Iniţierea negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la
Convenţia ECO (European Comunications Office) şi demararea
procedurilor interne
13.7. Monitorizarea procesului de implementare a protocoalelor
comisiilor bilaterale de cooperare comercial economică
13.8. Finalizarea procedurilor de negociere a Capitolului „Societate
informaţională” a noului Acord de Asociere cu UE

iunie

SREIE

iunie

SREIE

decembrie

SREIE

semestrial

SREIE

semestrial

oportunităţii
Realizarea procedurilor
interne de examinare a
oportunităţii
Realizarea procedurilor
interne de examinare a
oportunităţii
Semnarea Convenţiei
Participarea la Şedinţele
comisiilor
Acord semnat

Reuniuni internaţionale în domeniul TIC

14.

14.1. Organizarea la Chişinău a unui seminar regional UIT privind
dezvoltarea reţelelor de comunicaţii de următoarea generaţie (în
comun cu Biroul regional UIT)
14.2. Organizarea la Chişinău a unui seminar regional Sud-est
european privind dezvoltarea eGuvernării (în comun cu Centrul Sudest european pentru eGuvernare)
14.3. Organizarea la Chişinău a unui seminar regional UPU privind
calitatea serviciilor poştale
14.4. Organizarea participării reprezentanţilor MTIC la reuniunile
internaţionale

IV.
15.

SREIE

SREIE, DPC

mai

Seminar organizat

SREIE, DPTI

mai

Seminar organizat

SREIE, DPC

august

Seminar organizat

SREIE

semestrial

Nr. participanţilor
Rezultatele participării

Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC

Evaluarea implementării politicilor MTIC cu scopul asigurării atingerii rezultatelor de politici publice
15.1. Monitorizarea şi evaluarea Planului de activitate al MTIC
15.2. Monitorizarea respectării principiului transparenţei în procesul
decizional
15.3. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin
dezvoltarea şi îmbunătăţirea paginii Internet a MTIC
15.4. Actualizarea Programului de Dezvoltare strategică a MTIC
15.5. Înaintarea propunerilor pentru elaborarea succesorului
Strategiei Naţionale de Dezvoltare

DAMEP
DAMEP

semestrial
semestrial

Raport de progres
rapoarte de monitorizare

DAMEP

semestrial

DAMEP
DAMEP

decembrie
decembrie

Compartimentele
îmbunătăţite
PDS elaborat şi aprobat
Nr. de obiective elaborate
şi înaintate CS

16.

Actualizarea sistemului naţional de indicatori TIC
16.1. Pregătirea şi prezentarea BNS a Raportului statistic nr.1-TC
„Cu privire la activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii”
16.2. Colectarea şi diseminarea datelor pentru Chestionarul statistic
vizând activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii în anul
2010, la solicitarea CRC
16.3. Evaluarea ratingului RM după indicii compozitari
internaţionali: a. E-Government Readiness Index

DAMEP

martie

DAMEP

mai

Prezentarea la CRC
Chestionarelor nr.1-6

DAMEP

iulie

Raportul cu privire la locul
RM în ratingul
internaţional

DAMEP

iulie

Notă informativă

DAMEP

semestrial

Compartiment actualizat

DAMEP

decembrie

Raport anual

DAMEP

la solicitare

Prezentarea la UIT
Chestionarelor solicitate

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

16.4. Analiza Raportului BNS „Situaţia privind informatizarea şi
înzestrarea cu tehnică de calcul”
16.5. Actualizarea Compartimentului „Informaţie statistică” de pe
pagina Web a MTIC
16.6. Monitorizarea listei indicatorilor de dezvoltare TIC în
Republica Moldova
16.7. Monitorizarea şi prezentarea la solicitarea UIT a
„Chestionarului privind accesul populaţiei şi gospodăriilor la TIC”
17.

Reflectarea activităţii MTIC în mass-media
17.1. Organizarea concursului „Condeiul jurnalistului în domeniul
TIC”
17.2. Actualizarea permanentă a paginii web a MTIC,
compartimentul „Noutăţi”
17.3. Colaborarea cu reprezentanţii mass-media din RM în scopul
reflectării adecvate a evenimentelor MTIC
17.4. Editarea buletinului informativ „MEDIA TIC”

18.

Raport anual

Cabinetul
ministrului
Cabinetul
ministrului
Cabinetul
ministrului
Cabinetul
ministrului

mai

Nr. de premianţi

semestrial

Nr. articole plasate

semestrial

Nr. articole transmise în
mass-media
4 Edituri

trimestrial

Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor şi a structurii instituţionale a MTIC
18.1. Optimizarea structurii aparatului central al ministerului şi
întreprinderilor subordonate
18.2. Elaborarea statelor de personal şi schemei de încadrare

DJ

martie

Serviciu
Resurse Umane
SFEC, DJ

martie

Proiect de HG cu privire la
modificarea şi completarea
HG nr.389 din 17.05 2010
aprobat
Statele de personal şi
schema de încadrare
aprobate

18.3. Revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a
subdiviziunilor aparatului central al Ministerului
18.4. Asigurarea actualizării fişelor postului ale colaboratorilor
aparatului central al Ministerului
18.5. Implementarea sistemului de circulaţie a documentelor şi
actelor normative, inclusiv prin introducerea sistemelor de
înregistrare, distribuire şi monitorizare electronică a documentelor,
precum şi prin îmbunătăţirea procesului de gestionare a petiţiilor
18.6. Elaborarea raportului privind executarea actelor legislative,
decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui RM, hotărârilor şi
dispoziţiilor Preşedintelui RM de către MTIC şi întreprinderile
subordonate, cu prezentarea acestuia conducerii MTIC şi Cancelariei
de Stat
18.7. Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor,
inclusiv şi a petiţiilor recepţionate în format electronic, precum şi
primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul MTIC, cu prezentarea
acesteia Guvernului şi Ministerului Justiţiei
19.

aprilie

Serviciu
Resurse Umane
Serviciul
Secretariat

aprilie

Regulamentele aprobate
prin ordinul ministrului
Fişele de post aprobate

semestrial

Nr. documentelor
înregistrate în mod
electronic

Serviciul
Secretariat

semestrial

Raport elaborat

Serviciul
Secretariat

semestrial

Raport elaborat

Creşterea calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici
19.1. Elaborarea şi implementarea Planului de instruire internă şi
externă
19.2. Delegarea funcţionarilor publici la AAP, conform planului
aprobat de Guvern

20.

DJ

Serviciu
Resurse Umane
Serviciu
Resurse Umane

iunie

Plan elaborat

semestrial

Nr. funcţionarilor delegaţi

SFEC

semestrial

Raportarea către instituţiile
competente

SFEC

semestrial

Raportarea către instituţiile
competente

SFEC

noiembrie

Planul de finanţare
prezentat MF

Îmbunătăţirea procesului bugetar
20.1.Exercitarea controlului asupra utilizării eficiente a resurselor
financiare alocate ministerului în conformitate cu planurile de
finanţare aprobate, luând în vedere modificările operate în modul
stabilit
20.2. Întocmirea şi prezentarea în termenul stabilit rapoartelor
contabile, bilanţului executării devizului de cheltuieli şi bilanţului
generalizator pe minister cu privire la finanţarea din buget în
conformitate cu clasificarea organizaţională, economică şi
funcţională a cheltuielilor bugetului
20.3. Elaborarea Planului de finanţare a aparatului ministerului
pentru anul 2012

Îmbunătăţirea capacităţii de audit

21.

21.1. Efectuarea controlului de audit la întreprinderile monitorizate
de MTIC:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
22.

ÎS MoldData pentru anii 2008-2010
ÎS Pentru exploatarea clădirilor, 2008-2010
ÎS CNFR pentru anii 2008-2010
ÎS Poşta Moldovei pentru anul 2010
ÎSCRIS „Registru” pentru anul 2010;
ÎS Radiocomunicaţii pentru anii 2008-2010;
ÎCŞ Eliri

trimestrul I;
trimestrul I;
trimestrul II;
trimestrul III;
trimestrul IV;
trimestrul IV;
la solicitarea admin.

Notă informativă cu
recomandări de
îmbunătăţire a capacităţii
de audit

Asigurarea activităţii juridice a Ministerului
22.1. Examinarea:
- proiectelor actelor legislative şi normative parvenite din partea altor
autorităţi;
- proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor
acte normative cu caracter departamental ale ministerului
22.2. Examinarea şi prezentarea
- Guvernului a materialelor referitoare la proiectele de acte normative
incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului;
- proiectele de acte legislative incluse în ordinea de zi a şedinţelor
Parlamentului
22.3. Elaborarea şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor
contractelor încheiate, parte la care este ministerul sau întreprinderile
subordonate
22.4. Reprezentarea intereselor ministerului şi monitorizarea
activităţii de reprezentare a întreprinderilor subordonate în instanţele
judecătoreşti

23.

SCIA

DJ

semestrial

Numărul de proiecte
avizate

DJ

la solicitare

Numărul proiectelor
înaintate în şedinţele
Guvernului şi
Parlamentului

DJ

semestrial

DJ

semestrial

Nr. de contracte examinate.
Nr. de contracte
înregistrate
Nr. de dosare
Nr. de şedinţe participate

Monitorizarea şi raportarea cu privire la executarea deciziilor organelor ierarhic superioare,
prevederilor actelor legislative şi normativ şi a documentelor de politici
23.1. Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014
23.2. Programul de stabilizare şi recuperare economică 2009-2011
23.3. Elaborarea unui plan separat privind „Realizarea Planului de
acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize”
23.4. Monitorizarea Planului de acţiuni RM – UE în domeniul
liberalizării regimului de vize
23.5. Planul de acţiuni în domeniul drepturilor omului

DAMEP

La solicitare

DAMEP
DJ, ÎS „CRIS
Registru”
SREIE,
DAMEP
DJ

La solicitare

La solicitare
La solicitare

23.6. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor
pentru anii 2006-2015
23.7. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 2008-2017

DAMEP

23.8. Strategia de dezvoltare a sistemului de executare pe anii 20072011
23.9. Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a
activităţii de întreprinzător
23.10. Strategia naţională în domeniul protecţiei consumatorilor
2008-2012
23.11. Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei pe
anii 2010-2012
23.12. Planul de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor
migranţi moldoveni de peste hotare
23.13. Planul de acţiuni în domeniul migraţiei şi al sistemului de azil
pe anii 2010 -2011
23.14. Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de
muncă pe anii 2007-2015
23.15. Strategia naţională de dezvoltare regională
23.16. Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi
2010 - 2013
23.17. Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011

DJ, DAMEP

Elaborat: Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

DAMEP

Serviciu
Resurse Umane
DAMEP
DAMEP
DAMEP
DAMEP
DAMEP
DJ

Anual, 31
ianuarie
Anual, 15
februarie
Anual, 10
februarie
Trimestrial ME
Anual, 1
februarie
Anual
Anual
Trimestrial,
la data de 10
Anual
La solicitare
Anual,
pînă la 1 martie
Lunar

