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Misiunea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este asigurarea dezvoltării durabile a tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor pentru beneficiul tuturor cetăţenilor, prin promovarea politicilor de rigoare. 

Scopul de bază a ministerului este crearea oportunităţilor de afaceri şi încurajarea investiţiilor în domeniu prin promovarea 

politicilor de liberalizare, şi crearea condiţiilor pentru edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere prin creşterea capacităţii de 

utilizare a serviciilor societăţii informaţionale. 

Instrumentul de realizare a misiunii şi scopului de bază a ministerului reprezintă Programul de dezvoltare strategică 

pentru anii 2012-2014 (PDS). În scopul realizării sarcinilor stabilite în PDS, aparatul central al ministerului, precum şi 

subdiviziunile structurale ale sale au adus aportul la elaborarea Planului de activitate al ministerului pentru anul 2012.   

Planul a fost elaborat în corespundere cu obiectivele stabilite în documentele generale de politici ale Republicii Moldova şi 

armonizat cu principalele activităţi şi subactivităţi, stipulate în planurile guvernamentale, inclusiv Programul de activitate a 

Guvernului şi alte documente strategice, aprobate la nivel naţional.  

Principalele componente ale Planului sunt: Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă, Incluziunea digitală a populaţiei, 

Monitorizarea şi evaluarea. Direcţiile de activitate sunt prezentate după o structură unică, care include acţiuni şi subacţiuni 

concrete, cu indicarea subdiviziunii responsabile pentru implementare şi a partenerilor de colaborare. De asemenea este stabilit 

termenul de realizare a acţiunilor, precum şi indicatorii de monitorizare.  

Compartimentul „Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă” este compus din două subprograme:  

Subprogramul 1: Impulsionarea cercetării şi inovaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei (TI), care are ca scop creşterea 

competitivităţii companiilor TI autohtone, diversificarea produselor/serviciilor IT şi inovaţiilor în domeniu. 

Subprogramul 2: Infrastructura de comunicaţii integrată şi eficientă va favoriza creşterea calităţii, accesibilităţii şi gamei de 

servicii de comunicaţii electronice prin intermediul unei infrastructuri moderne, precum consolidarea şi dezvoltarea sectorului 

poştal ca parte integrantă a economiei naţionale. 

Compartimentul „Incluziunea digitală a populaţiei” este structurat din următoarele subprograme:  

Subprogramul 1: Servicii inclusive alineate necesităţilor cetăţenilor, va asigira accesul populaţiei la serviciile publice digitalizate. 

Subprogramul 2: Implementarea serviciului universal, care are ca scop accesul populaţiei la setul minim de servicii de 

comunicaţii electronice, la un anumit nivel de calitate cu tarife accesibile, indiferent de localizarea lor geografică. 

Subprogramul 3: Evidenţa de stat şi resursele informaţionale de stat, va contribui la modernizarea sistemului evidenţei de stat a 

populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, conducătorilor auto; dezvoltarea şi monitorizarea resurselor şi sistemelor 

informaţionale de stat. 

Compartimentul „Monitorizarea şi evaluarea” va contribui la consolidarea capacităţilor administraţiei publice drept condiţie 

primordială pentru realizarea priorităţilor stabilite în documentele de politici. Principale rezultate scontate vor fi perfecţionarea 

procesului decizional, fortificarea capacităţii de elaborare, analiză şi monitorizare a politicilor; creşterea calităţii actelor 

normative elaborate de MTIC; ameliorarea capacităţii de atragere a fondurilor interne şi externe de către MTIC, precum şi 

raportarea cu privire la realizarea acţiunilor stabilite în alte documente de politici. 

Procesul de monitorizare şi evaluare a Planului de activitate a Ministerului va fi efectuat de către Direcţia  analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul MTIC. 

 



Pentru realizarea acestor deziderate în anul 2012 este necesar de întreprins următoarele acţiuni: 
 

Nr. Denumirea acţiunii  Responsabili 
Termen 

limită 

Indicatori de 

monitorizare 
1 2 3 4 5 

I. PROGRAMUL: Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă 

1

. 
Subprogramul 1: Impulsionarea cercetării şi inovaţiei în domeniul TI 

Scopul: Creşterea competitivităţii companiilor TI autohtone, diversificarea produselor/serviciilor IT, 

inovaţii în domeniu 

Subprogramul 2: Infrastructura de comunicaţii integrată şi eficientă 
Scopul: Creşterea calităţii, accesibilităţii şi gamei de servicii de CE prin intermediul unei infrastructuri 

moderne. Consolidarea şi dezvoltarea sectorului poştal ca parte integrantă a economiei naţionale 

1.  Crearea condiţiilor pentru creşterea competitivităţii companiilor TI autohtone 

 1.1. Elaborarea Conceptului privind crearea centrelor de excelenţă, calitate 

şi training în domeniul TI 

DPTI iulie Concept elaborat 

1.2. Elaborarea Planului de acţiuni pentru promovarea capacităţii de export 

a sectorului TIC 

DPTI noiembrie  Planul de acţiuni elaborat  

2. Instituirea Parteneriatelor Publice Private în domeniul TIC 

 2.1. Identificarea şi examinarea necesităţilor de asistenţă pentru realizarea 

priorităţilor în sectorul TI  

DPTI octombrie  

 2.2. Instituirea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea parcului TI DPTI, DPC decembrie PPP instituit 

3. Elaborarea, adoptarea şi implementarea reglementărilor tehnice pentru domeniul TIC 

 3.1. Monitorizarea elaborării, adoptării şi implementării reglementărilor 

tehnice pentru domeniul TIC  

DRTS iunie Nr de reglementări tehnice 

în curs de elaborare şi  

elaborate 

3.2. 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” şi CT29 „Comunicaţii electronice” 

DRTS iunie Nr. de standarde  

internaţionale propuse  

pentru preluare în calitate  

de standarde naţionale  

3.3. Promovarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice 

aprobate şi publicate în Monitorul Oficial pentru domeniul TIC în perioada 

2011-2012. 

DRTS august Nr. de standarde conexe  

Promovate 



3.4. Modificarea şi actualizarea Listei standardelor conexe pentru Reglementările 

tehnice aprobate, care transpun Directive europene    
(Hotărârea Guvernului nr.824 din 09.11.2011)  

DRTS octombrie Lista de standarde conexe 

elaborată şi/ sau modificată 

la Reglementările tehnice 

aprobate 

 3.5 Elaborarea Listei de standarde pentru metodele de încercări DRTS decembrie Lista de standarde conexe 

elaborată pentru metodele 

de încercări 

4. Elaborarea cadrului de politici şi legal pentru dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 

 4.1. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea 

Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la 

televiziunea digitală terestră  

DPC martie Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

4.2. Identificarea resurselor financiare pentru efectuarea Studiului de 

fezabilitate vizînd utilizarea infrastructurii alternative (drumurilor, căilor 

ferate, liniilor energetice, canalizării, reţelelor de termoficare, apeductelor 

etc.) pentru construirea reţelelor de comunicaţii electronice 

DPC mai Studiu efectuat 

 

4.3. Elaborarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice şi utilizarea în comun a elementelor de 

infrastructură asociată 

DPC noiembrie Proiectul de lege elaborat şi 

înaintat spre examinare 

Guvernului 

4.4. Elaborarea Programului de trecere de la IPv4 la IPv6 DPC decembrie Program elaborat şi înaintat 

Guvernului spre examinare 
4.5. Elaborarea Strategiei de gestionare eficientă a spectrului de frecvente 
radio în concordanţă cu directivele UE  

DPC iunie Strategia elaborată şi 

înaintată Guvernului spre 

examinare 

4.6 Determinarea modificărilor care urmează a fi introduse în Legea 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 în vederea 

asigurării convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor 

de comunicaţii electronice 

DPC 

 

iunie Studiu efectuat 

 

4.7. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 în concordanţă cu 

directivele UE 

DPC septembrie Proiect de lege elaborat şi 

înaintată Guvernului spre 

examinare 

5. Liberalizarea pieţei serviciilor poştale 

 5.1. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulilor privind prestarea serviciilor poştale 

DPC decembrie Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

II. PROGRAMUL: Incluziunea digitală a populaţiei  

 Subprogramul 1: Servicii inclusive alineate necesităţilor cetăţenilor 
Scopul: Accesul populaţiei la serviciile publice digitalizate 



Subprogramul 2: Implementarea serviciului universal 
Scopul: Accesul populaţiei la setul minim de servicii de comunicaţii electronice, la un anumit nivel de 

calitate cu tarife accesibile, indiferent de localizarea lor geografică 

Subprogramul 3: Evidenţa de stat şi resursele informaţionale de stat 
Scopul: Modernizarea sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, 

conducătorilor auto; dezvoltarea şi monitorizarea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat 

6. Digitalizarea serviciilor publice prestate de către întreprinderile subordonate MTIC 

 6.1. Colaborarea cu instituţiile de stat şi private în vederea modernizării 

sistemelor informaţionale de sat 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

semestrial Numărul de proiecte/ 

programe elaborate 

6.2 Digitalizarea serviciilor publice prestate de către întreprinderile din 

subordine: 
- Permisul de conducere. Comanda on-line a preschimbării documentului 

- Acordarea informaţiei prin Internet privind mijlocul de transport 

- Autoevaluarea cunoaşterii regulilor circulaţiei rutiere 

- Numărul de înmatriculare. Comanda serviciului pe Internet 

- Plăcile de înmatriculare cu simboluri solicitate. Comanda serviciului pe Internet 

- Lărgirea metodelor de prestare a serviciilor electronice. Servicii prin SMS şi 

terminale. 

DPTI, 

Întreprinderile 

din subordine 

decembrie Nr serviciilor electronice 

lansate 

7. Asigurarea cadrului de politici pentru transformarea RM într-o societate bazată pe cunoaştere 

 7.1. Elaborarea documentului Strategic Naţional E-Moldova 2020 DPTI, 

Grup de lucru 

Plan 

separat 

Proiectul Strategiei 

elaborat 

7.2. Definitivarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului legii privind 

semnătura electronică şi documentul electronic 

DPTI decembrie 

 

Proiectul de lege definitivat 

în baza avizelor şi înaintat 

Guvernului spre examinare 

7.3. Definitivarea şi înaintarea spre aprobare a proiectului de lege privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apelurile de 

urgenţa 112 

DPTI, 

DPC 

martie Proiectul de lege definitivat 

în baza avizelor şi înaintat 

Guvernului spre examinare 

7.4. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii cu privire la reutilizarea 

informaţiilor sectorului public  

DPTI mai  

 
Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

Guvernului 

7.5. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 969 din 23.08.2007 pentru aprobarea 

Regulamentului privind Sistemul de poştă electronică al autorităţilor 

administraţiei publice 

DPTI martie Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

Guvernului 

7.6. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la Registrul resurselor şi sistemelor 

informaţionale automatizate de stat 

DPTI aprilie Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

Guvernului 

7.7. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea DPTI august  Proiectul HG elaborat şi 



Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a obiectelor Registrului 

resurselor şi sistemelor informaţionale automatizate de stat 

 înaintat spre examinare 

Guvernului 

8. Asigurarea mecanismelor de funcţionare a Serviciului Universal în domeniul comunicaţiilor electronice 

 8.2. Elaborarea propunerii de politică publică privind implementarea 

Serviciului Universal 

DPC februarie Propunere de politică 

publică elaborată 

8.3. Elaborarea Programului Naţional de implementare a Serviciului 

universal  

DPC august Programul elaborat şi 

înaintat Guvernului  

9. Modernizarea sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, conducătorilor auto 

 9.1. Asigurarea documentării cetăţenilor RM cu acte de identitate de 

modelul nou de formatul ID-1  

ÎS „CRIS 

„Registru” 

aprilie Nr. cetăţenilor documentaţi 

cu acte de identitate de 

formatul ID-1 

9.2. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea şi 

aplicarea modeleleor noi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor 

DPTI, DJ, 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

iunie Proiectul HG elaborat şi 

înaintat spre examinare 

Guvernului 

9.3. Elaborarea şi prezentarea spre aprobare a Concepţiei Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat al transportului” 

DPTI, DJ, 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

octombrie Concepţie aprobată 

III. Monitorizarea şi evaluarea 

10. Evaluarea implementării politicilor publice ale MTIC  
 10.1. Monitorizarea şi evaluarea Planului de activitate al MTIC DAMEP semestrial Raport de progres 

10.2. Monitorizarea şi evaluarea Programului de dezvoltare a accesului la 

Internet în bandă largă pe anii 2010-2013 (HG nr. 1077 din 17.11.2010) 

DAMEP,  

DPC 

Anual Raport de progres 

 10.3. Monitorizarea şi evaluarea Programului de implementare a 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova 

 semestrial Raport de progres 

10.4. Monitorizarea respectării principiului transparenţei în procesul 

decizional  

DAMEP semestrial Rapoart de monitorizare 

10.5. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin 

intermediul paginii web a MTIC 

Serviciu de 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media 

semestrial Numărul publicaţiilor pe 

site 

11. Actualizarea sistemului naţional de indicatori TIC 

 11.1. Pregătirea şi prezentarea BNS a Raportului statistic nr.1-TC „Cu 

privire la activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii” 

DAMEP martie Raport anual 

11.2. Colectarea şi diseminarea datelor pentru Chestionarul statistic vizând 

activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii în anul 2011, la 

solicitarea CRC 

DAMEP mai Prezentarea la CRC 

Chestionarelor nr.1-6 



11.3. Analiza Raportului BNS „Situaţia privind informatizarea şi 

înzestrarea cu tehnică de calcul” 

DAMEP iulie Notă informativă 

11.4. Definitivarea Setului de indicatori de monitorizare a Societăţii 

Informaţionale în Rmoldova cu distribuirea responsabilităţilor de coletare, 

producere şi diseminare a acestora 

DAMEP iulie Acord  între instituţiile APC 

privind monitorizarea  

Setului de indicatori SI 

11.5. Actualizarea Compartimentului „Informaţie statistică” de pe pagina 

Web a MTIC 

DAMEP semestrial Compartiment actualizat 

11.6. Evaluarea ratingului RM după indicii compozitari  internaţionali:  

a.    E-Government Readiness Index 

b.    Networked Readiness Index 

c.    Knowledge Economy Index 

d.    ICT Development Index 
e.    ICT price basket 

DAMEP anual Raport de evaluare 

11.7. Elaborarea Recomandărilor de acţiuni pentru consolidarea poziţiei 

Republicii Moldova în rating-urile internaţionale  

DAMEP anual  

11.8. Monitorizarea şi prezentarea „Chestionarului privind accesul 

populaţiei şi gospodăriilor la TIC”   al  UIT 

DAMEP la solicitare Prezentarea la UIT 

Chestionarelor solicitate 

12. Reflectarea activităţii MTIC în mass-media 
 12.1. Organizarea concursului „Cel mai bun produs media despre 

domeniul TIC” 

Serviciu de 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media 

 

mai Nr. de premianţi 

Nr. de publicaţii 

12.2. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea paginii web a MTIC 

semestrial Frecvenţa accesării paginii    

web MTIC de către cetăţeni 

12.3. Promovarea activităţii MTIC în mass-media  permanent Nr. articole mass-media 

Nr. emisiuni RadioTV 

12.4. Elaborarea, implementarea şi metinanţa aplicaţiei software pentru 

accesarea Buletinului informativ al MTIC în format electronic 

permanent Nr. de ediţii 

13. Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor şi a structurii instituţionale a MTIC 
 13.1. Organizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor vacante din 

cadrul ministerului  

Serviciul 

resurse umane 

 

Trimestru 

III 

Nr. De concursuri 

organizate  

Nivelulu de ocupare a 

funcţiilor vacante 

13.2 Actualizarea statelor de personal şi schemei de încadrare  Serviciul 

resurse umane 

DJ 

SFEC 

Aprilie Statelor de personal şi 

schema de încadrare 

aprobate 

13.3 Revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a 

subdiviziunilor aparatului central al MTIC  

DJ 

Serviciul 

resurse umane 

 

Noiembrie Regulamentele aprobate 

prin ordinul ministrului 



13.4 Elaborarea Regulamentului intern al MTIC Serviciul 

resurse umane 

DJ 

august Regulamentul aprobat prin 

ordinul ministrului 

13.5 Elaborarea şi implementarea a Planului de instruire a colaboratorilor 

aparatului central al MTIC 

Serviciul 

resurse umane 

 

Iulie Planul de instruire elaborat 

13.6 Evaluarea performanţelor a funcţionarilor publici din cadrul MTIC Serviciul 

resurse umane 

 

Decembrie Performanţele evaluate 

13.7. 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 

Serviciul 

Secretariat 

semestrial 

 

Raport de performanţă 

13.8. 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  

semestrial 

 

13.9. Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor, inclusiv în 

format electronic, precum şi primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul 

MTIC, cu prezentarea acesteia Guvernului şi Ministerului Justiţiei 

semestrial 

 

 13.10 Monitorizarea funcţionării telefonului de încredere şi recepţionarea 

informaţiei din partea populaţiei privind cazurile de corupţie în cadrul 

MTIC 

trimestrial 

14. Creşterea calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici 

 14.1. Elaborarea unui sistem de evaluare a performanţelor şi de motivare a 

personalului ministerului, în scopul creşterii nivelului calităţii profesionale 

şi îndeplinirii sarcinilor trasate 

Serviciul 

resurse umane 

Noiembrie Sistem elaborat 

14.1. Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a programelor/proiectelor DAMEP, 

DPTI, 

DPC 

anual Nr. de personal cu funcţii 

relevante capabile să 

elaboreze rograme/proiecte 

14.2. Consolidarea capacităţilor de efectuare a analizei ex-ante şi cost-

beneficiu a documentelor de politici 

DAMEP, 

DPTI, 

DPC, 

SFEC 

anual Nr. propunerilor de politici 

publice elaborate  

14.3. Îmbunătăţirea capacităţilor de audit şi planificare bugetară pe termen 

mediu 

SCIA, 

SFEC 

anual Nr. de funcţionari instruiţi 

 14.5. Dezvoltarea profesională în domeniul managementului finanţelor 

publice 

SCIA, 

SFEC 

Pe 

parcursul 

 



anului 

15. Îmbunătăţirea procesului bugetar şi a capacităţii de audit 

 15.1. 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 

SFEC semestrial  

15.2. 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 

SFEC semestrial  

15.3. Elaborarea Planului de finanţare a aparatului ministerului pentru anul 

2013 

SFEC noiembrie  

15.4. Efectuarea controlului de audit la întreprinderile monitorizate de 

MTIC 

SCIA Plan 

separat 

Notă informativă cu 

recomandări de 

îmbunătăţire a capacităţii 

de audit 

16. Asigurarea activităţii juridice a ministerului 

 16.1. 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 

DJ semestrial Nr. de proiecte avizate 

16.2. Examinarea şi prezentarea conducerii ministerului:  

- materiale referitoare la proiectele de acte normative incluse în ordinea de 

zi a şedinţelor Guvernului; 

- proiecte de acte legislative incluse în ordinea de zi a şedinţelor 

Parlamentului 

DJ  

Săptămînal 

   după caz 

Notă de serviciu pentru 

şedinţă de Guvern 

16.3. Elaborarea şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor contractelor 

încheiate, parte la care este ministerul sau întreprinderile subordonate 

DJ semestrial Nr. de contracte examinate 

şi elaborate 

Nr. de contracte 

înregistrate 

16.4. Reprezentarea intereselor ministerului şi monitorizarea activităţii de 

reprezentare a întreprinderilor subordonate în instanţele judecătoreşti 

DJ semestrial Nr. de dosare 

Nr. de şedinţe participate 

17. Monitorizarea şi organizarea evenimentelor naţionale şi internaţionale 

 17.1. Examinarea şi ţinerea la control a planurilor de activităţi pentru 2012 

al organizaţiilor internaţionale de profil. Coordonarea şi asigurarea 

reprezentării MTIC la reuniunile internaţionale statutare UIT, UPU, CEPT, 

CRC, CRC-ESE, etc., precum şi la alte evenimente internaţionale de 

promovare şi formare continuă: conferinţe internaţionale, seminare, mese 

SREIE semestrial Nr. de evenimente la care 

au participat reprezentanţii 

ministerului 



rotunde, etc. (la invitaţie) 

 

17.2. Monitorizarea, coordonarea şi raportarea către MEc, privind procesul 

de implementare a protocoalelor comisiilor bilaterale de cooperare 

comercial-economică cu alte state (27 de comisii) 

SREIE semestrial Raport de monitorizare 

17.3. Organizarea Zilelor TIC în Republica Moldova. 

Organizarea Conferinţei Internaţionale „TIC pentru o guvernare mai bună” 

 

DAMEP 

SREIE 

DPTI 

DPCE 

 

mai Raport privind desfăşurarea 

evenimentelor. 

Conferinţa desfăşurată 

17.4.Organizarea la Chişinău a două evenimente UIT în Moldova: 

- Forul UIT pentru dezvoltare, politici şi reglementare în domeniul TIC 

(22, 23 mai); 

- Seminarul regional UIT privind tranziţia la IPv6 (24, 25 mai) 

 

SREIE mai Raport privind desfăşurării 

evenimentelor 

17.5. Pregătirea către organizarea în februarie 2013, la Chişinău a 

Reuniunii preparatorii regionale CSI către Conferinţa mondială UIT pentru 

dezvoltare - 2014 

SREIE septembrie2

012-

februarie 

2013 

Lansarea procesului de 

pregătire către conferinţa 

regională  

17.6. Negocierea capitolului „Societate informaţională” a noului Acord de 

Asociere cu UE 

 

SREIE decembrie Finalizare negocieri 

 17.7. Negocierea Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb, 

Aprofundat şi Cuprinzător între RM şi UE (în componenţa sub-grupului 

„Servicii”) 

SREIE decembrie Finalizare negocieri, 

conform graficului 

monitorizat de Mec 

Raport de progres aprilie 

2012:Reprezentanţii MTIC 

au participat la runda 1 de 

negocieri de la Chişinău, 

din 20-22 martie, în cadrul 

căreia a fost stabilit cadrul 

general de negocieri şi s+a 

prezentat problemarul 

negocierilor (IssuesPaper) 

18. Monitorizarea şi raportarea cu privire la executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, 

prevederilor actelor legislative şi normativ şi a documentelor de politici 
 18.1. Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014 (H.G. nr. 179 din 23.03.2011) 

DAMEP 

 

Semestrial Raport de monitorizare 

18.3. Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni SREIE, Semestrial Raport de monitorizare 



Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării 

regimului de vize 

ÎS CRIS 

„Registru” 

18.4. Program naţional strategic în domeniul securităţii demografice a RM 

pentru anii 2011-2015: 

- Implementarea planului de acţiuni urgente în domeniul demografic; 

- Activitatea în cadrul Grupului de lucru interministerial al CNPD  
(H.G. nr. 768 din 12.10.2011) 

DAMEP, 

ÎS CRIS  

”Registru” 

Anual pînă 

la 1 martie 

Raport de monitorizare 

18.5. Convenţia Consiliului Europei privind combaterea traficului de fiinţe 

umane: - Activitatea în cadrul Grupului de lucru interministerial; 

            - Pregătirea şi prezentarea informaţiei către Grupul de experţi 

GRETA întru evaluarea implementării Convenţiei Consiliului Europei 

privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane CTFU-2012 (Legea RM 
nr.67-XVI din 30.03.2006) 

Serviciu 

Resurse Umane; 

ÎS CRIS 

„Registru” 

Semestrial Raport de monitorizare 

18.6. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru 

anii 2006-2015 (H.G. nr. 1288 din 09.11.2006) 

DAMEP 

 

Anual, 31 

ianuarie 

Raport de monitorizare 

18.7. Strategia naţională în domeniul protecţiei consumatorilor 2008-2012 
(H.G. nr.5 din 14.01.2008) 

DAMEP Anual, 1 

februarie 

Raport de monitorizare 

18.8. Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe 

anii 2007-2015 

Serviciu 

Resurse Umane 

Anual Raport de monitorizare 

18.9. Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dezabilităţi 2010 – 

2013. Consiliul Guvernamental privind Problemele Persoanelor cu 

Dezabilităţi: 

- Implementarea Planului de acţiuni urgente în domeniul demografic; 

- Activitatea în cadrul Grupului de lucru interministerial „Linia telefonică 

de asistenţă gratuită pentru copii – realităţi şi perspective”  
(Legea nr.169 din 09.07.2010) 

DAMEP, 

ÎS CRIS 

„Registru” 

Anual,  

pînă la 1 

martie 

Raport de monitorizare 

18.10. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de 

management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 
(H.G. nr. 342 din 16.05.2011) 

SREIE 

ÎS CRIS  

”Registru” 

Trimestrial 

 

Raport de monitorizare 

18.11. Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul siguranţei 

traficului rutier pînă în anul 2014: 
- Continuarea lucrărilor de implementare a sistemului de supraveghere 

video al procesului de examinare a conducătorilor de autovehicule din 

subdiviziunile teritoriale specializate (HG nr.545 din 25.06.2010) 

ÎS CRIS 

„Registru” 

Semestrial Raport de monitorizare 

18.12. Planul de acţiuni în domeniul drepturilor omului DJ Semestrial Raport de monitorizare 

18.13. Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2012 DJ Lunar Raport de monitorizare 

18.14. Planul de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor 

migranţi moldoveni de peste hotare: 

DAMEP, 

ÎS CRIS 

Anual Raport de monitorizare 



- Susţinerea implementării componentei de migraţiune şi dezvoltare a 

Parteneriatului pentru Mobilitate Moldova – UE, Proiectul „Profil 

Migraţional Extins”: 

- Activitatea în cadrul Grupului de lucru interministerial privind elaborarea 

şi implementarea proiectului (H.G. nr. 122 din 04.03.2011) 

„Registru” 

18.15. Planul de acţiuni privind eficientizarea procesului de administrare şi 

deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat 2011-2012 

DJ, 

DAMEP 

Semestrial 

 

Notă informativă  

 

18.16. Hotărîriea Guvernului privind unele măsuri de prevenire a corupţiei 

şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice (HG nr.615 din 28.06.2005) 

Grupul de lucru 

de prevenire  

a corupţiei şi 

protecţionismului 

trimestrial Notă informativă la CCCEC 

privind masurile întreprinse 

 

 

Elaborat:    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 

 


