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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 TIC prin promovarea 

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

serviciilor societăţii informaţionale. 

Întru realizarea sarcinilor stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică al MTIC pentru anii 2012-2014, instrumentul de 

realizare a misiunii şi a scopului de bază a ministerului, a fost elaborat Planul de activitate al ministerului pentru anul 2014. Planul a fost 

elaborat în corespundere cu priorităţile şi obiectivele stabilite în documentele naţionale şi sectoriale de politici ale Republicii Moldova, 

inclusiv Programul de activitate a Guvernului, Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, precum şi a noii Strategiei Naţionale 

de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale „Moldova Digitală 2020” aprobată în anul curent. 

Implementarea acţiunilor din Plan va avea un impact pozitiv asupra fortificării capacităţii de elaborare, analiză şi monitorizare a 

politicilor, creşterea calităţii actelor normative elaborate de MTIC, perfecţionarea procesului decizional precum şi ameliorarea capacităţii 

de atragere a fondurilor interne şi externe de către MTIC.  

Planul este structurat în trei compartimente, care conţin Programele prevăzute în Programul de Dezvoltare Strategică al MTIC: 

Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă, Incluziunea digitală a populaţiei, Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC. 

Compartimentele sunt prezentate într-o structură unică, care include obiective, 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.  

I Program „Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă” este compus din 8 obiective şi prevede următorii Indicatori de impact:  

• Creşterea volumului total al vînzărilor în sectorul TIC pînă la 8 mld. lei către finele anului 2014. 

• Atingerea pînă la sfîrşitul anului 2014 a unei rate de penetrare a Internetului în bandă largă de 18%. 

• Un multiplex TV digital cu acoperire naţională (70 %) funcţional pînă la sfîrşitul anului 2014. 

• Disponibilitatea accesării în orice localitate a Internetului în bandă largă prin intermediul cel puţin a doi furnizori de servicii de 

comunicaţii electronice către 2014. 

• Numărul de Acorduri de Cooperare cu parteneri internaţionali semnate - 2 

• Numărul de evenimente /întruniri cu parteneri internaţionali organizate -5 

II Program „Incluziunea digitală a populaţiei” este compus din 7 obiective şi prevede următorii Indicatori de impact:  

• Ponderea serviciilor publice disponibile on-line din totalul serviciilor electronice – 20%         

• Ponderea populaţiei care vizualizează/descarcă conţinutul digital – 25%                                           

• Cel puţin 10% din populaţie va face cumpărături on-line.                                                                          

• Cel puţin 50% din cetăţeni vor fi satisfăcuţi de nivelul de calitate a serviciilor prestate.                       

III Program „Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC”, care contribuie la consolidarea capacităţilor aparatului central al 

ministerului, cuprinde 9 obiective de bază şi prevede următorii Indicatori de impact: 

• Numărul de funcţionari publici instruiţi -17  

• Numărul de acte normative/legislative elaborate – 10 

• Numărul de documente de politici elaborate - 10  

Realizarea cu succes a acţiunilor din Planul de activitate al ministerului pentru anul 2014 va contribui la creşterea competitivităţii 

economiei şi a mediului de afaceri, va optimiza procesele de exercitare a funcţiilor instituţionale a ministerului. 

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

politicilor din cadrul MTIC. 

 



 

Planul de activitate  

al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2014 
Nr. 

Denumirea acţiunii Denumirea subacţiunii Responsabili 
Termen 

limită 
Indicatori de rezultat 

1  2 3 4 5 

I PROGRAMUL: Infrastructura TIC- eficientă şi competitivă 

Indicatori de impact: 

 Creşterea volumului total al vînzărilor în sectorul TIC pînă la 8 mld. lei către finele anului 2014. 

 Atingerea pînă la sfîrşitul anului 2014 a unei rate de penetrare a Internetului în bandă largă de 18%. 

 Un multiplex TV digital cu acoperire naţională (70 %) funcţional pînă la sfîrşitul anului 2014. 

 Disponibilitatea accesării în orice localitate a Internetului în bandă largă prin intermediul cel puţin a doi furnizori de servicii de comunicaţii 

electronice către 2014. 

 Numărul de Acorduri de Cooperare cu parteneri internaţionali semnate - 2 

 Numărul de evenimente /întruniri cu parteneri internaţionali organizate -5 
 

Creşterea competitivităţii companiilor TI autohtone 

1 Elaborarea proiectului Strategiei de 

creştere a competitivității industriei 

TI pe anii 2014-2023  

1) Identificarea asistenţei externe pentru 

implementarea proiectului Strategiei de 

creştere a competitivității industriei IT, 

proiectul legii privind parcurile IT şi statutul 

Agenţiei pentru Societate Informaţională. 

DREIE aprilie Asistenţă implementată 

2) Analiza impactului proiectului în scopul 

asigurării corespunderii Strategiei cu 

prevederile DP naţionale. 

DAMEP mai Analiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

3) Elaborarea şi avizarea proiectului Strategiei 

de creştere a competitivității industriei TI pe 

anii 2014-2023 şi prezentarea Guvernului spre 

examinare. 

DPTI iunie Proiectul Strategiei elaborat şi 

prezentat Guvernului pentru 

examinare 

2 Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la parcurile din industria 

tehnologiei informaţiei 

1) Efectuarea expertizei juridice a proiectului  

de lege.  

DJ martie  Expertiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

2) Analiza impactului proiectului în scopul 

asigurării corespunderii Strategiei cu 

prevederile DP naţionale. 

DAMEP martie Analiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

3) Elaborarea şi avizarea proiectului de lege cu 

privire la parcurile din industria tehnologiei 

informaţiei. 

 

 

DPTI iunie Setul (AIR, Notă informativă, 

proiectul Hotărârii, Sinteza 

avizelor) la proiectul de lege 

elaborat şi prezentat Guvernului 

spre examinare 



3 Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern privind crearea Agenţiei de 

dezvoltare a Societăţii 

Informaționale 

1) Efectuarea expertizei juridice a proiectului 

Hotărîrii de Guvern.  

DJ aprilie Expertiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

2) Elaborarea şi avizarea proiectului Hotărîrii 

de Guvern privind crearea Agenţiei 

DPTI iunie Proiect de HG elaborat şi prezentat 

Guvernului spre examinare 

Promovarea multidimensională a sectorului TIC 

4 Organizarea Zilelor TIC în 

Republica Moldova 

1) Organizarea Conferinţei „Moldova ICT 

Summit 2014” 

Comitet 

Organizatoric 

mai - Evenimente organizate 

- Campanie de informare 

2) Organizarea Forumul Regional UIT DREIE - Eveniment organizat 

3) Organizarea concursului „Cel mai bun 

produs media despre domeniul TIC” 

Serviciul  

mass-media 

- 25 de publicaţii 

- 3 premianţi 

4) Campania de promovare “Cariera în IT” Comitet 

Organizatoric 

- Campanie efectuată 

5) Marcarea Zilei Mondiale a Telecomunicaţii-

lor şi Societăţii Informaţionale în RM 

Comitet 

Organizatoric 

- Eveniment organizat 

5 Organizarea misiunilor de 

promovare a industriei TIC în cadrul 

Expoziţiilor Internaţionale TIC  

1) Organizarea misiunii de promovare a 

industriei TIC în cadrul Expoziţiei 

Internaţionale de tehnologii informaţionale, 

telecomunicații, servicii şi soluții IT „CeBIT 

2014”. (Hanovra, Republica Federală 

Germană) 

DREIE martie  

 

 

Misiune desfăşurată 

 

2) Organizarea misiunii de promovare a 

industriei TIC în cadrul Expoziţiei 

Internaţionale de tehnologii informaţionale din 

Regiunea Orientului Mijlociu, Africa de Nord 

ţi Asia de Sud ”GITEX Technology Week 

2014”. (Dubai, Emiratele Arabe Unite) 

DREIE octombrie Misiune desfăşurată 

6 Organizarea în comun cu Centrul moldo-coreean de Informare și Acces, a unei serii 

de seminare pe direcţiile prioritare de colaborare bilaterală pentru sectorul TIC, 

conform Acordului bilateral semnat în data de 14 august 2012. 

DREIE iunie 2 seminare desfăşurate conform 

agendei  

7 Organizarea participării delegaţiei RM la ce-a de-a 6-a „Conferinţă Mondială UIT 

pentru Dezvoltarea Telecomunicaţii-lor 2014” (WTDC-14) şi a reprezentanţilor 

MTIC la  „Forumul WSIS+10: versiunea extinsă a Summit-ul Mondial pentru 

Societatea Informaţională”. (Sharm el-Sheikh, Egipt). 

DREIE aprilie  

 

 Vizită realizată 

Crearea condiţiilor pentru elaborarea şi valorificarea conţinutului digital în Republica Moldova 

8 Ajustarea cadrului legal şi 

instituţional pentru digitizarea 

conţinutului informaţional 

1) Inventarierea conţinutului informaţional 

existent pe domenii şi evaluarea necesităţilor 

de transformare a acestuia în format digital 

(digitizarea conţinutului) (p.4.2 MD)  

 

DPTI septembrie Raportul  de evaluare efectuat 

 



  2) Identificarea mecanismelor de monitorizare 

în scop statistic a accesării resurselor Web 

naţionale (p.4.12) 

DAMEP septembrie - Şedinţe periodice de lucru MTIC, 

Centrul E-Gov şi BNS privind 

identificarea  mecanismelor de 

monitorizare a accesării resurselor 

Web naţionale  

- Recomandări elaborate 

3) Elaborarea Programului privind crearea, 

dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital 

din Republica Moldova (p.4.1 MD) 

DPTI decembrie Proiectul Programului elaborat  

Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 

9 Elaborarea  proiectului de lege 

privind accesul pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de 

comunicaţii electronice 

1) Efectuarea Analizei Impactului de Reglemen-

tare la proiectul de lege privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de com. electronice 

DAMEP ianuarie AIR elaborat şi prezentat către 

DPC 

2) Elaborarea proiectului DPC ianuarie Setul (AIR, Notă informativă, 

proiectul Hotăririi, Sinteza 

avizelor) la proiectul de lege 

elaborat şi prezentat Guvernului 

spre examinare 

3) Efectuarea expertizei juridice a proiectului 

Legii. 

DJ ianuarie Expertiză efectuată şi prezentată 

către DPC 

4) Identificarea asistenţei externe pentru 

expertiza UIT asupra Proiectul de lege. 

DREIE ianuarie Asistenţă externă implementată 

10 Elaborarea Programului de 

dezvoltare a reţelelor fixe de bandă 

largă pe anii 2014-2020 (p.1.1 MD) 

1) Elaborarea şi avizarea Programului de 

dezvoltare a reţelelor fixe de bandă largă pe 

anii 2014-2020  

DPC august Program elaborat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare 

2) Analiza capacităţilor existente a canalizării 

subterane cu eliberarea ulterioară de cablurile 

învechite sau ineficiente (p.1.4 MD) 

DPC noiembrie Analiza efectuată şi prezentată 

conducerii spre examinare  

3) Elaborarea unui studiu de fezabilitate 

privind oportunitatea identificării/creării unui 

operator de gestionare a infrastructurii asociate 

(canalizare, piloni, etc.) (p.1.2 MD) 

DPC decembrie Studiul elaborat, concluziile 

studiului prezentate Guvernului   

11 Elaborarea Programul de dezvoltare a reţelelor prin radio acces în bandă largă pe 

anii 2014-2020. (ob. 2 MD) 

DPC octombrie Program elaborat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare 

Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor poştale   

12 Actualizarea, în conformitate cu Sc. Guvernului nr. 1433-946 din 04.12.13 a 

Proiectului Legii Poştei şi înaintarea către Guvern spre examinare.  

DPC februarie Proiectul legii actualizat şi 

prezentat Guvernului spre aprobare 

13 Elaborarea setului de documente pentru obţinerea licenţei (Emitentă de monedă 

electronică) Băncii Naţionale a Moldovei în vederea furnizării serviciilor de plată. 

DPC martie Set de documente pregătit pentru 

a fi depus la BNM 



14 Elaborarea Conceptului privind Ghişeul unic DPC martie Concept elaborat şi prezentat 

conducerii spre aprobare 

15 Revizuirea şi modificarea instrucţiunilor privind modul de derulare a serviciilor 

poştale, în conformitate cu art. 22 alin.(2) din Legea poştei nr. 463-XIII din 18.05.95 

DPC aprilie Setul de instrucţiuni prezentate 

conducerii spre aprobare 

16 Elaborarea şi aprobarea Programului de emitere a mărcilor şi efectelor poştale 

pentru anul 2015. 

DPC iulie Programul anual elaborat şi 

prezentat  conducerii spre aprobare 

17 Elaborarea proiectelor de legi 

privind ratificarea Actelor UPU 

semnate la Doha la 10 octombrie 

2012  

1) Elaborarea proiectului de lege privind 

„Protocolul al optulea adiţional la Constituţia 

UPU” 

DPC decembrie 

 

Setul integrat a Proiectelor de Legi 

elaborate şi prezentate Guvernului 

spre examinare 

  2) Elaborarea proiectului de lege „Primul 

protocol adiţional la Regulamentul general al 

UPU” 

3) Elaborarea proiectului de lege „Convenţia 

Poştală Universală şi Protocolul final” 

4) Elaborarea proiectului de lege „Aranjamen-

tul privind serviciile de plată ale poştei” 

5) Efectuarea expertizei juridice a proiectelor 

de legi. 

DJ octombrie Expertiză efectuată şi prezentată 

către DPC 

Reglementări tehnice şi standarde pentru domeniul TIC 

18 Asigurarea secretariatului în cadrul 

Comitetului Tehnic CT 29 

1) Actualizarea componenţei Comitetului 

tehnic CT 29 „Comunicaţii electronice” 

SRTS martie Componenţă actualizată 

2) Elaborarea Planului de activitate al Comite-

tului tehnic CT 29 „Comunicaţii electronice” 

SRTS martie Plan elaborat şi aprobat de Preşe-

dintele Comitetului Tehnic CT 29 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptarea şi implementarea 

standardelor pentru domeniul TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinarea oportunităţii anulării standarde-

lor naţionale conflictuale cu standardele europe-

ne armonizate, adoptate ca standarde naţionale. 

SRTS august Listă de standarde transmisă către 

INS cu propunerea de anulare. 

2) Elaborarea / propunerea de adoptare a 

standardelor şi cerinţelor pentru accesul la 

informaţie, inclusiv la informaţia tipărită, TV, 

digitală (web), la materialele  educaţionale etc. 

al persoanelor cu dizabilităţi. 

SRTS 

DPTI 

decembrie Standarde elaborate / propuse spre 

adoptare 

3) Analiza necesităţilor privind preluarea, 

aprobarea şi implementarea standardelor de 

bază internaţionale din domeniul digitizării şi 

accesării on-line a conţinutului. (p.4.4 MD) 

SRTS 

DPTI 

decembrie Standarde identificate şi propuse 

spre adoptare 

Tranziţia la televiziunea digitală terestră 

20 Acualizarea Proiectului Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică 

terestră la televiziunea digitală terestră conform Planului Geneva – 2006  

DPC martie Proiect de Hotărîre de Guvern 

elaborat şi prezentat Guvernului 

spre aprobare 

 



21 Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind dotarea paturilor social 

vulnerabile cu convertoare a semnalului de televiziune digitală terestră. 

DPC aprilie Proiect de Hotărîre de Guvern 

elaborat şi prezentat Guvernului 

spre aprobare 

22 Atragerea  asistenţei  Republicii Slovenia pentru procesul de implementare a 

Programului privind tranziția la televiziunea digitală. 

DREIE 

DPC 

iunie Valorificarea asistenţei 

Implementarea Agendei de asociere europeană pe dimensiunea TIC 

23 Lansarea procesului de armonizare a cadrului legal intern privind comunicaţiile 

electronice, în conformitate cu cadrul legal european în domeniu: 

- Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

07.03.02 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de 

comunicaţii electronice (Directivă cadru), modificată prin Directiva 2009/140/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25.11.09; 

- Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

07.03.02 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 

(Directiva privind autorizarea), modificată prin Directiva 2009/140/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25.11.09; 

- Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

07.03.02 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura 

asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), modificată 

prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25.11.09; 

- Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

07.03.02 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal), 

modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25.11.09. 

DPC 

DREIE 

 

decembrie -Realizarea unui studiu intern şi 

atragerea expertizei internaţionale 

- Proiectul Hotărîrii de Guvern 

 „Cu privire la aprobarea 

proiectului de  Lege privind la 

modificarea şi completarea Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie  2007 

elaborat şi prezentat Guvernului 

spre aprobare 

24 Transpunerea graduală, în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 1999/93/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru 

comunitar pentru semnăturile electronice, în conformitate cu prevederile negociate 

ale Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 

DPTI 

DREIE 

 

decembrie Cadru legal intern ajustat 

 

25 Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 97/67/CE a Parlamentu-

lui European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru 

dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea 

calității serviciului, în conformitate cu prevederilor negociate a Acordului de Liber 

Schimb, Aprofundat şi Comprehensiv cu Uniunea Europeană 

DPC 

DREIE 

 

decembrie Cadru legal intern ajustat 
 

26 Implementarea graduală, conform HG nr. 463 din 02.07.2013, a măsurilor 

suplimentare la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica 

Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize. 

 

 

 

DREIE 

Î.S. “CRIS 

Registru” 

Plan separat Măsuri implementate conform 

planului de acţiuni 

 



Colaborarea externă şi reprezentarea în organismele internaţionale de profil 

27 Asigurarea participării 

reprezentanţilor MTIC la întrunirile 

internaţionale ale UIT, UPU, 

CEPT, CRC, eESE şi altor 

organizaţii regionale. 

1) Organizarea participării reprezentanţilor 

MTIC la Programul Ministerial „GSMA 

Mobile World Congress”.(Barcelona, Spania) 

DREIE februarie 

 

Vizită realizată 

2) Organizarea participării reprezentanților 

MTIC în cadrul delegaţiei RM la Conferinţa 

Plenipotenţiară a UIT. (Busan, Coreea) 

DREIE noiembrie Vizită realizată 

3) Organizarea participării reprezentanților 

MTIC la activitatea grupurilor de lucru ale 

UIT, CEPT, CRC, eESE şi altor organizaţii 

regionale. 

DREIE pe parcursul 

anului 

5 participări 

28 Organizarea vizitei în RM a unei delegaţii din Republica Tadjikistan, în scopul 

preluării celor mai bune practici în domeniul dezvoltării politicilor în domeniul TIC, 

implementării e-guvernării şi creării unei autorităţi naţionale specializate în 

reglementare TIC. 

DREIE martie Vizită realizată 

29 Asigurarea participării reprezentanţilor MTIC la activitatea comisiilor 

interguvernamentale bilaterale de cooperare comercial-economică. 

DREIE semestrial Participarea MTIC în activitatea 

celor 27 comisii interguvernamen-

tale, cu raportare semestrială ME  

30 Identificarea asistenţei externe pentru implementarea Strategia Naţională de 

dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”. 

DREIE decembrie Asistenţă identificată 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocierea Acordurilor regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pregătirea semnării „Memorandumului de 

înţelegere dintre Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii 

Moldova şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei 

Informaţiei al Republicii Populare Chineze, 

privind cooperarea în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor”. 

DREIE iunie Text parafat 

2) Pregătirea semnării Acordului regional între 

Administraţiile CRC privind coordonarea 

atribuirii frecvenţelor anterior utilizate în 

reţelele sincrone comune în banda de frecvenţe 

148,5-283,5 KHz, 526,5-1606,5 KHz în scopul 

operării lor în regim independent şi modificării 

Planului Geneva 1975. 

DREIE 

Î.S. „CNFR” 

decembrie Text parafat 

Împuterniciri de semnare eliberate 

3) Pregătirea semnării Aranjamentelor Tehnice 

regionale întru gestionarea transfrontalieră a 

frecvenţelor pentru sistemele terestre capabile 

să furnizeze servicii de comunicaţii electronice 

în banda de frecvenţă 790-862 MHz şi 2500-

2690 MHz cu Romania şi Ucraina. 

DREIE 

Î.S. „CNFR” 

decembrie Text parafat 

Împuterniciri de semnare eliberate 



 

 

 4) Pregătirea semnării Acordurilor privind 

conversiunea premiselor de conducere cu: 

România, Spania, Franţa, Turcia, Grecia, 

Bulgaria.   

DREIE pe parcursul 

anului 

Acorduri negociate 

5) Pregătirea semnării Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Georgiei privind cooperarea în domeniul TIC 

DREIE decembrie Text parafat 

Împuterniciri de semnare eliberate 

6) Pregătirea semnării Protocolului de 

modificare a Acordului interguvernamental cu 

privire la coordonarea relaţiilor interstatale în 

domeniul comunicaţiilor poştale şi electrice în 

spaţiul CSI 

DREIE decembrie Text parafat 

Împuterniciri de semnare eliberate 

32 Acordarea suportului partenerilor 

externi  

1) Acordarea suportului pentru crearea Centru-

lui IBM de Cercetare şi Dezvoltare în RM. 

DREIE decembrie Mecanism de implementare 

identificat 

2) Acordarea suportului pentru crearea Centru-

lui Ericson de Cercetare şi Dezvoltare în RM. 

DREIE decembrie Mecanism de implementare 

identificat 

3) Acordarea suportului în implementarea 

Programului naţional de digitalizare a 

bibliotecilor publice „Novateca”, în parteneriat 

cu programul USAID şi Fundația Bill & 

Melinda Gates. 

DREIE pe parcursul 

anului 

Activităţi publice realizate 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea ciclului de seminare 

UIT prin sistemul de 

videoconferinţe a MTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organizarea seminarului „Planificarea 

frecvenţelor şi optimizarea utilizării spectrului 

pentru implementarea televiziunii digitale 

terestre, valorificând posibilităţile avansate ale 

standardului DVB-T2 în comparaţie cu 

standardul DVB-T” 

DREIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminare desfăşurate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Organizarea seminarului „Cadrul normativ 

şi de reglementare privind utilizarea în comun 

a infrastructurii asociate reţelelor de 

comunicaţii electronice” 

3) Organizarea seminarului „Aspecte tehnice, 

normative şi de reglementare ale tranziţiei la 

Ipv6” 

4) Organizarea seminarului „Interconectarea şi 

interoperabilitatea: obiective majore în 

edificarea societăţii informaţionale”, în comun 

cu Î.S. „MoldData” 

 

 



5) Organizarea seminarului „Interoperabilitatea 

sistemelor informaţionale - condiţie strict 

necesară pentru asigurarea schimbului de 

informaţii în vederea creării spaţiilor publice 

digitale”, în comun cu Î.S. „CRIS Registru”. 

II PROGRAMUL: Incluziunea digitală a populaţiei 
 

 

Indicatori de impact: 

 Ponderea serviciilor publice disponibile on-line din totalul serviciilor electronice – 20%         

 Ponderea populaţiei care vizualizează/descarcă conţinutul digital – 25%                                           

 Cel puţin 10% din populaţie va face cumpărături on-line.                                                                          

 Cel puţin 50% din cetăţeni vor fi satisfăcuţi de nivelul de calitate a serviciilor prestate.                       
               

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

34 Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 112 

1) Identificarea asistenţei externe pentru 

realizarea Studiului de fezabilitate privind 

crearea şi implementarea serviciului 112.  

DREIE martie Asistenţă identificată 

2) Analiza impactului proiectului în scopul 

asigurării corespunderii cu prevederile DP 

naţionale. 

DAMEP aprilie Analiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

3) Efectuarea expertizei juridice a proiectului. DJ aprilie Expertiză efectuată şi prezentată 

către DPTI 

4) Elaborarea şi avizarea proiectului de lege cu 

privire la organizarea şi funcţionarea 

Serviciului 112 şi prezentarea Guvernului spre 

examinare. 

DPTI iunie 

 

Proiect de lege elaborat şi 

prezentat Guvernului pentru 

examinare 

35 Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea regulamentului cu 

privire la examinarea sesizărilor electronice publicate pe portalul implicare.md 

DPTI martie Proiect elaborat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare  

36 Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la implementarea 

plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de 

călători. 

 

 

 

DPTI martie Proiect elaborat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare 

Re-ingineria serviciilor publice bazate pe TIC 

37 Implementarea mecanismelor de plăţi electronice m-Pay ş.a. pentru serviciile oferite 

cetăţenilor: înregistrarea şi menţinerea numelor de domenii, serviciul de hosting ş.a. 

Î.S. 

,,MoldData" 

noiembrie Sisteme de plată implementate  

38 Asigurarea facilităţilor de acces la serviciile ,,MoldData" pentru persoane cu 

probleme de vedere. 

 

Î.S. 

,,MoldData" 

decembrie Funcţionalităţi implementate 



Sporirea gradului de securitate şi încredere în spaţiul digital (ob. 9 MD) 

39 Creşterea gradului de conştientizare 

a riscurilor spaţiului digital şi a 

necesităţii măsurilor de asigurare a 

securităţii cibernetice 

1) Implementarea mecanismelor managementu-

lui identităţii electronice pentru asigurarea 

securităţii cibernetice. 

DPTI septembrie Implementarea identităţilor 

digitale la accesarea serviciilor 

electronice 

2) Organizarea campaniei de informare privind 

riscurile spaţiului digital şi deprinderi de 

protecţie. (p.9.15 MD) 

DPTI octombrie  Numărul de evenimente 

organizate 

Asigurarea mecanismelor de funcţionare a Serviciului Universal în domeniul comunicaţiilor electronice 

40 Elaborarea Programului Naţional de implementare a Serviciului universal în 

domeniul comunicaţiilor electronice pentru anii 2014-2020” 

DPC februarie Program elaborat și prezentat 

Guvernului spre aprobare 

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

41 Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la implementarea plăcilor 

de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători 

DPTI martie Proiectul HG prezentat 

Guvernului pentru examinare 

42  Punerea în aplicare a buletinului 

de identitate electronic al 

cetăţeanului Republicii Moldova. 

(HG nr.841 din 30.10.2013) 

1) Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului 

cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele Hotărîri 

ale Guvernului în contextul punerii în aplicare 

a buletinului de identitate electronic al 

cetăţeanului RM.  (HG nr.841 din 30.10.2013) 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

martie Proiectul Hotărîrii elaborat şi 

prezentat Guvernului pentru 

aprobare 

2) Asigurarea procesului de preschimbare a 

paşapoartelor de tip sovietic.  

(HG nr.776 din 04.10.2013,  

Ordin nr.112 din 03.12.2013) 

DPTI 

DJ, SFEC 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

Plan separat Paşapoarte de tip sovietic 

preschimbate 

43 Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.197 din 12.03.2001 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei 

Republicii Moldova. 

(Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11 din 30.10.2012 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a articolului 28 lit.(a) din Legea cetăţeniei RM nr.1024-XIV din 

2 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (Sesizarea nr.16g/2012)  

DJ  

ÎS „CRIS 

„Registru” 

 

iunie Proiectul Hotărîrii elaborat şi 

prezentat Guvernului pentru 

aprobare  

 

 

44 Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare a tarifelor la serviciile prestate de ÎS „CRIS „Registru”  

DJ  

ÎS „CRIS 

„Registru” 

3 luni din 

data aprobării 

şi intrării în 

vigoare a 

Metodologiei 

Cadru 

Proiect HG elaborat şi prezentat 

Guvernului pentru aprobare 

Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat 

45 Integrarea serviciilor electronice publice ale MTIC în portalul guvernamental 

www.servicii.gov.md 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

 

pe parcursul 

anului  

Nr. serviciilor electronice 

integrate în portal 



46 Conectarea registrelor de stat de bază: Registrul de stat al unităţilor de drept 

(RSUD) şi Registrul de stat al populaţiei (RSP) la platforma de interoperabilitate  

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

decembrie 

 

RSUD şi RSP conectate la 

platforma de interoperabilitate 

47 Integrarea serviciilor publice cu 

Serviciul Guvernamental de Plăţi 

electronice (MPay). 

 

 

1) Eliberarea actelor de identitate şi evidenţă a 

populaţiei: 

• Comanda on-line a Oficiului mobil de 

documentare. 

DPTI, 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

decembrie 7 Servicii electronice integrate în 

portalul guvernamental 

 

2) Eliberarea Adeverinţelor: 

• Privind posesia vehiculului; 

• Privind confirmarea posesiei permisului de 

conducere şi a categoriilor de conducere. 

3) Eliberarea Documentelor privind: 

• Preschimbarea permisului de conducere DL 

de model vechi (1995) pe permis de conducere 

DL la model nou; 

• Certificat de înmatriculare a vehiculului 

pentru folosinţă gratuită (VP COMODAT). 

4) Eliberarea de Plăci de înmatriculare: 

• Rezervarea numărului de înmatriculare ce 

conţine simboluri solicitate; 

• Prelungirea perioadei de rezervare a 

numărului de înmatriculare pentru vehicul. 

Măsuri pentru eradicarea traficului de fiinţe umane 

48 Asigurarea interacţiunii Biroului migraţie şi azil al MAI cu ÎS „CRIS „Registru” al 

MTIC în cadrul Ghişeului unic de documentare a străinilor prin intermediu SIA. 

(HG nr.1187 din 22.12.2010) 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

 

permanent Interacţiune realizată 

49 Asigurarea interacţiunii MAEIE cu ÎS „CRIS „Registru” a MTIC, în scopul asigurării 

eliberării actelor de identitate şi autorizarea emigrării a cetăţenilor Republicii 

Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii 

Moldova. (HG nr.125 din 18.02.13, Dispoziţia Guvernului nr.58-d din 07.06.13) 

permanent Acte de identitate eliberate 

cetăţenilor RM prin intermediul 

misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare ale RM 

50 Consolidarea cooperării între MTIC şi Secretariatul permanent al Comitetului 

Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane prin participarea la Grupurile 

de lucru în domeniul TFU. 

DAMEP 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

permanent Participarea la Grupurile de Lucru 

cu informarea conducerii 

51 Consolidarea cooperării  între MTIC şi Biroul migraţie şi azil al MAI în scopul 

realizării prevederilor HG nr.634 din 24.08.2012 „Cu privire la aprobarea Listei 

indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins al RM”. 

 

 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

pînă la 1 

iunie 

Informaţia anuală prezentată MAI 



 

III. PROGRAMUL: Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC 

Indicatori de impact: 

 Numărul de funcţionari publici instruiţi -17  

 Numărul de acte normative/legislative elaborate – 10 

 Numărul de documente de politici elaborate - 10  

Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor instituţionale a MTIC 

52 Modificarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a 

Colegiului MTIC 

DJ iunie Proiect HG elaborat şi prezentat 

Guvernului pentru aprobare 

53 Revizuirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor aparatului 

central al MTIC 

DJ august 13 Regulamente aprobate prin 

ordinul ministrului 

54 Elaborarea Regulamentelor interne privind procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice reieşind din cele 8 proceduri prevăzute de Legea nr. 96-XVI din 

13.04.2007 privind achiziţiile publice 

DJ aprilie 8 Regulamente elaborate şi 

aprobate 

55 Evaluarea Planului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2012-2014 DAMEP septembrie Raport de evaluare al PDS elaborat 

şi prezentat conducerii  

56 Elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică MTIC pentru anii 2014-2016 DAMEP decembrie PDS elaborat şi prezentat 

conducerii spre aprobare 

Planificarea strategică şi bugetară în cadrul ministerului 

57 Întocmirea Planului general de finanţare pentru anul 2014 SFEC ianuarie Plan elaborat şi aprobat 

58 Elaborarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2014 SFEC martie Program elaborat şi aprobat 

59 Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli.  DAMEP 

 SFEC 

aprilie SSC elaborat şi prezentat 

conducerii spre aprobare 

61 Elaborarea şi definitivarea  propunerilor de buget anual al MTIC pentru anul 2015 SFEC iulie Propuneri de buget înaintate la MF 

Audit Intern 

62 Elaborarea codului de conduită a auditului intern SCIA ianuarie Cod elaborat 

63 Elaborarea raportului de activitate a SCIA 

 

SCIA martie Raport anual elaborat şi prezentat 

conducerii, Ministerul Finanţelor  

64 Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în urma misiunilor de audit 

efectuate 

SCIA plan separat Note-raport prezentate conducerii 

65 Efectuarea misiunilor de audit.  1) Efectuarea misiunilor de audit conform 

Planului de activitate a auditului intern 

pentru anul 2014. 

SCIA plan separat Nr.  misiunilor de audit  efectuate 

 

2) Efectuarea misiunilor de audit la 

solicitarea conducerii. 

permanent 

Executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi normative şi a documentelor de politici 

66 Monitorizarea nivelului de executare a prevederilor Planului de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului (HP Nr.90 din 12.05.11) 

 

DJ februarie Raport anual prezentat MJ 



67 Elaborarea Raportului privind litigiile, parte la care este MTIC şi întreprinderile  

de stat subordonate 

DJ trimestrial 4 Rapoarte prezentate MJ 

68 Monitorizarea nivelului de executare de către MTIC a documentelor de politici 

(Strategii, Programe, Planuri de acţiuni) 

DAMEP conform 

Listei DP 

monitorizate 

Rapoarte de monitorizare 

69 Pregătirea informaţiei privind rezultatele  întâlnirilor şi audienţei în teritoriu cu 

cetăţenii a membrilor Guvernului (HG nr.78 din 12.02.2010)  

Serviciul 

secretariat 

Trimestrial - 4 rapoarte trimestriale 
- Note informative prezentate CS în 

timp de 3 zile după întâlnire 

70 Monitorizarea implementării pe dimensiunea MTIC a Programului de activitate al 

Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”(H.G. nr. 179 

din 23.03.2011) 

DAMEP 

 

semestrial 2 Rapoarte de monitorizare 

71 Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor, inclusiv în format electronic, 

primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul MTIC (HG nr.689 din 13.11.09 ) 

Serviciul 

secretariat 

anual Raport anual prezentat către 

Guvern 
72 Monitorizarea Planului de acţiuni pe anii 2013–2017 pentru implementarea Strategiei 

naţionale pentru prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului  

(Legea nr. 130 din 06.06.2013) 

SCIA 

DPC 

 

semestrial 2 rapoarte semestriale cu 

prezentare către CNA  

73 Coordonarea procesului de monitorizare şi implementare a legislaţiei. DJ decembrie Raport anual prezentat MJ 

74 Elaborarea Planului MTIC de pregătire a protecţiei civile DJ decembrie Raport anual elaborat şi prezentat 

către MAI 

Transparenţa în procesul decizional 

75 Monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de 

adoptare a proiectelor de decizii 

DAMEP permanent - Note informative 

- Recomandări 

76 Elaborarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în 

cadrul ministerului 

DAMEP ianuarie - Raport anual 

- Plasarea pe pagina web MTIC 

Implementarea şi actualizarea cadrului normativ anticorupţie în contextul Strategiei naţionale anticorupție 

77 Monitorizarea executării Planului de acţiuni pe anii 2014–2015 pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupție (HP Nr. 154 din 21.07.2011) 

SRU 

 

trimestrial 4 rapoarte trimestriale cu 

prezentare către CNA  

78 Asigurarea eficientă a funcționării 

sistemului liniilor telefonice anticorupție. 

1. Gestionarea liniei specializate 

anticorupţie, telefonul de încredere. 

Serviciul 

secretariat 

permanent 

 

- perfectarea notelor informative 

conform adresării 

2. Gestionarea liniei instituţionale pentru 

informare, linia verde. 

DAMEP permanent - prezentarea informaţiei 

consultative 

Managementul calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici 

79 Asigurarea perfecționării continue a personalului în scopul formării unei echipe de 

funcționari publici profesioniste și integre 

SRU permanent 17 funcționari instruiți 

 

80 Realizarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor 

publici 

SRU 

 

ianuarie 

 

 34 funcționari evaluaţi  

 

81 Promovarea debutanţilor în statut de funcţionari publici SRU iunie 5 funcționari publici promovați 

5 funcționari publici cu grad de 

calificare conferit 



82 Identificarea și implementarea unor metode noi de evaluare și motivare a 

personalului ministerului    

SRU 

SFEC 

februarie Metode noi 

identificate/implementate 

83 Asigurarea integrării principiilor egalităţii 

de gen în politicile şi planurile MTIC.  

(Legea nr. 5 din 09.02.2006) 

1)Monitorizează respectarea legislaţiei  

în domeniul egalităţii de gen în cadrul  

MTIC. 

SRU pe parcursul 

anului 

- Măsuri identificate şi ajustate la 

politicile şi planurile MTIC 

 

2) Pregătirea şi prezentarea către MMPSF 

a raportului asupra activităţii în problema 

egalităţii între femei şi bărbaţi. 

DAMEP februarie - Raport anual către MMPSF 

Activităţile statistice în domeniul edificării societăţii informaţionale şi sectorul TIC 

84 Pregătirea şi prezentarea BNS a Raportului statistic nr.1-TC „Cu privire la activitatea 

în domeniul comunicaţiilor şi informaticii” 

DAMEP martie Raport anual 

85 Colectarea şi diseminarea datelor pentru Chestionarul statistic al CRC vizând 

activitatea în domeniul comunicaţiilor şi informaticii în a.2012 

DAMEP mai Prezentarea la CRC Chestionarelor 

nr.1-6 

86 Analiza Raportului BNS „Situaţia privind informatizarea şi înzestrarea cu tehnică de 

calcul” 

DAMEP iulie Raport anual de sinteză 

87 Colectarea şi prezentarea datelor pentru „Chestionarul UIT privind accesul populaţiei 

şi gospodăriilor la TIC”  

DAMEP anual Prezentarea la UIT Chestionarelor 

solicitate 

88 Efectuarea sintezei rapoartelor internaţionale, a studiilor analitice şi sociologice din 

sectorul TIC 

DAMEP anual - 2 Rapoarte de sinteză 

- Plasare pe pagina web MTIC 

89 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 - Recomandări de acţiuni pentru 

consolidarea poziţiei RM în rating-

urile internaţionale 

- Plasare pe pagina web  MTIC 

Asigurarea transparenței prin informarea continuă a societății privind domeniile de activitate ale MTIC, politicile publice sectoriale inițiate, 

aprobate, lansate și realizate 

90 Elaborarea comunicatelor de presă pentru mediatizarea evenimentelor din cadrul 

MTIC 

SICMM permanent - preluarea în mass-media a 90% din 

comunicatele de presă difuzate 

- crearea bazei de date cu minim 25 

de contacte 

91 Facilitarea accesului la informația publică din cadrul MTIC SICMM permanent - cel puțin 1000 de vizitatori unici 

anual pe pagina web oficială; 

- asigurarea unui rating de minim 

25% pe paginile MTIC din rețelele 

sociale 

 

 

 

 

 

 



92 Asigurarea editării materialelor promoționale și informative cu privire la activitatea 

MTIC 

SICMM periodic, în 

funcție de 

eveniment 

- minimum 50 de materiale editate 

(în funcție de eveniment,campanie) 

- minimum 100 de distribuții 

93 Crearea campaniilor de promovare a proiectelor/strategiilor MTIC SICMM periodic, în 

funcție de 

proiect 

- minimum 3 campanii create (în 

funcție de proiectele MTIC); 

- minimum 3 articole în presa 

scrisă, știri TV/radio pentru fiecare 

campanie 

94 Asigurarea prezenței online a MTIC 

 

SICMM permanent - asigurarea a cel puțin 100 de 

accesări lunar ale paginii web 

oficiale; 

- asigurarea unui rating de 

minimum 500 de like-uri pe 

paginile MTIC din rețelele sociale 

 

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 

Şef SFEC         A. Marcoci 

Şef SCIA         D. Puga 

Şef SRTS         C. Laicovscaia 

Şef SICM         S. Nistor 

Specialist principal SRU       S. Dîru 


