PLANUL DE ACTIVITATE
AL MINISTERULUI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
pentru anul 2015 (în redacție nouă)

APROBAT
prin ordinul Ministrului tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor
nr. _____ din __________________

Misiunea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor constă în asigurarea dezvoltării durabile a tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor pentru beneficiul tuturor cetăţenilor, prin promovarea politicilor de rigoare.
Scopul de bază al 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.
Instrumentul de realizare a misiunii ministerului reprezintă Planul de Dezvoltare Strategică pe termen mediu, elaborat în baza
Programului de activitate al Guvernului. Reieşind din faptul că aceste două documente se încheie la sfîrşitul anului 2014, ciclul
de elaborare a PDS 2015-2017 va fi iniţiat după aprobarea noului program de guvernare. Noul document de planificare
strategică urmează să continue acest proces, dezvoltând misiunea instituţiei prin prisma priorităţilor şi obiectivelor definite în
documentele de politici naţionale şi sectoriale, aprobate recent.
Planul de activitate al MTIC-2015 a fost elaborat în corespundere cu obiectivele stabilite în documentele generale de politici ale
Republicii Moldova şi armonizat cu prevederile directivelor Uniunii Europene, incluse în Planul Naţional de Acţiuni privind
implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016 (Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014), ca urmare
a semnării în data de 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
Principalele componente ale Planului sunt:
Prioritatea I:
Prioritatea II:
Prioritatea III:
Prioritatea IV:
Prioritatea V:

Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea
Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale
Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite inovarea
şi de a stimula utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații
Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor electronice şi
comunicaţiilor poştale
Consolidarea capacităţilor manageriale și alte domenii de responsabilitate ale MTIC

Compartimentele sunt prezentate într-o structură unică, care include obiective şi acţiuni 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.
La fiecare compartiment sunt indicate documentele de referinţă - principalele documente de politici şi acte normative relevante.
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 2015
Nr.

Denumirea acţiunii

1

Denumirea subacţiunii

Responsabili

2

3

Termen
limită
4

Indicatori de rezultat
5

PRIORITATEA I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea
Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
1.1. Promovarea proiectului de lege privind
DPC
mai
accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a
infrastructurii asociate reţelelor publice de
comunicaţii electronice (art. 102, art. 240 din
Acordul de Asociere RM–UE, HGRM nr.808
din 07.10.2014)
2. Elaborarea documentelor de politici 2.1. Elaborarea Programului naţional de
DPC
noiembrie
în domeniul comunicațiilor
implementare a serviciului universal în
electronice
domeniul comunicaţiilor electronice (art. 102,
art. 240 din Acordul de Asociere RM–UE,
HG nr.808 din 07.10.14)
2.2.Elaborarea Programului de dezvoltare a
DPC
noiembrie
reţelelor în bandă largă pe anii 2015-2020.
(ob.1 și 2 Strategia Moldova Digitală 2020;
art. 99, art. 102, art. 235, art. 240 din
Acordul de Asociere RM–UE, HGRM nr.808
din 07.10.2014)
3. Efectuarea analizei privind necesita- 3.1. Identificarea asistenţei externe pentru
DREIE
noiembrie
tea ajustării Legii comunicaţiilor
ajustarea Legii comunicaţiilor electronice la
electronice nr.241 din 15.11.07,
standardele europene
conform Directivelor UE
3.2. Elaborarea proiectului de lege pentru
DPC
noiembrie
modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.07 - în scopul
întreprinderii măsurilor pentru transpunerea
în legislaţia naţională a prevederilor a 6
Directive UE: Directiva 2002/19/CE,
Directiva 2002/20/CE, Directiva 2002/21/CE,
Directiva 2002/22/CE, Directiva 2002/58/CE
şi Directiva 2002/77/CE ( art.13, art. 99, art.
102, art. 235, art. 240 din Acordul de
Asociere RM–UE, HGRM nr.808 din
07.10.14)
1. Elaborarea cadrului legal în vederea
eliminării constrîngerilor critice în
calea mediului de afaceri din
domeniul comunicaţiilor electronice

Proiectul de lege reavizat de
ministerele interesate şi prezentat
Guvernului spre aprobare

Program elaborat şi prezentat
Guvernului spre aprobare.

Program elaborat şi prezentat
Guvernului spre aprobare.

Asistență identificată
Proiectul de lege elaborat şi
prezentat Guvernului spre aprobare

Tranziţia la televiziunea digitală terestră
4. Crearea cadrului legal și de politici 4.1. Promovarea proiectului de lege pentru
DPC
pentru implementarea televiziunii
modificarea şi completarea Codului
digitale terestre
audiovizualului al RM nr.260-XVI din
27.07.2006
5. Crearea condiţiilor pentru asigurarea 5.1. Desfăşurarea campaniei de promovare a
DPC
populaţiei cu dispozitive pentru
televiziunii digitale terestre cu informarea
recepţionarea semnalului de
populaţiei, importatorilor de echipamente, TV SICMM
televiziune digitală terestră
difuzorilor naţionali şi locali, urmare a
aprobării Programului privind tranziţia de la
Î.S.
televiziunea analogică terestră la televiziunea
,,Radiodigitală terestră (ob.3, acț. 3.1 Strategia MD
comunicaţii”

mai

Proiectul prezentat Guvernului spre
aprobare

pe
parcursul
anului

- Nr. de publicaţii pe site și în presă;
- Nr. emisiunilor la radio şi TV în
cadrul cărora a fost abordată
implementarea TV digitale terestre

2020; art. 99, art. 102, art. 235, art. 240 din Ac.
de Asociere RM–UE, HG nr.808 din 07.10.14

Implementarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor
6. Transpunerea directivelor europene 6.1. Elaborarea și aprobarea Reglementării
SRTS
iunie
Reglementare tehnică elaborată și
în reglementările tehnice naţionale
tehnice RT 38370656-001:2014 „Cartele de
aprobată prin Ordinul MTIC
identificare”
6.2. Elaborarea și aprobarea schemelor de
SRTS
iulie
Scheme de certificare elaborate
certificare (utilizate în prezent de OC produse
şi aprobate prin Ordinul MTIC
şi MOLDAC fără acoperire legală) a produselor care intră sub incidenţa Reglementărilor
Tehnice din domeniul reglementat de MTIC
conform cerinţelor SM SR EN ISO/CEI
17065: 2013.
6.3. Elaborarea și aprobarea Foii de parcurs
SRTS
noiembrie Foaie de parcurs elaborată și
în vederea ajustării cadrului normativ în
aprobată prin Ordinul MTIC
domeniul TIC la normale europene.
6.4. Elaborarea Recomandării „Infrastructura
SRTS
decembrie Proiect de Recomandare elaborat şi
informaţională internă a autorităţilor
DPC
aprobat prin Ordinul MTIC
administraţiei publice”.
7. Revizuirea şi armonizarea completă 7.1. Elaborarea proiectului HG privind
SRTS
iulie
Proiect de HG elaborat şi transmis
a reglementărilor tehnice naţionale modificarea și completarea Reglementării
DPC
Guvernului spre aprobare
tehnice ,,Echipamente radio, echipamente
terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin HG
nr.1274 din 23.11.2007.
7.2. Examinarea oportunităţii anulării
SRTS
octombrie Listă de standarde transmisă către
standardelor naţionale conflictuale cu
DPC
INS cu propunere de anulare.
standardele europene armonizate, adoptate ca
DPTI
standarde naţionale.

7.3. Modificarea/completarea ReglementăriSRTS
pe parcursul
lor Tehnice cu cerinţe explicite, care să
anului,
includă modalităţile de evaluare a conformitădupă
ţii la producător, importator, distribuitor.
necesitate
Administrarea şi gestionarea spectrul de frecvenţe radio în sector
8. Elaborarea proiectului HG cu privire la modificarea Programului de management al
DPC
mai
spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 şi stabilirea valorilor minime de
expunere la concurs ale taxelor de licenţă pentru resursele de spectru radio
disponibile din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz,
3400-3600 MHz şi 3600-3800 MHz”.
9. Punerea în aplicare a Deciziei ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 din 1 decembrie 2006
DPC
iulie
„Privind utilizarea armonizată a sistemelor GSM la bordul aeronavelor în benzile de
frecvenţe 1710-1785 şi 1805-1880 MHz” (art. 102, art. 235, art. 240 din Acordul
de Asociere RM–UE, HGRM nr.808 din 07.10.2014)

Nr. Reglementărilor tehnice
modificate

Proiect de HG elaborat şi prezentat
Guvernului spre aprobare

- Proiect de Decizi prezentat
Comisiei de Stat pentru Frecvențe
Radio spre aprobare.
- Tabelul Național de Atribuire a
Benzilor de Frecvențe Radio
modificat.
Participare realizată

10. Pregătirea participării reprezentanților MTIC la “Conferinţa Mondială a
DREIE
noiembrie
Radiocomunicaţiilor 2015 (WRC-15)” și aprobarea actelor finale. (Geneva,
Confederația Elveţiană)
Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicații și IT pentru asigurarea platformei Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
11. Coordonarea procesului de elaborare a Studiului de fezabilitate privind crearea şi
DPTI
mai
Studiul de fezabilitate elaborat de
implementarea Serviciului 112
DREIE
către compania contractată
12. Elaborarea și promovarea proiectului HG privind crearea Serviciului național unic
DPTI
iulie
Proiectul HG elaborat și prezentat
pentru apelurile de urgență 112 (Planul Naţional de Acţiuni p/u implementarea
Guvernului spre aprobare
Acordului de Asociere RM-UE, art. 4, al. (5) Legea nr. 174 din 25.07.2014 )

13. Elaborarea proiectelor actelor normative necesare pentru funcționarea Serviciului
național unic pentru apelurile de urgență 112 (Planul Naţional de Acţiuni p/u

DPTI

iulie

DPTI

august

Actele normative elaborate și
prezentate Guvernului spre aprobare

implementarea Acordului de Asociere RM-UE, art. 20, al.(2) Legea nr. 174 din 25.07.14 )

14. Elaborarea Programului privind implementarea și dezvoltarea Serviciului național
unic pentru apelurile de urgență 112 (Planul Naţional de Acţiuni p/u implementarea
Acordului de Asociere RM-UE, Planul de Acţiuni al Guvernului 2015-2016)

Program elaborat și prezentat
Guvernului spre aprobare

PRIORITATEA II: Conţinut digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi
serviciilor digitale
Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova
15. Elaborarea Programului privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului
DPTI
decembrie Proiectul Programului elaborat și
digital din Republica Moldova (p.4.1 MD)
prezentat Guvernului spre examinare
16. Efectuarea analizei privind oportunitatea și relevanța Reglementării proceselor de
DPTI
decembrie Analiza efectuată
plasare, accesare, utilizare şi de actualizare a informaţiilor ce constituie conţinut
digital (p.4.8 MD)

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Monitorizarea și analiza statistică în domeniul edificării societăţii informaţionale şi sectorul TIC
Efectuarea analizei statistice cu privire la activitatea în domeniul comunicaţiilor şi
DAMEP
martie
- Raport statistic nr. 1-TC elaborat și
informaticii în anul 2014
prezentat către BNS
iunie
- Chestionarele nr.1-6 elaborate și
prezentate CRC
Efectuarea analizei și identificarea constrîngerilor în implementarea Strategiei
DAMEP
martie
Raport anual de monitorizare
Naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”
elaborat şi prezentat CS
Evaluarea nivelului de dezvoltare a societății informaționale și a sectorului TIC din
DAMEP
anual
- Sinteza raportului BNS „Situaţia
RM pe plan național și internațional
privind informatizarea şi înzestrarea
cu tehnică de calcul” 2014
- Sinteza raportului ONU ”Raport
global privind tehnologiile
informaționale al WEF” 2014
- Sinteza raportului UIT ”cu privire
la monitorizarea evoluției societății
informaționale” 2014
Re-ingineria serviciilor publice bazate pe TIC
Coordonarea procesului de creare și prestare a serviciilor electronice publice de
DPTI
pe parcursul - Nr. serviciilor electronice publice
către întreprinderile din subordinea MTIC
e-Transformare
anului
noi lansate
Identificarea serviciilor publice distincte și elaborarea planurilor de reinginerie a e-Transformare decembrie - Nr. de servicii supuse re-ingineriei
acestora (act. 5.2. HG 122 din 18.02.14)
- Planurile privind reingineria
elaborate și aprobate de MTIC
Monitorizarea implementării Programului de reformare a serviciilor publice pentru
DAMEP
anual
- Raport anul prezentat Cancelariei
anii 2014-2016 din cadrul MTIC
e-Transformare
de Stat
Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat de bază și interacțiunea lor cu alte resurse departamentale şi teritoriale
Plasarea informației privind serviciile electronice publice pe domeniul de
DPTI
pe parcursul Nr. serviciilor electronice prezentate
competență MTIC în portalul guvernamental www.servicii.gov.md
ÎS „CRIS
anului
în portalul guvernamental
„Registru”
Participarea la etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate prin furnizarea
DPTI
decembrie Nr. web-serviciilor prestate în cadrul
web-serviciilor în baza informației din RSUD și RSP
ÎS „CRIS
Platformei de interoperabilitate
„Registru”
Integrarea serviciilor publice pe domeniul de competență MTIC cu Serviciul
e-Transformare decembrie Nr. Servicii electronice integrate în
Guvernamental de Plăţi electronice (MPay)
ÎS „CRIS
MPay
„Registru”
Dezvoltarea continuă a sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, transporturilor, conducătorilor auto
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994
DPTI
iulie
Proiectul de lege elaborat
privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
Coordonarea și monitorizarea implementării pe dimensiunea MTIC, a Acordului
DREIE
plan
Raport realizat și prezentat MAEIE
dintre Guvernul RM şi UE privind suportul în implementarea Planului de acţiuni
separat
privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014.

28. Elaborarea proiectului HG cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare
a tarifelor la serviciile prestate de Î.S. ,,CRIS ,,Registru”
29. Asigurarea activităţilor
interinstituţionale desfășurate în
scopul prevenirii și eradicării
traficului de fiinţe umane

DJ
DPTI

29.1. Asigurarea interacţiunii ÎS „CRIS
DPTI
„Registru” cu Biroului migraţie şi azil al
ÎS „CRIS
MAI în cadrul Ghişeului unic de
„Registru”
documentare a străinilor prin intermediu SIA.

3 luni din Proiect HG elaborat şi prezentat
data intrării Guvernului spre aprobare
în vigoare
permanent Interacţiune realizată

(HG nr.1187 din 22.12.10)

29.2. Asigurarea interacţiunii ÎS „CRIS
„Registru” cu MAEIE în scopul asigurării
eliberării actelor de identitate şi autorizarea
emigrării cetăţenilor RM prin intermediul
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
ale RM. (HG nr.125 din 18.02.13, Disp.

DPTI
ÎS „CRIS
„Registru”

permanent

Acte de identitate eliberate
cetăţenilor RM prin intermediul
misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale RM

DAMEP
ÎS „CRIS
„Registru”
DPTI
ÎS „CRIS
„Registru”

permanent

- Participarea la Grupurile de Lucru
și ședințe interinstituționale

pînă la 1
iunie

Informaţia anuală prezentată MAI

DREIE

semestrial

DJ

decembrie

- Informația privind realizarea
activităților din tabelul de evaluare
al PM RM-UE prezentată MMPSF
- Informația privind activitățile și
rezultatele obținute în realizarea
prevederilor Declarației Comune a
PM RM-UE, prezentată MAEIE
Analiză efectuată

Guvernului nr.58-d din 07.06.13)

29.3. Consolidarea cooperării între MTIC şi
Secretariatul permanent al Comitetului
Naţional pentru combaterea TFU
29.4. Consolidarea cooperării între MTIC şi
Biroul migraţie şi azil al MAI în scopul
realizării prevederilor HG nr 634 din 24.08.12
„Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi
a Şablonului Profilului Migraţional Extins”
29.5. Coordonarea și monitorizarea
implementării pe dimensiunea MTIC, a
Declarației Comune privind Parteneriatul de
Mobilitate RM – UE.

30. Examinarea necesității modificării actelor legislative și/sau normative p/u asigurarea
respectării dreptului la liberă circulație a cetățeanului care solicită eliberarea
pașaportului în cazul restricțiilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 269 din 09.11.94

PRIORITATEA III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a
permite inovarea şi de a stimula utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații
Formarea competenţelor digitale pentru angajaţii instituţiilor publice
31. Implementarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova,
DREIE
decembrie
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), compania
Microsoft și compania International Business Machines Corporation (IBM) pentru

- Măsurile întreprinse în scopul
creării Centrului de excelență
- Nr. întrevederilor realizate în

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.

crearea Centrului de excelență în domeniul TI și atragerea altor companii
scopul atragerii noilor companii
multinaționale
multinaționale
Participare la procesul de implementare a Programului IREX/Novateca la nivel
DREIE
decembrie Nr. centrelor de biblioteci noi incluse
național
în Program
Sporirea gradului de securitate şi încredere în spaţiul digital
Coordonarea asigurării securității cibernetice a resurselor informaționale de stat
DPTI
permanent Măsurile întreprinse în vederea
(RSP, RSUD)
Î.S. „CRIS”
asigurării securității cibernetice a
Registru”
RSP și RSUD
Organizarea evenimentelor tematice privind securitatea cibernetică, riscurile
SCIMM
octombrie - Nr. de evenimente organizate
spaţiului digital şi deprinderi de protecţie.
DPTI
Elaborarea proiectului documentului de politici în domeniul securității cibernetice a
DPTI
noiembrie Proiectul documentului de politici
RM
elaborat
Promovarea multidimensională a sectorului TIC
Organizarea și desfășurarea Zilelor Tehnologiei Informației și Comunicațiilor-2015
Comitet
mai
- Evenimente organizate
Organizatoric
- Seminar Regional UIT „Girls in
ICT” desfășurat
- Marcarea Zilei Mondiale a
Telecomunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale în RM
- Concursul tinerilor talente în IT și
comunicații ”Generația Z” desfășurat
Organizarea Conferinței Internaționale „Moldova ICT Summit 2015” și a sesiunii
Comitet
aprilie
- Eveniment organizat
ministeriale tematice
Organizatoric
- Sesiune ministerială desfășurată
Organizarea Forumului Regional al UIT
DREIE
- Eveniment organizat

PRIORITATEA IV: Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor
electronice şi comunicaţiilor poştale
Crearea condiţiilor pentru creșterea competitivității industriei TI
39. Promovarea proiectului Strategiei de creștere a competitivității industriei
tehnologiei informației pe anii 2015-2021
40. Promovarea proiectului de lege cu privire 40.1. Reavizarea și promovarea în
la parcurile din industria tehnologiei
ședință de Guvern a proiectului de lege
informaţiei aprobat prin HG nr. 805 din
cu privire la parcurile din industria TI
01.10.2014
40.2. Definitivarea și promovarea
proiectului de lege cu privire la
parcurile din industria TI
40.3. Mediatizarea proiectului de lege
cu privire la parcurile din industria
tehnologiei informaţiei în mass-media.

DPTI

aprilie

DPTI

mai

DPTI

septembrie

SCIMM
DPTI

septembrie

Proiectul Strategiei definitivat și
prezentat Guvernului spre aprobare
Proiectul de lege reavizat și
prezentat Guvernului pentru
examinare
Proiectul de lege promovat în
Parlament
Articole, interviuri, emisiuni
realizate

40.4. Elaborarea, de comun cu MinFin,
a proiectelor actelor normative necesare
p/u implementarea legii cu privire la
parcurile din industria TI
41. Realizarea măsurilor, de către Consiliului sectorial, necesare pentru atragerea
asistenței externe conform priorităților MTIC

42.

43.

44.
45.

46.
47.

48.

DPTI

decembrie

Proiectele actelor normative
elaborate

pe parcursul - asistență externă identificată
anului
(întrevederi/scr-ri oficiale realizate)
- lucrări de secretariat asigurate în
cadrul Consiliului sectorial
Dezvoltarea sectorului de comunicaţii poştale și a serviciilor noi
Elaborarea și aplicarea Planului de măsuri pe anul 2015 pentru implementarea
DPC
februarie
Planul de măsuri aprobat
Planului de dezvoltare a Î.S. „Poşta Moldovei” pe anii 2013-2016. (ordinul MTIC
Î.S. „Poşta
nr.103 din 05.11.2013)
Moldovei”
Coordonarea procesului de realizare a prevederilor Planului de dezvoltare a Î.S.
DPC
trimestrial Rapoarte trimestriale elaborate
„Poşta Moldovei” pe anii 2013-2016. (ordinul MTIC nr.103 din 05.11.2013)
Î.S. „Poşta
Moldovei”
Elaborarea și promovarea proiectului Legii poştei ( art. 225-230 din Acordul de
DPC
mai
Proiectul de lege reavizat şi prezentat
Asociere RM–UE, HGRM nr.808 din 07.10.2014)
Guvernului spre aprobare
Elaborarea Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
DPC
iunie
Proiectul de lege elaborat şi
legislative – în conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei
prezentat Guvernului spre aprobare
naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
(art.18 SB/FT din Acordul de Asociere RM-UE, HGRM nr.808 din 07.10.2014)
Elaborarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale (urmare a adoptării Legii
DPC
noiembrie Reguli elaborate şi prezentat spre
Poştei)
aprobare Guvernului
Elaborarea și promovarea proiectelor legilor privind ratificarea Actelor Uniunii
DREIE
decembrie Trei proiecte de legi transmise spre
Poştale Universale, semnate la Doha la 11 octombrie 2012
DPC
avizare ministerelor interesate:
1. p/u ratificarea Regulamentului
General al Uniunii Poştale Universale
2. p/u ratificarea Convenţiei Poştale
Universale şi Protocolului final
3. p/u ratificarea Aranjamentului
privind serviciile poştale de plată
Colaborarea internațională şi reprezentarea în organismele internaţionale de profil
Coordonarea și monitorizarea
48.1. Elaborarea raportului privind
DREIE
trimestrial Raport elaborat și prezentat MAEIE
implementării multidimensionale a
gradul de implementare a acțiunilor din
Planului Naţional de Acţiuni pentru
PNA AA 2014-2016.
implementarea Acordului de Asociere
48.2. Elaborarea raportului privind
DREIE
Raport elaborat și prezentat ME
RM – UE pentru anii 2014-2016, pe
gradul de implementare a acțiunilor din
domeniile de competențe ale MTIC (HG Titlul V. Comerţ şi aspecte legate de
nr. 808 din 07 octombrie 2014)
comerţ, la PNA AA 2014-2016.
DREIE

49. Asigurarea participării reprezentanților MTIC la activitățile organizațiilor
internaționale din domeniul TIC, precum: UIT, UPU, CEPT, CRC, CSI CRC, eESE,
și altor organizații internaționale, conform planului separat
50. Asigurarea participării reprezentanților MTIC la activitatea comisiilor
interguvernamentale bilaterale de cooperare comercial-economică.

DREIE

semestrial

- Nr. de participări realizate
- Rapoarte de participare elaborate

DREIE

semestrial

51. Elaborarea acordurilor de conversiune a 51.1. Inițierea negocierii Acordului între
permiselor de conducere.
Guvernul RM și Guvernul Statului Israel
privind recunoașterea reciprocă și
conversiunea permiselor de conducere.
51.2. Inițierea negocierii Acordului între
Guvernul RM și Guvernul Republicii
Lituania privind recunoașterea reciprocă
și conversiunea permiselor de conducere.
51.3. Negocierea Acordului între
Guvernul RM și Guvernul Regatului
Spaniei privind recunoașterea reciprocă și
conversiunea permiselor de conducere.
51.4. Negocierea Acordului între
Guvernul RM și Guvernul Republicii
Turcia privind recunoașterea reciprocă și
conversiunea permiselor de conducere.
51.5. Analiza oportunităților de semnare
a altor acorduri internaționale.
52. Negocierea „Memorandumului de înţelegere dintre MTIC şi Ministerul Industriei şi
Tehnologiei Informaţiei al Republicii Populare Chineze, privind cooperarea în
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
53. Pregătirea și organizarea întrevederilor oficiale a conducerii MTIC cu delegații
străine
54. Conlucrarea cu MF în vederea executării angajamentelor financiare ale RM
asumate faţă de organizaţiile internaționale din domeniul TIC. (HG nr 454 din
24.03.08)

DREIE

iunie

DREIE

decembrie

DREIE

decembrie

- Participarea MTIC în activitatea
comisiilor interguvernamentale
- Rapoarte prezentare ME
Proiectul HG cu privire la inițierea
negocierilor elaborat și remis
Guvernului spre aprobare (conform
Legii tratatelor internaționale)
Proiectul HG cu privire la inițierea
negocierilor elaborat și remis
Guvernului spre aprobare (conform
Legii tratatelor internaționale)
Schimb de note și întrevederi între
părți (verbală și prin corespondență)
realizate

DREIE

decembrie

Schimb de note și întrevederi între
părți (verbală și prin
corespondență) realizate

DREIE

decembrie

Numărul acordurilor inițiate

DREIE

decembrie

- Nr. de comunicări ale părților
- Nr. de întâlniri de negociere

DREIE

decembrie

Nr. întrevederilor organizate

DREIE

pe parcul
anului

- Informare periodică
- Facturi și corespondența org-lor
internaționale remise către MinFin

PRIORITATEA V: Consolidarea capacităţilor manageriale și alte domenii de responsabilitate ale MTIC
Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor instituţionale a MTIC
55. Elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică MTIC pentru anii 2015-2017
DAMEP
la indicaţia
CS
56. Elaborarea Regulamentului de administrare a paginii web a MTIC
e-Transformare
iunie
57. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la organizarea şi
DJ
septembrie
funcţionarea MTIC”

PDS elaborat şi prezentat spre
aprobare
Regulament elaborat și aprobat
Proiect de HG elaborat şi prezentat
Guvernului spre aprobare

58. Elaborarea autorizaţiilor privind comercializarea, casarea, conservarea şi
DJ
semestrial
deconservarea bunurilor din gestiunea întreprinderilor de stat în care ministerul
SCIA
exercită funcţia de fondator
59. Revizuirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor aparatului
DJ
decembrie
central al MTIC
Planificarea strategică şi bugetară în cadrul ministerului
60. Planificarea mijloacelor financiare pentru aparatul central al ministerului
SFEC
1 lună după
aprobarea
bugetului de
stat
61. Monitorizarea și raportarea executării bugetului MTIC
SFEC
pe parcursul
anului

62. Elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli.

DAMEP
SFEC
SFEC,
DPTI, DPC
DREIE,
DAMEP

aprilie

SFEC

noiembrie

Control intern și audit
65. Elaborarea planului de activitate a serviciului control intern si audit

SCIA

februarie

66. Elaborarea raportului anual de activitate a SCIA

SCIA

martie

67. Elaborarea rapoartelor anuale privind administrarea patrimoniului statului
(HG. 121 din 04.05.07 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice)
68. Elaborarea propunerilor cu privire la posibilitatea ajustării HG cu privire la
aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la
transmiterea unor bunuri imobile, conform listei de verificare a corectitudinii
inventarierii (HG nr. 351 din 23.03.05)
69. Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în urma misiunilor de audit
efectuate
70. Asigurarea supravegherii transferurilor de mijloace băneşti efectuate de entităţile
raportoare în domeniul CSB/CFT (Extras al acțiunilor MTIC din Planul de acțiuni
privind implementarea Strategiei naționale de PCSB/FT)

SCIA

aprilie

SCIA
DJ

iulie

63. Elaborarea propunerilor de buget anual al MTIC. Planificarea mijloacelor
financiare necesare p/u implementarea proiectelor aprobate.

(Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112, Crearea și dezvoltarea PKD,
Implementarea Sistemului FRS, Pregătirea pentru elaborarea documentelor ID, dezvoltarea
reţelelor de comunicaţii electronice)

64. Asigurarea integrității valorilor materiale și inventarierea bunurilor aflate în
gestiunea ministerului

SCIA
SCIA

1 iulie

Nr. autorizațiilor semnate
Nr. regulamentelor revizuite şi
prezentate spre aprobare
Planuri de finanțare elaborate şi
prezentate la MinFin

- Nr. de rapoarte: statistice, fiscale,
financiare și note de contabilitate
elaborate
- Modificări/rectificări la Planul
financiar-2015 înregistrate
SSC elaborat şi prezentat spre
aprobare
Proiectul bugetului MTIC elaborat şi
prezentat la MinFin

- Liste de inventariere elaborate,
- Nr. rapoartelor/ borderourilor
întocmite
Plan aprobat de MTIC și prezentat
MinFin și Curții de conturi
Raport anual elaborat şi prezentat
conducerii, MinFin și CC
Rapoarte anuale elaborate şi prezentate
Agenției Proprietăților Publice
Propuneri elaborate prezentate
Ministerului Economiei

plan separat Note-raport elaborate
Conform
Extrasului
MTIC

4 Rapoarte trimestriale către CNA

71. Examinarea aspectelor expuse în avertizările de integritate
SCIA
72. Examinarea aspectelor expuse în adresările privind influențele necorespunzătoare
SCIA
73. Efectuarea misiunilor de audit conform Planului de activitate a auditului intern
SCIA
pentru anul 2015.
Asigurarea activităţii juridice a ministerului
74. Examinarea:
DJ
a) proiectelor actelor legislative şi normative parvenite din partea altor autorităţi;
b) proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte
normative cu caracter departamental ale ministerului
75. Examinarea şi prezentarea conducerii ministerului:
DJ
a) materialelor referitoare la proiectele de acte normative incluse în ordinea de zi a
şedinţelor Guvernului;
b) proiectelor de acte legislative incluse în ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului
76. Elaborarea şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor contractelor încheiate,
DJ
parte la care este ministerul sau întreprinderile de stat în care acesta exercită funcţia
de fondator
77. Reprezentarea intereselor ministerului în instanţele judecătoreşti
DJ

78.

79.
80.
81.

plan separat Note-raport elaborate
plan separat Note-raport elaborate
semestrial 3 misiuni de audit efectuate

semestrial

Nr. de proiecte avizate

Nr. notelor informative
săptămânal
după caz
semestrial

Nr. de contracte examinate și
înregistrate

Nr. de dosare
Nr. de şedinţe participate
Executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi normative şi a documentelor de politici
Monitorizarea nivelului de executare de către MTIC a documentelor de politici
DAMEP
conform
Rapoarte de monitorizare elaborate
(Strategii, Programe, Planuri de acţiuni)
Listei DP
monitorizate
Monitorizarea nivelului de executare a prevederilor Planului de acţiuni în
DJ
februarie Raport anual prezentat MJ
domeniul drepturilor omului (HP Nr.90 din 12.05.11)
Monitorizarea implementării Programului de activitate al Guvernului pe
DAMEP
trimestrial 4 Rapoarte de monitorizare
dimensiunea MTIC pentru anul 2015
Elaborarea Raportului privind litigiile, parte la care este MTIC şi întreprinderile de
DJ
trimestrial 4 Rapoarte prezentate MJ
stat în care acesta exercită funcţia de fondator

82. Pregătirea informaţiei privind rezultatele întâlnirilor şi audienţei în teritoriu cu
cetăţenii a membrilor Guvernului (HG nr.78 din 12.02.2010)

Serviciul
secretariat

83. Monitorizarea Planului de acţiuni pe anii 2013–2017 pentru implementarea
DAMEP
Strategiei naţionale pentru prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului (Legea nr. 130 din 06.06.2013)
84. Asigurarea respectării reglementărilor stabilite în Metodologia privind
DAMEP, DJ
monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei (HG nr. 1181 din 22.12.10) DPTI, DPC
85. Elaborarea Planului MTIC de pregătire a protecţiei civile
DJ
86. Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor, inclusiv în format
Serviciul
electronic, primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul MTIC (HG nr 689 din13.11.09 secretariat

semestrial

trimestrial

semestrial

- 4 rapoarte trimestriale
- Note informative prezentate CS în
timp de 3 zile după întâlnire
2 rapoarte semestriale cu prezentare
către CNA

octombrie

Raport de monitorizare prezentat MJ

decembrie
ianuarie

Plan elaborat şi prezentat către MAI
Raport anual prezentat către Guvern

87. Monitorizarea şi raportarea cu privire la ajutor de stat conform prevederilor Legii
DAMEP
la necesitate
nr. 139 din 15.06.2012
Transparenţa în procesul decizional
88. Monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de
DAMEP
permanent
adoptare a proiectelor de decizii
89. Elaborarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional
DAMEP
ianuarie
în cadrul ministerului
Implementarea sistemului de Management Financiar și Control
90. Identificarea, descrierea şi revizuirea, după caz, a proceselor interne de bază a
Subdiviziunile pe parcursul
subdiviziunilor din cadrul MTIC
MTIC
anului
91. Dezvoltarea în cadrul ministerului a sistemelor adecvate de control managerial
SCIA
pe parcursul
(Extras al acțiunilor MTIC din Planul de acțiuni privind dezvoltarea controlului
anului
financiar public intern 2014-2017, HG nr. 1041 din 20.12.13)
92. Revizuirea și actualizarea Registrului Riscurilor MTIC
DAMEP
ianuarie
93. Evaluarea nivelului de organizare şi funcţionare a sistemului de MFC

DAMEP

Implementarea Strategiei naţionale anticorupție
94. Monitorizarea executării Planului de acţiuni pe anii 2014–2015 pentru
SRU
implementarea Strategiei naţionale anticorupție (HP Nr. 154 din 21.07.2011)
95. Asigurarea eficientă a funcționării
95.1. Gestionarea liniei specializate
Serviciul
sistemului liniilor telefonice
anticorupţie, telefonul de încredere.
secretariat
anticorupție.
95.2. Gestionarea liniei instituţionale
DAMEP
pentru informare, linia verde.

Raportare și notificare către
Consiliul Concurenței
- Note informative
- Recomandări
- Raport anual
- Plasarea pe pagina web oficială
Procese de bază identificate, descrise
narativ și grafic
- Seminare de mediatizare și instruire
- Consilieri de audit acordate

Registrul Riscurilor actualizat și
publicat pe pagina web oficială
februarie - Evaluare efectuată
martie - Raport elaborat, transmis la MinFin
- Declarația privind buna guvernare
emisă ți publicată pe pagina web
oficială

trimestrial

4 rapoarte trimestriale cu prezentare
către CNA
permanent - elaborarea notelor informative
conform adresării
- prezentarea informaţiei
consultative

Managementul calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici
96. Asigurarea perfecționării continue a personalului în scopul formării unei echipe de
SRU
permanent - nr. funcționarilor instruiți;
funcționari publici profesioniste și integre
- nr. cursurilor de instruire;
- raport cu privire la realizarea
planului de dezvoltare profesională
97. Realizarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor
SRU
februarie - nr. funcționarilor evaluaţi și de
publici
obiective individuale avizate;
- plan de dezvoltare profesională
elaborat;
- notă informativă cu privire la
rezultatele evaluării elaborate

98. Realizarea și implementarea politicii de motivare prin promovarea funcționarilor
publici în baza calităților profesionale și a performanțelor individuale. Confirmarea
în funcție a funcționarilor publici debutanți.

SRU

iunie

la sfîrșitul
perioadei de
probă
iunie
pe parcursul
anului

- nr. funcționarilor publici cu grad de
calificare conferit
- nr. funcționarilor publici avansați
în treapta de salarizare
- nr. debutanți promovați

99. Elaborarea și aprobarea Planului de motivare non-financiară a colaboratorilor MTIC
SRU
- Plan elaborat și aprobat
100. Asigurarea integrării principiilor egalităţii 100.1.Monitorizarea respectării legislaţiei
SRU
- Măsuri identificate şi ajustate la
de gen în politicile şi planurile MTIC.
în domeniul egalităţii de gen în cadrul
politicile şi planurile MTIC
(Legea nr. 5 din 09.02.2006)
MTIC
100.2. Pregătirea şi prezentarea către
DAMEP
februarie - Raport anual către MMPSF
MMPSF a raportului asupra activităţii în
problema egalităţii între femei şi bărbaţi.
Informarea continuă a societății privind domeniile de activitate ale MTIC, politicile publice sectoriale inițiate, aprobate, lansate și realizate
101. Promovarea și mediatizarea proiectelor și evenimentelor din sector pe dimensiunea
SICMM
permanent - preluarea în mass-media a 90% din
MTIC
periodic, în comunicatele de presă difuzate
funcție de - 3 campanii create cu cel puțin 3
eveniment articole în presa scrisă, știri TV/radio
102. Facilitarea accesului la informația publică din cadrul MTIC
SICMM
permanent - nr de accesări a paginii web oficială
- asigurarea unui rating de minim
50% pe paginile MTIC din rețelele
socializare
103. Gestionarea și actualizarea paginii web a MTIC
SICMM
permanent - Nr de publicații plasate
- Gradul de gestionare și
administrare a site-lui

