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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. 
 

Planul de activitate al MTIC-2017 a fost elaborat în corespundere cu principalele priorităţi şi obiective stabilite în Programul de Dezvoltare 

Strategică pentru anii 2017-2020, Planul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia Naţională de Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale „Moldova Digitală 2020”, Strategia de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 2015-2021, 

Programul Național de securitate cibernetică, precum și în corespundere cu obiectivele stabilite în documentele generale de politici ale RM, 

armonizat cu prevederile directivelor Uniunii Europene, incluse în Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, 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. 

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.  

Principalele componente ale Planului sunt:  
 

 Prioritatea I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea 

 Prioritatea II: Conţinut digital, servicii electronice și formarea competențelor digitale – promovarea generării conţinutului 

şi serviciilor digitale în scopul inovării şi stimulării utilizării TIC   

 Prioritatea III: Securitatea cibernetică și comunicații electronice de urgență - securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor 

de comunicații electronice precum și garantarea unui nivel sporit de siguranţă a persoanei şi a bunurilor 

 Prioritatea IV: Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor electronice şi 

comunicaţiilor poştale 

 Prioritatea V: 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 sunt stabilite costurile și termenul de realizare a acţiunilor, precum şi 

indicatorii de impact și cei 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. 
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Planul de activitate 

al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2017 
 

Nr. 
Denumirea acţiunii Denumirea sub-acţiunii Responsabili 

Costuri aferente 

(lei) 

Termen 

limită 
Indicatori de rezultat 

1 2 3 4 5 6 7 

PRIORITATEA I: Infrastructură şi acces 

Indicatori de impact: 

 penetrarea accesului în bandă largă fix – 16% 

 penetrarea accesului în bandă largă mobil (3G, 4G) – 85% 

 rata pe gospodării cu acces la Internet în bandă largă -50% 

 rata de acoperire a populaţiei cu semnalul serviciilor de programe TV difuzate prin reţelele de televiziune digitală terestră – 99% 

 numărul de multiplexe digitale funcţionale cu acoperire naţională – 3 

Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 

1. Promovarea adoptării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 din 15.11.07   

DPC bugetul MTIC martie participări la ședințele Comisiilor 

Parlamentului 

2. Promovarea aprobării Programului de dezvoltare a reţelelor în bandă largă pe anii 

2017-2020 

DPC bugetul MTIC februarie program aprobat în ședință de Guvern 

3. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art.27 din Codul 

audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006  

DPC bugetul MTIC mai proiect elaborat și înaintat Guvernului 

spre aprobare 

4. Elaborarea Programului naţional de implementarea a serviciului universal în 

domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 

(HG nr.890 din 20.07.2016) 

DPC bugetul MTIC iunie proiect elaborat și înaintat Guvernului 

spre aprobare 

5. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea identificării/ creării 

unui operator de gestionare a infrastructurii asociate (canalizare, piloni). 

Identificarea/ crearea (în caz de confirmare a fezabilităţi) a unei întreprinderii de 

gestionare a canalizării subterane/ infrastructurii asociate 

DPC, 

DREIE 

bugetul MTIC decembrie studiu de fezabilitate elaborat; concluzii 

privind oportunitatea identificării/ creării 

unui operator de gestionare a 

infrastructurii asociate 

6. Analiza capacităţilor existente a canalizării subterane cu eliberarea ulterioară de 

cablurile învechite sau ineficiente 

DPC 

 

bugetul MTIC iunie analiza perfectată; 

canalizarea subterană eliberată de 

cablurile învechite sau ineficiente 

7. Efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea elaborării proiectului tip de 

parteneriat public-privat pentru implementarea rețelelor de bandă largă în 

localitățile rurale 

DPC 

DREIE 

bugetul MTIC decembrie studiu elaborat; 

proiect tip de parteneriat public-privat 

elaborat 

8. Pregătirea pentru participarea la Conferința Mondială de Dezvoltare a 

Telecomunicațiilor (World Telecommunication Development Conference 

(WTDC-17)) care va avea loc în Buenos Aires, Argentina, 9-20 octombrie 2017 

DPC, 

DREIE 

asistența UIT octombrie materiale pentru participare la conferință 

elaborate; participarea delegației MTIC la 

Conferință 

9. Diseminarea celor mai bune practici internaționale privind modernizarea reţelelor 

existente de televiziune prin cablu și rețelelor fixe de telefonie în vederea 

furnizării accesului în banda largă 

DPC, 

DREIE 

bugetul MTIC, 

asistența UIT 

pe parcursul 

anului 

seminare organizate și desfășurate 

10. Asigurarea activității în cadrul Grupului de lucru pe probleme de comunicaţii 

electronice şi poştale în procesul de reglementare a conflictului transnistrean 

DPC bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

nr. de şedinţe la care s-a participat; 

avize şi recomandări elaborate 
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Tranziţia la televiziunea digitală terestră 

11. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare 

pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate (HG nr.890 din 

20.07.2016) 

DPC bugetul MTIC iunie proiect elaborat și înaintat Guvernului 

spre aprobare  

12. Dotarea cu convertoare a familiilor defavorizate (HG nr.890 din 20.07.2016) DPC 

Î.S. „Poșta 

Moldovei” 

85,854 mln. lei 

pentru procurarea 

antenelor și 

convertoarelor 

decembrie cota procentuală a familiilor asigurate cu 

convertoare 

 

13. Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte 

ce ţin de tranziţia la televiziunea digitală (HG nr.890 din 20.07.2016) 

DPC bugetul MTIC;  

surse externe; 

mijloacele ÎS 

Radiocomunicații 

decembrie nr. de spoturi informative difuzate la TV 

şi radio; 

pagină web de informare creată 

14. Efectuarea studiului pentru stabilirea sistemului de acces condiţionat (codificare), 

utilizat în cadrul multiplexelor de televiziune digitală terestră 

DPC, 

ÎS 

Radiocomunicații 

bugetul MTIC;  

mijloacele ÎS 

Radiocomunicații 

decembrie studiu efectuat; 

recomandări elaborate 

Implementarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor 

15. Transpunerea directivelor europene în reglementările tehnice naţionale (Directiva 

2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.04.14 privind 

armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe 

piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE) 

SRTS 

DPC 

DREIE 

 

bugetul MTIC  

asistenţei externe din 

proiectele europene  

noiembrie proiect elaborat și înaintat Guvernului 

spre aprobare 

16. Elaborarea propunerilor de adoptare a standardelor internaţionale, regionale şi ale 

altor ţări necesare pentru domeniul TIC în calitate de standarde naţionale  

SRTS bugetul MTIC decembrie standarde selectate şi propuse către ONS 

pentru adoptare în calitate de standarde 

naţionale; 

listă de standarde naționale depăşite şi 

conflictuale elaborată și transmisă către 

ONS cu propunere de anulare 

17. Monitorizarea şi actualizarea listelor de standarde de referinţă pentru 

reglementările tehnice din domeniul TIC 

SRTS bugetul MTIC semestrial listele de standarde de referinţă pentru 

reglementările tehnice din domeniul TIC, 

aprobate prin Ordin MTIC 

Administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio în sector 

18. Monitorizarea procesului de transpunere a deciziilor stabilite în Actele Finale ale 

Conferinţei Mondiale a Radiocomunicaţiilor (WRC-15) a Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă al 

Republicii Moldova 

DPC  

DREIE 

bugetul MTIC martie aprobarea modificărilor în Tabelul 

Naţional de Atribuire a Benzilor de 

Frecvenţă de către Comisia de stat 

pentru frecvenţe radio a RM 

19. Asigurarea transpunerii Deciziilor Comisiei Europene privind condițiile 

armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio 

DPC 

ÎS CNFR 

DREIE 

bugetul MTIC decembrie proiecte de Hotărâri ale Comisiei de stat 

pentru frecvenţe radio aprobate 
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PRIORITATEA II: Conţinut digital, servicii electronice și formarea competențelor digitale –  

promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale în scopul inovării şi stimulării utilizării TIC   

Indicatori de impact: 

 Ponderea serviciilor publice disponibile on-line din totalul serviciilor care pot fi prestate în mod electronic: către finele anului 2017-80% 

 Ponderea populaţiei care utilizează serviciile electronice publice disponibile, către finele anului 2017-35% 

 Ponderea populaţiei care vizualizează/descarcă conţinutul digital local disponibil online, către finele anului 2017-46% 

Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova 

20. Promovarea inițiativelor de digitizare a conținutului în cadrul Proiectului de e-

transformare și a Proiectului de modernizare a serviciilor guvernamentale 

DPTI 

 

bugetul MTIC august inițiative elaborate și înaintate către 

Cancelaria de Stat 

21. Implementarea Proiectului de modernizare a serviciilor guvernamentale, pe 

domeniul de competență 

DPTI 

ÎS Registru 

bugetul MTIC decembrie proiecte avizate; 

întrevederi realizate 

22. Implementarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul RM, Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), compania Microsoft și 

compania IBM privind crearea Centrului de excelență în domeniul TI „Tekwill”  

DREIE partenerii de 

dezvoltare 

martie măsuri întreprinse în scopul lansării CETI  

comunicări realizate în scopul atragerii 

noilor companii multinaționale 

23. Implementarea Memorandumului de înţelegere dintre MTIC şi Agenţia Naţională 

pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea privind menținerea 

Centrului moldo-coreean de informare şi acces 

DREIE  

DPTI 

 

bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

întrevederi/comunicări realizate 

 

24. Implementarea Programului IREX/Novateca privind digitizarea bibliotecilor la 

nivel național 

DPTI 

DREIE 

bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

întrevederi/comunicări realizate; 

participări în cadrul Consiliului realizate 

25. Conlucrare cu Serviciul de Informare și Securitate în vederea ajustării cadrului 

normativ privind extinderea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor 

publice ale semnăturilor electronice 

DPTI 

ÎS CRIS 

Registru 

bugetul MTIC iunie extinderea termenului de valabilitate a 

certificatelor cheilor publice ale 

semnăturilor electronice de la 12 luni la 

24 de luni 

26. Coordonarea politicii de administrare a domeniului de nivel superior “.md” DPTI 

ÎS „Molddata” 

bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

numărul domeniilor înregistrate 

Formarea competenţelor digitale  

27. Promovarea priorităților naționale în dezvoltarea competențelor digitale la nivelul 

Parteneriatului Estic, prin asigurarea participării Ministerului la activitățile 

realizate în formatul Panelului pentru Armonizarea Piețelor Digitale (HDM) 

precum și prin contribuirea la implementarea planului de acțiuni agreat de țările 

membre al grupului de lucru eSkills 

DREIE 

DPTI 

DPC 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

întrevederi realizate 

28. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni 

privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 

2017-2020 

DPTI bugetul MTIC aprilie proiectul elaborat și prezentat 

Guvernului pentru examinare și aprobare 

29. Participarea la campania de promovare a atractivităţii specialităţilor TI şi 

promovarea lor ca opţiune de carieră 

DPTI, DAMEP 

SICMM 

 

partenerii de 

dezvoltare (ATIC, 

USAID) 

iunie campania desfășurată 

 

30. Promovarea inițiativelor MTIC în cadrul platformei „Femeile în domeniul 

Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” 

 

DREIE 

DPTI 

bugetul MTIC 

partenerii de 

dezvoltare 

 

mai evenimente organizate 
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Monitorizarea și analiza statistică în domeniul edificării societăţii informaţionale şi sectorul TIC 

31. Efectuarea analizei și identificarea constrângerilor în implementarea Strategiei 

Naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” 

DAMEP 

 

bugetul MTIC martie raport anual de monitorizare elaborat şi 

prezentat CS 

32. Evaluarea nivelului de dezvoltare a societății informaționale și a sectorului TIC 

din RM pe plan național și internațional: 

a. Sinteza raportului BNS „Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la 

Internet”, 2016 

b. Sinteza raportului WEF „Raport global privind tehnologiile 

informaționale”, 2016 

c. Sinteza raportului UIT „Cu privire la monitorizarea evoluției societății 

informaționale”, 2016 

d. Sinteza raportului internațional „Indicele global al inovației”, 2016 

DAMEP bugetul MTIC anual 4 Rapoarte anuale elaborate 

Re-ingineria serviciilor publice bazate pe TIC    

33. Implementarea serviciului electronic de preschimbare a permiselor de conducere  DPTI, 

ÎS Registru 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 
decembrie serviciului de eliberare a permiselor de 

conducere modernizat 

34. Implementarea serviciului electronic de preschimbare a certificatului de 

înmatriculare a mijloacelor de transport 

DPTI, 

ÎS Registru 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 
decembrie serviciul de înmatriculare a mijloacelor 

de transport modernizat 

35. Implementarea serviciului electronic de schimbare a domiciliului DPTI, 

ÎS Registru 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 
decembrie serviciul de schimbare a domiciliului 

modernizat 

36. Coordonarea procesului de prestare a serviciilor electronice publice de către 

întreprinderile din subordinea MTIC  

Serviciul  

e-Transformare 

ÎS Registru 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. serviciilor electronice publice prestate 

37. Monitorizarea respectării Politicii de asigurare a protecției datelor cu caracter 

personal în cadrul MTIC 

Serviciul  

e-Transformare 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

raport de monitorizare prezentat 

conducerii MTIC 

Asigurarea utilizării resurselor informaţionale de stat de bază și interacțiunea lor cu alte resurse departamentale şi teritoriale 

38. Auditarea anuală a paginilor web ale autorităţilor administraţiei publice centrale 

din perspectiva respectării prevederilor HG nr. 188 din 03.04.2012 privind 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet  

DAMEP bugetul MTIC februarie raportul anual elaborat şi publicat pe pag 

web a MTIC  

39. Participarea la etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate prin furnizarea 

web-serviciilor  

Serviciul  

e-Transformare 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 

iunie 

decembrie 

nr. web-serviciilor prestate în cadrul 

Platformei de interoperabilitate în baza 

informației din RSUD, RSP, RST,RSCV 

40. Monitorizarea și actualizarea informației privind serviciile electronice publice pe 

domeniul de competență MTIC în portalul guvernamental www.servicii.gov.md. 

 

Serviciul  

e-Transformare 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC 

 

iunie 

decembrie 

nr. serviciilor electronice prezentate în 

portalul guvernamental 

41. Monitorizarea și actualizarea seturilor de date din competența MTIC pe portalul 

www.date.gov.md. 

Serviciul  

e-Transformare 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. seturilor de date plasate/actualizate 

42. Promovarea integrării serviciilor publice pe domeniul de competență MTIC cu 

Serviciul Guvernamental de Plăţi electronice (MPay) 

Serviciul  

e-transformare 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC decembrie 

 

 

nr. servicii electronice integrate în MPay 

43. Transpunerea Directivei 2013/37/UE pentru modificarea Directivei 2003/98/EC 

privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public 

DPTI  decembrie proiectul Hotărârii de Guvern elaborat  

44. Definitivarea și aprobarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de 

înregistrare a obiectelor Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat  

DPTI, 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC iulie 

 

regulament aprobat prin Ordinul MTIC 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.date.gov.md/
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45. Monitorizarea înregistrării resurselor și sistemelor informaționale de stat în 

Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat 

DPTI, 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

bugetul MTIC 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 

decembrie nr. sistemelor înregistrate în RRSIS 

Dezvoltarea continuă a sistemului evidenţei de stat a populaţiei, unităţilor de drept, unităților de transport auto și conducătorilor auto 

46. Promovarea proiectului de lege pentru ajustarea Legii cetățeniei Republicii 

Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 

DJ bugetul MTIC 3 luni din 

data 

publicării 

hot. CC 

proiect de lege înaintat Parlamentului; 

participarea în cadrul Comisiilor 

parlamentare  

47. Monitorizarea procesului de dezvoltare a registrelor publice de importanță statală, 

în primul rând a Registrului de stat al populației, precum și a gradului necesar de 

securitate a documentelor de identitate și de călătorie  

DPTI 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC permanent securitatea documentelor de identitate și 

de călătorie asigurat 

48. Coordonarea procesului de examinare a adresărilor cu privire la dobândirea, 

redobândirea, renunțarea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova  

DJ, DPTI 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC permanent nr. dosarelor monitorizate și verificate 

49. Elaborarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 197 din 12.03.2001 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii 

cetăţeniei Republicii Moldova” 

DJ,  

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC iunie proiectul Hotărârii de Guvern elaborat și 

prezentat Guvernului spre examinare 

50. Acordarea serviciilor de recunoaştere facială (FRS) autorităţilor eligibile, inclusiv 

celor care monitorizează fluxurile migraţionale, potrivit condiţionalităţilor din 

Planul de Acţiuni pentru Liberalizarea regimului de vize cu UE 

 

DPTI 

DREIE 

ÎS Registru 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

(Acordul de 

finanţare RM-UE) 

pe parcursul 

anului 

implementarea și utilizarea integrala a 

FRS în colaborare cu Serviciul Vamal și 

Departamentul Poliției de Frontieră ale 

RM 

51. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriul naţional al cheilor publice (NPKD) 

autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale, 

potrivit condiţionalităţilor din Planul de Acţiuni pentru Liberalizarea regimului de 

vize cu UE 

DPTI 

DREIE 

ÎS Registru 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

(Acordul de 

finanţare RM-UE) 

pe parcursul 

anului 

PKD național complet operațional și 

interoperabil cu sistemele ICAO și non-

ICAO 

52. Asigurarea activităţilor interinstituţionale 

desfășurate în scopul prevenirii și 

eradicării traficului de fiinţe umane 

 

52.1. Asigurarea interacţiunii ÎS 

„CRIS „Registru” cu Biroului 

migraţie şi azil al MAI în cadrul 

Ghişeului unic de documentare a 

străinilor prin intermediu SIA. (HG 

nr.1187 din 22.12.10) 

 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

interacţiune realizată 

52.2. Asigurarea interacţiunii ÎS 

„Registru” cu MAEIE în scopul 

asigurării eliberării actelor de 

identitate şi autorizarea emigrării 

cetăţenilor RM prin intermediul 

misiunilor diplomatice şi oficiilor 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

bugetul MTIC 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 

iunie 

decembrie 

acte de identitate eliberate cetăţenilor 

RM prin intermediul misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 
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consulare ale RM (HG nr.125 din 

18.02.13, Disp. Guvernului nr.58-d 

din 07.06.13) 

52.3. Consolidarea cooperării între 

MTIC şi BMA al MAI în scopul 

realizării HG nr 634 din 24.08.12 

„Cu privire la aprobarea Listei 

indicatorilor şi a Şablonului 

Profilului Migraţional Extins” 

DPTI 

ÎS „CRIS 

„Registru” 

bugetul MTIC 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 

iunie informaţia anuală prezentată MAI 

52.4. Consolidarea cooperării între 

MTIC şi Secretariatul permanent al 

Comitetului Naţional pentru 

combaterea TFU  

DAMEP 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC 

bugetul ÎS „CRIS 

„Registru” 

iunie 

decembrie 

participarea la Grupurile de lucru și 

ședințe interinstituționale  

 

PRIORITATEA III: Securitatea cibernetică și comunicații electronice de urgență  

Indicatori de impact: 

 Cerințele minime de securitate cibernetică de nivelul I implementate în autoritățile administrației publice centrale până la finele anului 2017. 

 Modelul de politică internă privind securitatea cibernetică a instituției aprobată și preluată de autoritățile administrației publice centrale   

 Creșterea capacității de evitare a riscurilor și diminuare a vulnerabilităților cibernetice 

 Grad sporit de acoperire cu serviciile specializate de urgenţă la nivel de populaţie, prin utilizarea instrumentelor TIC 

 Grad sporit de acoperire teritorială (geografic) cu servicii specializate de urgenţă, prin utilizarea instrumentelor TIC 

 Modalitatea simplificată de accesare a serviciilor de urgenţă 

 Operativitatea sporită a reacţionării la diferite situaţii de urgenţă, care prezintă pericol pentru viaţă, sănătate sau bunuri 

 Interacţiunea şi cooperarea mai eficientă a serviciilor specializate de urgenţă 

Consolidarea securității cibernetice a resurselor informaționale de stat   

53. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor 

minime de securitate cibernetică 

DPTI bugetul MTIC martie proiectul HG prezentat Guvernului pentru 

examinare și aprobare 

54. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului privind reorganizarea Întreprinderii 

de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 

DPTI bugetul MTIC martie proiectul HG prezentat Guvernului pentru 

examinare și aprobare  

55. Crearea Instituției Publice „Serviciul Naţional de Management al Frecvențelor 

Radio și Securității Cibernetice” 

DPTI bugetul MTIC mai IP funcțională 

56. Identificarea partenerilor externi pentru proiecte de suport în domeniul securității 

cibernetice în sectorul public 

DREIE,  

DPTI 

bugetul MTIC septembrie acțiuni realizate în scopul atragerii 

asistenței externe; 

nr. vizitelor de studiu, nr. seminarelor de 

lucru 

57. Pregătirea materialelor necesare pentru certificarea specialiştilor reieşind din 

cerinţele minime obligatorii de securitate cibernetică  

DPTI 

IP creată 

bugetul  

instituției create 
decembrie nr. materialelor elaborate 

58. Organizarea şi efectuarea trainingurilor şi workshopurilor în domeniul securităţii 

cibernetice  

DPTI 

IP creată 

bugetul  

instituției create 
decembrie nr. de persoane care au participat la 

traininguri şi workshopuri 

59. Promovarea priorităților naționale în domeniul asigurării securității cibernetice la 

nivelul Parteneriatului Estic, prin asigurarea participării Ministerului în calitate de 

DPTI  

DREIE  

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

acţiuni realizate; 

nr. reuniunilor la care s-a participat 
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coordonator la activitățile realizate în formatul Panelului pentru Armonizarea 

Piețelor Digitale (HDM) precum și prin contribuirea la implementarea planului de 

acțiuni agreat de țările membre al grupului de lucru „EaP.Trust&Secure” 

 

 

60. Coordonarea procesului de realizare a Programului naţional de securitate 

cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (HG nr.811 din 

29.10.2015)   

DPTI bugetul MTIC septembrie 

martie 

raport anual 

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații de urgență și a SIA 112 

61. Elaborarea propunerilor de completare şi modificare a actelor normative în 

vigoare în scopul planificării mijloacelor financiare necesare pentru crearea şi 

funcţionarea Serviciului 112 

DPTI, SFEC,  

IP SNUAU 112 

bugetul MTIC noiembrie proiecte de acte elaborate şi prezentate 

Guvernului pentru aprobare 

62. Atragerea asistenței externe pentru crearea și consolidarea capacităților SNUAU 

112 

DREIE 

IP SNUAU 112 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

acțiuni realizate în scopul atragerii 

asistenței externe 

63. Monitorizarea implementării cadrului legislativ-normativ în domeniul creării 

Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 

DPTI 

IP SNAUAU 112 

bugetul MTIC decembrie raportul de monitorizare prezentat 

conducerii MTIC 

64. Asigurarea suportului în vederea identificării și transmiterii sediilor pentru 

gestionare și folosință către Serviciul 112 

DPTI 

IP SNAUAU 112 

bugetul MTIC noiembrie consiliere asigurată; 

adresări expediate în adresa Guvernului 

65. Monitorizarea implementării Serviciului 112 DPTI 

IP SNAUAU 112 

bugetul MTIC permanent notă informativă prezentată conducerii 

 

PRIORITATEA IV: Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor electronice şi comunicaţiilor poştale  

 

Indicatori de impact: 

 mediul de afaceri competitiv și favorabil pentru creșterea industriei IT asigurat 

 piaţa serviciilor poştale privind scrisorile în segmentul 350g-2000g liberalizată 

 sporirea volumului total al vânzărilor în sectorul TIC cu 5% faţă de anul 2016 

 sporirea volumului exportului produselor şi serviciilor TIC cu 7% faţă de anul 2016 

Crearea condiţiilor pentru creșterea competitivității industriei TI 

66. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (inițiativa Start-up Visa) pentru facilitarea accesului în Republica 

Moldova a specialiștilor IT străini de înaltă calificare  

DPTI bugetul MTIC mai proiectul de lege promovat în cadrul 

comisiilor permanente a Parlamentului 

67. Promovarea cadrului legislativ-normativ necesar pentru crearea primului parc 

pentru TI în conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 21.04.2016 

DPTI bugetul MTIC octombrie Regulamente privind activitatea parcului 

IT elaborate și prezentate Guvernului 

pentru examinare și aprobare 

68. Efectuarea analizei privind crearea cadrului instituțional de suport pentru startup-

uri IT și înaintarea propunerilor de politici publice  

DPTI  Parteneri externi 

(Proiectul de 

competitivitate al 

USAID) 

octombrie analiza efectuată și prezentată conducerii 

MTIC; propunere de politică publică 

prezentată pentru consultări publice în 

baza rezultatelor analizei efectuate 

69. Efectuarea consultărilor cu sectorul privat în privința politicilor publice privind 

industria TI 

DPTI Parteneri externi 

(Proiectul de 

competitivitate al 

USAID) 

pe parcursul 

anului 

nr. de ședințe de consultare organizate 
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70. Participarea la organizarea evenimentelor de accelerare a start-up-urilor în 

domeniul TI  

DPTI Parteneri externi 

(Proiectul de 

competitivitate al 

USAID) 

septembrie-

noiembrie 

nr. de evenimente desfășurate  

71. Coordonarea și asigurarea realizării Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 

2015-2021 (HG nr. 254 din 14 mai 2015) 

DAMEP 

DPTI 

bugetul MTIC martie raport de monitorizare elaborat 

72. Explorarea noilor posibilități de atragere a asistenței pentru implementarea 

Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 

2015-2021 

DREIE bugetul MTIC iunie 

decembrie 

misiuni economice și întrevederi realizate 

în scopul îmbunătățirii mediului de 

afaceri IT și promovarea Legii nr.77 din 

21.04.2016; 

comunicări cu potențiali parteneri externi 

Dezvoltarea sectorului de comunicaţii poştale și a serviciilor noi 

73. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a comunicaţiilor poştale pe anii 2017-2020 (HG nr.890 din 

20.07.2016) 

DPC bugetul MTIC iunie proiect elaborat și înaintat Guvernului 

spre aprobare 

74. Coordonarea procesului de implementare a Regulilor privind prestarea serviciilor 

poștale de către furnizorul de serviciu poștal universal 

DPC bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

note informative/Recomandări pentru 

furnizorul de serviciu poștal universal 

75. Elaborarea și aprobarea Planului de emitere a mărcilor poștale și a efectelor 

poștale și publicarea pe pagina Web a MTIC 

DPC bugetul MTIC septembrie plan aprobat și publicat 

76. Efectuarea controlului utilizării mărcilor poștale și a altor mijloace de francare 

poștală 

DPC bugetul MTIC pe parcursul 

anului 

nr. controale efectuate 

notă informativă anuală 

77. Elaborarea Regulamentului privind componența și modului de administrare a 

Conservatorului de mărci poștale 

DPC 

Î.S. „Poșta 

Moldovei” 

bugetul MTIC iulie act normativ aprobat de MTIC 

78. Elaborarea și aprobarea sistemului de stabilire a adreselor și a codurilor poștale 

ale Republicii Moldova 

DPC bugetul MTIC noiembrie act normativ aprobat de MTIC 

79. Supravegherea îndeplinirii de către furnizorul de serviciu poștal universal a 

obligațiilor ce rezultă din Actele UPU și din alte tratate și convenții la care RM 

este parte 

DPC 

 

bugetul MTIC decembrie notă informativă anuală 

Colaborarea internațională şi reprezentarea în organismele internaţionale de profil 

80. Realizarea procedurilor interne privind aderarea Republicii Moldova la Actele 

Uniunii Poştale Universale, aprobate la Congresul UPU de la Istanbul, 2016 

DREIE, 

DPC,  

Î.S. „Poşta 

Moldovei” 

bugetul MTIC 

 

decembrie proiectul HG prezentat Guvernului pentru 

examinare și aprobare 

81. Coordonarea și monitorizarea 

implementării multidimensionale a 

Planului Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 

RM–UE pentru anii 2017-2019, pe 

domeniile de competențe ale MTIC 

81.1. Elaborarea raportului privind 

gradul de implementare a acțiunilor din 

PNA AA2017-2019 

DREIE  

DPTI 

DPC 

bugetul MTIC 

 

trimestrial rapoarte elaborate și prezentate MAEIE 

(periodic sau la solicitare) 

81.2. Elaborarea raportului privind 

gradul de implementare a acțiunilor din 

Titlul V. Comerţ şi aspecte de comerţ, 

la PNA AA2017-2019 

 

DREIE  

DPTI 

DPC 

 

bugetul MTIC 

 

trimestrial rapoarte elaborate și prezentate ME 
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82. Coordonarea și monitorizarea implementării pe dimensiunea MTIC, a Acordului 

dintre Guvernul RM şi UE privind suportul în implementarea Planului de acţiuni 

privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014 

DREIE 

ÎS „Registru” 

bugetul MTIC 

 

Plan separat raport realizat și prezentat MAEIE/MAI; 

evenimente la care s-a participat 

83. Asigurarea reprezentării MTIC în contextul cooperării cu instituțiile Uniunii 

Europene și în contextul realizării Politicii de Vecinătate a Uniunii Europene 

(Panelul Parteneriatului Estic pentru Armonizarea Piețelor Digitale și rețelele 

acestuia) 

DREIE bugetul MTIC 

 

semestrial - nr. de evenimente la care s-a participat,  

- rapoarte elaborate 

- rezultate obținute 

84. Asigurarea participării reprezentanților MTIC la activitățile organizațiilor 

internaționale din domeniul TIC, precum: UIT, UPU, CEPT, CSI CRC, eESE, și 

altor organizații internaționale, conform planului separat 

DREIE bugetul MTIC semestrial - nr. de evenimente la care s-a asigurat 

participarea; 

- rapoarte /note elaborate 

- rezultate obținute 

85. Asigurarea activității Consiliului sectorial pentru asistență externă, conform 

priorităților MTIC 

DREIE bugetul MTIC iunie 

decembrie 

- asistență externă identificată / realizată; 

- întrevederi/scrisori/ rapoarte realizate 

86. Menținerea și dezvoltarea cooperării cu reprezentanții organizațiilor și altor 

entități internaționale, inclusiv misiunile diplomatice în RM 

DREIE bugetul MTIC iunie 

decembrie 

- nr. de întrevederi organizate; 

- corespondența realizată. 

87. Asigurarea participării reprezentanților MTIC la activitatea comisiilor 

interguvernamentale bilaterale de cooperare comercial-economică 

DREIE bugetul MTIC iunie 

decembrie 

- participarea MTIC în activitatea comisiilor 

interguvernamentale  

- rapoarte prezentare ME/MAEIE 

88. Elaborarea acordurilor de conversiune a permiselor de conducere 

 

DREIE bugetul MTIC decembrie schimb de note și întrevederi între părți 

(verbală și prin corespondență, inclusiv 

electronică) realizate; 

negocieri inițiate; 

acorduri semnate 

89. Coordonarea și monitorizarea executării angajamentelor financiare ale RM 

asumate în organizaţiile internaționale din domeniul TIC  

(HG nr 454 din 24.03.08) 

DREIE 

SFEC 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

informare periodică MF; 

facturi și corespondența organizațiilor 

internaționale remise 

Promovarea multidimensională a sectorului TIC 

90. Organizarea și desfășurarea Zilelor Tehnologiei Informației și Comunicațiilor - 

2017 

Comitet 

Organizatoric  

În limita alocațiilor 

bugetare 

mai evenimente organizate 

 

91. Organizarea Conferinței Internaționale „Moldova ICT Summit 2017” și a sesiunii 

ministeriale tematice 

Comitet 

Organizatoric 

100 000 

Buget de Stat 

Alte surse 

martie 

aprilie 

sesiune ministerială desfășurată 
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PRIORITATEA V: Consolidarea capacităţilor manageriale și alte domenii de responsabilitate ale MTIC 

Indicatori de impact: 

 Gradul de executare a deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi normative şi a documentelor de politici – 90% 

 Sistemul de Management Financiar şi Control al MTIC este conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public 

 Priorităţile de politici corelate cu alocările de resurse la nivel de sector în procesul planificării strategice 

 Eficientizarea managementului resurselor umane. Funcţionari publici evaluaţi şi instruiţi 

 Ponderea actelor normative consultate public in totalul actelor elaborate de minister - 90% 

Managementul calităţii serviciului public şi instruirea funcţionarilor publici 

92. Evaluarea performanţelor colective ale subdiviziunilor structurale din cadrul 

MTIC 

DAMEP bugetul MTIC semestrial rapoarte sem. de activitate a 

subdiviziunilor MTIC examinate; 

ședința Comisiei permanente de evaluare 

a performanței colective desfășurată 

93. Realizarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor 

publici 

SRU bugetul MTIC februarie 

 

- nr. funcționarilor evaluaţi, obiective 

individuale avizate și ordin elaborat; 

- consultărilor privind întocmirea fişelor 

de evaluare şi stabilirea obiectivelor 

individuale acordate 

- raport cu privire la rezultatele evaluării  

94. Asigurarea perfecționării continue a 

personalului în scopul formării unei 

echipe de funcționari publici profesioniști 

și integri 

94.1. Elaborarea planului de 

dezvoltare profesională  

SRU 

 

 

 

bugetul MTIC 

 

februarie 

 

- plan elaborat 

- nr. funcționarilor instruiți 

- nr. cursurilor de instruire 

- nr. de ordine de delegare perfectate 

 

94.2. Asigurarea delegării la cursuri 

a funcţionarilor publici 

iulie  

 

94.3. Înregistrarea certificatelor 

primite în urma instruirilor 

decembrie 

95. Realizarea și implementarea politicii de 

motivare prin promovarea funcționarilor 

publici în baza calităților profesionale și a 

performanțelor individuale 

95.1. Promovarea funcționarilor 

publici în grade profesionale și 

avansarea în trepte de salarizare 

SRU 

 

bugetul MTIC 

 

martie Ordine elaborate şi aprobate privind:  

- conferirea gradului de calificare  

- avansarea în treapta de salarizare  

Nr. funcționarilor publici:  

- cu grad de calificare conferit 

- avansați în treapta de salarizare 

95.2. Confirmarea în funcție a 

funcționarilor publici debutanți 

iunie 

decembrie 

- ordine de confirmare elaborate şi 

aprobate 

- nr. debutanți promovați 

96. Asigurarea integrării principiilor egalităţii 

de gen în politicile şi planurile MTIC 

(Legea nr. 5 din 09.02.2006) 

96.1. Monitorizarea respectării 

legislaţiei în domeniul egalităţii de 

gen în cadrul MTIC 

SRU bugetul MTIC 

 

iunie 

decembrie 

măsuri identificate şi ajustate la 

politicile şi planurile MTIC 

96.2. Pregătirea şi prezentarea către 

MMPSF a raportului asupra 

activităţii în problema egalităţii între 

femei şi bărbaţi 

 

DAMEP februarie Raport anual către MMPSF 
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97. Revizuirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor 

aparatului central al MTIC 

DJ 

SRU 

bugetul MTIC 

 

iunie 

decembrie 

nr. regulamentelor revizuite şi prezentate 

spre aprobare 

98. Aducerea în concordanță cu actele normative în vigoare a statutelor și 

regulamentelor Consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat în care 

MTIC exercită funcția de fondator 

DJ bugetul MTIC 

 

februarie nr. de ordine și regulamente a Consiliilor 

de administrație ale întreprinderilor de 

stat, aprobate în redacție nouă de 

conducere  

Asigurarea planificării strategice și bugetare în cadrul ministerului  

99. Definitivarea propunerilor de buget anual, planificarea alocațiilor bugetare pentru 

aparatul central al ministerului și prezentarea la MF 

SFEC bugetul MTIC ianuarie planuri de finanțare elaborate și 

prezentare la MF 

100. Elaborarea propunerilor de buget anual al MTIC. Planificarea alocațiilor bugetare 

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) 

SFEC, DPTI, DPC, 

DREIE, DAMEP 

bugetul MTIC ianuarie proiectul bugetului MTIC elaborat și 

prezentat la MF 

101. Monitorizarea executării bugetului MTIC SFEC bugetul MTIC ianuarie-

decembrie 

nr. de rapoarte: statistice, fiscale, 

financiare, note de contabilitate elaborate 

102 Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu 2018-2020 DAMEP 

 SFEC 

bugetul MTIC aprilie SSC elaborat şi prezentat spre aprobare 

103. Aprobarea Politicii de contabilitate în cadrul MTIC SFEC bugetul MTIC martie politică de contabilitate aprobată 

104. Asigurarea integrității valorilor materiale și inventarierea bunurilor aflate în 

gestiunea MTIC 

SFEC bugetul MTIC noiembrie liste de inventariere elaborate, nr. 

rapoartelor, borderourilor întocmite 

105. Elaborarea autorizaţiilor privind comercializarea, casarea, conservarea şi 

deconservarea bunurilor din gestiunea întreprinderilor de stat în care ministerul 

exercită funcţia de fondator 

SFEC bugetul MTIC la cererea 

solicitantului 

nr. autorizațiilor semnate 

106. Coordonarea și monitorizarea executării angajamentelor financiare ale RM 

asumate în organizaţiile internaționale din domeniul TIC  

(HG nr 454 din 24.03.08) 

SFEC conform facturilor decembrie informare periodică MF; 

facturi și corespondența organizaților 

internaționale remise 

Consolidarea eficacității activității de audit intern 

107. Elaborarea planului de activitate și a raportului anual de activitate al serviciului 

control intern și audit 

SCIA bugetul MTIC februarie  

 

 

martie 

plan aprobat de MTIC și prezentat MF și 

Curții de Conturi  

raport anual elaborat şi prezentat 

conducerii, MF și Curții de Conturi 

108. Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în urma misiunilor de audit 

efectuate 

SCIA bugetul MTIC plan separat note-raport elaborate 

109. Asigurarea supravegherii transferurilor de mijloace băneşti efectuate de entităţile 

raportoare în domeniul CSB/CFT (Extras MTIC din Planul de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale de PCSB/FT)  

SCIA bugetul MTIC iunie 

decembrie 

rapoarte către CNA 

110. Examinarea aspectelor expuse în avertizările de integritate SCIA bugetul MTIC plan separat note-raport elaborate 

111. Examinarea aspectelor expuse în adresările privind influențele necorespunzătoare  SCIA bugetul MTIC plan separat note-raport elaborate 

112. Efectuarea misiunilor de audit conform Planului de activitate a auditului intern  SCIA bugetul MTIC iunie 

decembrie 

 

misiuni de audit efectuate 



13 

 

Asigurarea suportului juridic și de reprezentare a intereselor MTIC 

113. Reprezentarea intereselor ministerului în instanţele judecătoreşti DJ  bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. de dosare 

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

de stat în care acesta exercită funcţia de fondator 

DJ bugetul MTIC trimestrial 4 Rapoarte prezentate MJ 

115. Examinarea şi prezentarea conducerii MTIC a:  

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 

DJ bugetul MTIC săptămânal, 

după caz 

 

nr. notelor informative 

116. Examinarea:  

a) proiectelor actelor legislative şi normative parvenite din partea altor autorităţi;  

b) proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte 

normative cu caracter departamental ale MTIC 

DJ bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. de proiecte avizate 

117. Elaborarea şi efectuarea expertizei juridice a proiectelor contractelor încheiate, 

parte la care este ministerul sau întreprinderile de stat în care acesta exercită 

funcţia de fondator 

DJ  bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. de contracte examinate și înregistrate 

118. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri 

imobile 

DJ bugetul MTIC 

 

februarie proiect elaborat și înaintat Guvernului 

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

119. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-

2018, pe dimensiunea MTIC. (Hotărârea Guvernului nr.890 din 20.07.2016) 

DAMEP 

 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

4 rapoarte de monitorizare 

120. Monitorizarea nivelului de executare de către MTIC a documentelor de politici 

(Strategii, Programe, Planuri de acţiuni) 

DAMEP bugetul MTIC conform 

listei DP 

monitorizate 

rapoarte de monitorizare elaborate 

121. Monitorizarea executării Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii 

Republicii Moldova (H.G. nr. 806 din 29.06.2016) 

DAMEP, 

DPTI, 

DPC 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

rapoarte de monitorizare elaborate și 

prezentate MEc și MIEPO  

122. Monitorizarea şi raportarea cu privire la ajutor de stat (Legea nr. 139 din 

15.06.2012) 

DAMEP 

 

bugetul MTIC decembrie raportare și notificare către Consiliul 

Concurenței 

123. Pregătirea informaţiei privind rezultatele întâlnirilor şi audienţei în teritoriu cu 

cetăţenii a membrilor Guvernului (H.G. nr.78 din 12.02.2010)  

Serviciul 

secretariat 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

- 4 rapoarte trimestriale 

- note informative prezentate CS în 3 zile 

după întâlnire 

124. 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) 

DAMEP, 

DPC, 

SCIA 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

2 rapoarte semestriale cu prezentare către 

CNA  

125. Monitorizarea executării Planului de acțiuni pe anul 2016 pentru implementarea 

Strategiei naționale anticorupție (H.P. nr.89 din 12.05.2016) 

SRU bugetul MTIC iunie 

decembrie 

4 rapoarte trimestriale cu prezentare către 

CNA 

126. Perfectarea dării de seamă privind examinarea petiţiilor, inclusiv în format 

electronic, primirii în audienţă a cetăţenilor în cadrul MTIC  

(H.G. nr. 689 din 13.11.09) 

Serviciul 

secretariat 

bugetul MTIC ianuarie raport anual prezentat Guvernului 

127. Asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice 

în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private prin 

SRU bugetul MTIC decembrie registrul de evidenţă a persoanelor 

solicitante a datelor cu caracter personal 
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implementarea Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal 

întocmit 

128. Elaborarea Planului MTIC de pregătire a protecţiei civile DJ bugetul MTIC decembrie plan elaborat şi prezentat MAI 

Asigurarea transparenţei în procesul decizional al ministerului, consultarea societăţii civile şi academice 

129. Elaborarea Raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului 

decizional în cadrul ministerului 

DAMEP bugetul MTIC ianuarie raport anual elaborat și prezentat CS 

Plasarea pe pagina web oficială 

130. Monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de 

adoptare a proiectelor de decizii 

DAMEP bugetul MTIC iunie 

decembrie 

note informative/recomandări 

131. Gestionarea liniei specializate anticorupţie, telefonul de încredere Serviciul 

secretariat 

bugetul MTIC iunie 

decembrie 

elaborarea notelor informative conform 

adresării 

132. Gestionarea liniei instituţionale pentru informare, linia verde DAMEP bugetul MTIC iunie 

decembrie 

prezentarea informaţiei consultative 

Dezvoltarea sistemului de Management Financiar şi Control (MFC) 

133. Revizuirea și actualizarea Registrului Riscurilor MTIC DAMEP bugetul MTIC ianuarie Registrul Riscurilor actualizat și publicat 

pe pagina web oficială 

134. Evaluarea nivelului de organizare şi funcţionare a sistemului de MFC  DAMEP bugetul MTIC februarie  

 

martie 

evaluare efectuată; 

raport elaborat, transmis la MF; 

declarația privind buna guvernare emisă 

şi publicată pe pagina web oficială 

Asigurarea schimbului eficient de informaţii cu publicul 

135. Promovarea și mediatizarea proiectelor și evenimentelor MTIC către publicul larg 

/societatea civilă 

SICMM 

DPTI 

DPC 

bugetul MTIC iunie 

decembrie  

 

 

 

 

 

 

nr. de comunicate de presă elaborate și 

publicate; 

nr. de emisiuni TV, radio și interviuri 

organizate; 

nr. de apariții în presă și preluarea a cel 

puțin 90% din comunicatele de presă 

emise; 

desfășurarea a cel puțin 5 campanii de 

promovare, cu minim 5 articole, pentru 

fiecare, publicate în presa scrisă, știri TV 

sau radio. 

136. Facilitarea accesului la informația publică din cadrul MTIC SICMM bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr. de publicații pe pagina web oficială; 

gradul de actualizare a informației 

137. Gestionarea și actualizarea paginii web oficiale și a paginilor de pe rețelele de 

socializare a Ministerului 

SICMM bugetul MTIC iunie 

decembrie 

nr publicațiilor plasate pe site 

nr de accesări a paginii web; 

nr de aprecieri pe rețelele de socializare și 

impactul postărilor făcute; 

gradul de gestionare și administrare a site-

lui 

 


