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Misiunea Ministerului Dezvoltării Informaţionale constă în dezvoltarea Societăţii Informaţionale ca factor fundamental în 
creşterea economică durabilă a Republicii Moldova. 
Realizarea misiunii presupune: 
• Elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat privind dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale, 
comunicaţiilor electronice şi poştale 
• Coordonarea proceselor de creare şi dezvoltare a sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, a infrastructurii de comunicaţii 
electronice şi poştale, care vor servi drept bază pentru asigurarea accesului tuturor membrilor societăţii la informaţii şi servicii prin 
mijloace electronice. 

Instrumentul de realizare a misiunii ministerului reprezintă Planul de Dezvoltare Instituţională pentru anii 2009-2011 (PDI). 
În scopul realizării sarcinilor impuse în PDI, conducerea aparatului central al ministerului, precum şi subdiviziunile structurale ale 
sale au adus aportul la elaborarea Planului de activitate al Ministerului pentru anul 2009.   

Planul a fost elaborat în corespundere cu obiectivele stabilite în documentele generale de politici ale Republicii Moldova şi 
armonizat cu principalele activităţi şi subactivităţi, stipulate în planurile guvernamentale, inclusiv Programul de activitate a 
Guvernului şi alte documente strategice, aprobate la nivel naţional.  

Principalele componente ale Planului sunt: edificarea societăţii informaţionale, implementarea guvernării electronice, 
formarea, utilizarea resurselor informaţionale de stat a instituţiilor subordonate MDI, dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi a 
comunicaţiilor poştale, consolidarea capacităţilor manageriale ale MDI.  

Direcţiile de activitate sunt prezentate după o structură unică, care include acţiuni şi subacţiuni concrete, cu indicarea 
subdiviziunii responsabile pentru implementare şi a partenerilor de colaborare. De asemenea sunt stabilite sursa de finanţare şi 
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.  

Direcţia de activitate Edificarea societăţii informaţionale va promova dezvoltarea societăţii informaţionale, a sectorului TIC, 
serviciile electronice şi de content precum şi va dezvolta abilităţile infocomunicaţionale ale populaţiei, ameliorând calitatea 
educaţiei şi cercetării. Implementarea activităţilor preconizate va contribui la: creşterea numărului utilizatorilor Internet şi e-
Servicii, dezvoltarea sectorului TIC, avansării economiei bazate pe cunoaştere, şi îmbunătăţirii coeziunii sociale. 

Direcţia de activitate Implementarea guvernării electronice va promova dezvoltarea spaţiului informaţional al administraţiei 
publice şi serviciile electronice publice. Implementarea acţiunilor preconizate la acest capitol va spori numărul serviciilor 
electronice publice şi a beneficiarilor acestora, facilitarea schimbului de informaţii eficient în sistemul public.  

Direcţia de activitate Formarea, utilizarea resurselor informaţionale de stat a instituţiilor subordonate MDI contribuie la 
consolidarea capacităţilor administraţiei publice, drept condiţie primordială pentru realizarea priorităţilor SND cît şi la 



îmbunătăţirea mediului de afaceri. Dezvoltarea registrelor de stat va reduce povara administrativă, va îmbunătăţi calitatea, va spori 
accesibilitatea serviciilor precum şi eficienţa instituţiilor din domeniu precum: IS „Registru”, IS CIS şi SSC.  

Dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi a comunicaţiilor poştale va favoriza dezvoltarea pieţei serviciilor de 
telecomunicaţii şi a serviciilor poştale, ca premise fundamentale pentru atingerea priorităţii naţionale pe termen mediu potrivit 
SND – sporirea competitivităţii economiei naţionale. Implementarea cu succes a activităţilor va contribui la modernizarea 
infrastructurii comunicaţiilor electronice, creşterea calităţii serviciilor şi a beneficiarilor.  

Consolidarea capacităţilor manageriale ale MDI va contribui la consolidarea capacităţilor administraţiei publice drept 
condiţie primordială pentru realizarea priorităţilor SND. Principale rezultate scontate vor fi perfecţionarea procesului decizional, 
fortificarea capacităţii de elaborare, analiză şi monitorizare a politicilor; creşterea calităţii actelor normative elaborate de MDI; 
ameliorarea capacităţii de atragere a fondurilor interne şi externe de către MDI.  

 

Procesul de monitorizare şi evaluare a Planului de activitate a Ministerului va fi efectuat de către Secţia analiză, monitorizare 
şi evaluare a politicilor din cadrul MDI. 

Monitorizarea va constitui un proces continuu, axat pe identificarea performanţei privind obţinerea rezultatelor potrivit 
direcţiilor de activitate ale MDI. Principalul instrument care va fi utilizat în procesul monitorizării realizării Planului va fi 
Rapoartele semestriale. 

Procesul evaluării implementării Planului va avea loc la finele anului cu scopul de a verifica dacă acţiunile propuse spre 
executare facilitează schimbările scontate în următoarele sectoarele: societate informaţională, guvernare electronică, resurse 
informaţionale de stat, comunicaţii electronice şi poştale, precum şi aparatul central al MDI. În rezultatul evaluării vor fi 
identificate aspecte ce ţin de factorii care contribuie, împiedică sau periclitează obţinerea rezultatelor preconizate.  

Proiectul Planului de activitate al MDI pentru anul 2009 a fost coordonat cu  Direcţia coordonare a politicilor şi asistenţe 
externe din cadrul Aparatului Guvernului, de asemenea s-a ţinut cont de obiecţiile şi propunerile parvenite din partea organizaţiilor 
şi instituţiilor subordonate Ministerului. 

 
 
 
 
 
Pentru realizarea acestor deziderate, în anul 2009 este necesar de întreprins următoarele acţiuni: 
 
 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

I. Direcţia de activitate – Edificarea societăţii informaţionale 
     Documente de referinţă:  
• Planul de Dezvoltare Instituţională 2009-2011 
• Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 Privind Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 
• Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 
• Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – Moldova electronică 
• Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28.06.2006 Cu privire la concepţia guvernării electronice 
• Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 27.03.2008 Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţională de edificare a societăţii 

informaţionale „Moldova electronică” în anul 2008 
Ameliorarea condiţiilor economice pentru facilitarea dezvoltării sectorului TIC şi a serviciilor electronice private 

1.1 Revizuirea condiţiilor de licenţiere a activităţilor 
TIC şi perfecţionarea actelor normative privind 
licenţierea activităţilor TIC  

DGDSI, DJIE Bugetul MDI Semestru I Proiectele actelor 
normative elaborate 

1. 

1.2 Elaborarea propunerilor actelor normative necesare 
privind perfecţionarea legislaţiei pentru a continua 
reducerea TVA pentru sectorul TIC 

DGDSI, DJIE Bugetul MDI Semestru II Reducerea TVA pentru 
sectorul TIC 

Dezvoltarea punctelor de acces Internet public  

2.1 Evaluarea activităţii experienţei centrelor de acces 
la Internet, create pe baza oficiilor poştale ale Î.S. 
„Poşta Moldovei”  

DGDSI, 

Î.S. „Poşta Moldovei” 

Surse proprii Trimestru I Raportul de realizare a 
accesului la Internet prin 
intermediul oficiilor 
poştale 

2.2 Efectuarea unui studiu privind determinarea 
volumului de investiţii pentru crearea punctelor de 
acces public la Internet, în interiorul oficiilor poştale 
existente 

DGDSI, 

Î.S. „Poşta Moldovei” 

Surse proprii Trimestru II Raport de evaluare a 
oficiilor poştale, pentru 
care s-a efectuat studiul  

2. 

2.3 Aprobarea şi implementarea proiectului-pilot 
pentru crearea punctelor de acces la Internet. Prima 
etapă 

DGDSI, 

Î.S. „Poşta Moldovei” 

Finanţare 
UIT,PNUD 

31 decembrie Nr. de localităţi unde a 
fost implementat  proiectul 

Elaborarea materialelor metodologice privind asigurarea eficienţei activităţilor PPAI 3. 

3.1 Elaborarea şi aprobarea proiectului Recomandărilor 
de administrare a PPAI 

DGDSI, 

Î.S. „CRIS „Registru” 

Bugetul 
existent al MDI 

Semestru I Recomandările de 
administrare a PPAI  



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

II. Direcţia de activitate - Implementarea guvernării electronice 
 
     Documente de referinţă:  
• Planul de Dezvoltare Instituţională 2009-2011 
• Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 Privind Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 
• Programul de activitate al Guvernului „Progres şi integrare” 2008-2009 
• Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 
• Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19.06.2006 Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet 
• Hotărîrea Guvernului nr.916 din 06.08.2007  Cu privire la Concepţia Portalului Guvernamental 
• Hotărîrea Guvernului nr.1373 din 01.12.2006 Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 

publice şi a funcţionarilor publici” 
 

Dezvoltarea registrului resurselor informaţionale şi a sistemelor informaţionale automatizate de stat 

4.1 Darea în exploatare industrială a Registrului 
resurselor şi  sistemelor informaţionale de stat v.1.0 

Î.S „CRIS Registru” Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Trimestru I  Exploatarea industrială a 
Registrului sistemelor 
informaţionale de stat v.1.0 

4.2 Elaborarea SI „Registrul resurselor şi sistemelor 
informaţionale de stat” v.2.0, subsistemul „Web-
interface pentru acces public” 

Î.S „CRIS Registru” Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Semestru II  Implementarea SI 
„Registrul resurselor şi 
sistemelor informaţionale 
de stat” v.2.0, subsistemul 
„Web-interface pentru 
acces public” 

4.3 Elaborarea procedurilor şi regulamentului de 
completare a Registrului resurselor informaţionale şi a 
sistemelor informaţionale automatizate de stat (inclusiv 
compartimentul servicii electronice) 
 (conform Ordinului MDI nr.49 din 26.04.08) 

Î.S „CRIS Registru” Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Trimestru II  Aprobarea procedurilor şi 
regulamentului de 
completare a Registrului 
resurselor informaţionale 
şi a SIA de stat 

4. 

4.4 Elaborarea Planului de acţiuni pentru 
implementarea TIC în procesul electoral 

DGDSI, 
DJIE 

Bugetul MDI Semestru II Planul de acţiuni elaborat 

Facilitarea dezvoltării paginilor web a APC şi APL (servicii electronice publice de I şi II nivel) 5. 

5.1  Evaluarea paginilor WEB oficiale APC şi APL în 
privinţa concordanţei actelor normative în domeniu 

DGDSI  Bugetul MDI Semestru II Studiul efectuat  



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

Dezvoltarea sistemului de schimb electronic a documentelor în Administraţia Publică 6. 
6.1 Informatizarea lucrărilor de secretariat în cadrul 
autorităţilor Administraţiei Publice Centrale (AAPC) 
 - Implementare Sistemului Integrat de circulaţie a 
documentelor electronice 
-  Implementarea SI „ Registrul Petiţiilor” 
-  Asistenta funcţionala a sistemelor implementate 

DGDSI,  
„MoldData” 

1.450 mii lei 
Fondul „e-
moldova” 

Semestrul II Nr. de implementări în 
cadrul APC 

Dezvoltarea portalului guvernamental 

7.1 Asigurarea organelor administraţiei publice de stat 
cu informaţia necesară din registrele informaţionale 
prin intermediul tehnologiei Common object interface 

DGDSI, 
ÎS „CRIS „Registru” 

 

Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Nr. instituţiilor conectate 

7. 

7.2 Crearea Portalului serviciilor electronice pentru 
prestarea serviciilor „îndeplinirea cererii de comanda 
buletinului de identitate”, „eliberarea permisului de 
conducere”, „eliberarea certificatului privind pierderea 
documentului”, „eliberarea extrasului de pe: actul de 
naştere, actul de căsătorie, actul de divorţ, actul de 
schimbare a numelui şi/sau prenumelui, actul de deces”

DGDSI, 
ÎS „CRIS „Registru” 

 

Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Nr. beneficiarilor 

Facilitarea dezvoltării e-serviciilor publice 8. 
 
 
 

 

8.1 Crearea punctelor de acces public de prestare a 
serviciilor ÎS „CRIS „Registru”, CIS, SSC în baza 
oficiilor întreprinderilor şi organizaţiilor ale MDI 
potrivit principiului „ghişeului unic” 

DGDSI, 
întreprinderile şi 

organizaţiile ale MDI 
 

Bugetul 
întreprinderilor 
şi organizaţiilor  

MDI 

Pe parcursul 
anului 

Nr. punctelor create 

III. Formarea, utilizarea resurselor informaţionale de stat a instituţiilor subordonate MDI 
     Documente de referinţă:  
• Planul de Dezvoltare Instituţională 2009-2011 
• Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 Privind Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 
• Programul de activitate al Guvernului „Progres şi integrare” 2008-2009 
• Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 
• Legea nr. 100-XV din 26.04.2001 Privind actele de stare civilă 
• Legea nr. 424-XV din 16.12.2004 Privind revizuirea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

• Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător 
• Hotărîrea nr.1230 din 24.10.2006 Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei 

actului de reglementare 
 

Asigurarea eficienţei operaţionale SSC 
9.1 Asigurarea continuităţii creării fondului de arhivă 
al registrelor electronice stare civilă în format 
electronic 

SSC În limitele 
bugetului SSC 

Pe parcursul 
anului 

Completarea fondului de 
arhivă cu acte 
automatizate 

9. 

9.2 Automatizarea locurilor de muncă (circa 70), 
inclusiv: 
- Procurarea tehnicii de calcul 
- Instalarea tehnicii de calcul în subdiviziunile 
teritoriale şi centrale a Serviciului Stare Civilă 

SSC În limitele 
bugetului SSC 

Pe parcursul 
anului 

- 70 de calculatoare 
procurate 
- 70 locuri de muncă 
automatizate 

Implementarea sistemelor automatizate de recepţionare a cererilor de solicitare a serviciilor de stare civilă 10. 

10.1  Elaborarea şi implementarea programelor 
tehnice, care vor permite recepţionarea şi gestionarea 
cererilor de solicitare a serviciilor de stare civilă 

SSC În limitele 
bugetului 

Pe parcursul 
anului 

Programe tehnice 
elaborate 

“Reingineering”-ul a proceselor şi aplicaţiilor referitoare la deservirea clienţilor (frontoffice)  11. 

11.1 Finisarea versiunii finale a asigurării de program  
„Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei” în 
oficiile de documentare ale DDP 

DGDSI, 
ÎS „CRIS „Registru” 

 

Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Versiunea finală a  
asigurării de program  
„Oficiul nou” în oficiile de 
documentare 

“Reingineering”-ul a proceselor şi aplicaţiilor referitoare la procedurile instituţionale (backoffice) la nivelul central 12. 

12.1 Modernizarea infrastructurii Bazei centrale de 
date şi a reţelei multiservice ale MDI conform Planului 
de acţiuni al ÎS „CRIS „Registru” pentru anul 2009  

DGDSI, 
ÎS „CRIS „Registru” 

 

Bugetul 
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Modernizarea 
infrastructurii Bazei 
centrale de date şi a reţelei 
multiservice ale MDI 

Elaborarea şi implementarea „Programării electronice” şi „Programarea şi vizitarea Сentrului de examinare a conducătorilor auto şi 
înmatriculare a transportului” prin Portalul serviciilor electronice în oficiile Registru şi în instituţiile de stat, care oferă servicii, cu 
recepţionarea de către solicitantul serviciului a confirmării electronice despre programarea efectuată  

13. 

13.1 Elaborarea procedurilor de achitare a e–serviciilor ÎS „CRIS „Registru” Bugetul Pe parcursul Implementarea asigurării 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

„Programarea electronică” şi „Programarea şi vizitarea 
Сentrului de examinare a conducătorilor auto şi 
înmatriculare a transportului” de către beneficiari. 
Elaborarea asigurării de program. Dotarea cu tehnica 
de calcul necesară 

 ÎS „CRIS 
„Registru” 

anului de program „Programarea 
electronică” şi 
„Programarea şi vizitarea 
Centrului de înmatriculare 
a unităţilor de transport” 

Stabilirea practicilor de integrare a sistemelor informaţionale 14. 
14.1 Elaborarea SIA „Evidenţa întreprinderilor” v.8.0 
„Integrarea cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 
Camera de licenţiere şi Biroul Naţional de Statistică” 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul 
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Implementarea SIA  
„Evidenţa întreprinderilor” 
v.8.0 „Integrarea cu IFPS, 
CL şi BNS” 

Implementarea semnăturii digitale la întreprinderile subordonate 15. 
15.1 Implementarea semnăturii digitale în 
întreprinderile subordonate 

Întreprinderile 
subordonate MDI 

Bugetul 
ÎS  

Pe parcursul 
anului 

Semnătura digitală 
implementată 

Dezvoltarea / implementarea e-serviciilor   
16.1 Implementarea e – serviciului „îndeplinire cererii 
pentru comanda buletinului de identitate”. Elaborarea 
asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Primirea comenzilor prin 
Internet 

16.2 Implementarea e – serviciilor „îndeplinire cererii 
pentru eliberarea permisului de conducere”. Elaborarea 
asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul  
ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Primirea comenzilor prin 
Internet 

16.3 Implementarea e–serviciilor privind eliberarea 
certificatelor de înmatriculare a mijloacelor de 
transport. Elaborarea asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul ÎS 
„CRIS 

„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Furnizarea informaţiei; 
descărcarea formularelor 

16.4 Implementarea e – serviciului „eliberarea 
certificatului privind pierderea documentului”. 
Elaborarea asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul ÎS 
„CRIS 

„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Primirea comenzilor prin 
Internet 

16.5 Implementarea e–serviciului „eliberarea extrasului 
de pe: actul de naştere, actul de căsătorie, actul de 
divorţ, actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, 
actul de deces”. Elaborarea asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

În baze 
contractuale 

Pe parcursul 
anului 

Primirea comenzilor prin 
Internet 

16.6 Implementarea e–serviciului „Anunţarea schim-
bării de domiciliu”. Elaborarea asigurării de program 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul ÎS 
„CRIS „Registru”

Pe parcursul 
anului 

Lansarea proiectului-pilot, 
testarea serviciului 
electronic interactiv 

16. 

16.7 Implementarea e-serviciului “Istoricul persoanei C.Î.S., Bugetul C.Î.S. Trimestru I Sporirea calităţii serviciilor  



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

juridice”.Informaţii despre persoane juridice clasificate 
pe diferite criterii 

ÎS „CRIS „Registru” prestate de C.Î.S.  

16.8 Implementarea e-serviciului - informaţie privind 
iniţierea procedurii de reorganizare sau de lichidare, 
radierea persoanei juridice din Registrul de stat, 
succesiunea în drepturi şi obligaţiunile persoanelor 
juridice. Elaborarea cererii model, sarcinii  tehnice. 

C.Î.S., 
ÎS „CRIS „Registru” 

Bugetul C.Î.S. Trimestru II Serviciul implementat 

16.9Dezvoltarea/implementarea e-serviciului  certificat 
constatator că un anumit act sau fapt este sau nu este 
înscris în Registrul de stat sau în documentele de 
constituire. Elaborarea cererii model, sarcinii  tehnice. 

C.Î.S., 
ÎS „CRIS „Registru” 

Bugetul C.Î.S. Trimestru III Serviciul implementat 

16.10 Dezvoltarea/implementarea e-serviciului – 
Solicitarea certificatului privind starea civilă, inclusiv: 
-  Elaborarea sarcinii tehnice 
- Elaborarea programului automatizat 
- Exploatarea experimentală 
- Exploatarea industrială 

SSC, 
ÎS „CRIS „Registru” 

În limitele 
bugetului SSC 

Pe parcursul 
anului 

- I trimestru 
- II trimestru 
- III trimestru 
- IV trimestru 

Recepţionarea cererilor de 
eliberare a certificatului 
privind starea civilă în 
regim online 

16.11 Dezvoltarea / implementarea e-serviciului – 
solicitarea avizului privind schimbarea sau 
neschimbarea numelui şi/sau prenumelui, inclusiv: 
-  Elaborarea sarcinii tehnice 
- Elaborarea programului automatizat 
- Exploatarea experimentală 
- Exploatarea industrială 

SSC, 
ÎS „CRIS „Registru” 

În limitele 
bugetului SSC 

Pe parcursul 
anului 

 
- I trimestru 
- II trimestru 
- III trimestru 
- IV trimestru 

Recepţionarea cererilor de 
eliberare a avizului privind 
schimbarea sau 
neschimbarea numelui 
şi/sau prenumelui  în 
regim online 

Elaborarea unor soluţii de informatizare a activităţilor administraţiei publice locale 
17.1 Elaborarea documentelor normative privind 
aplicarea sistemelor informatice în cadrul APL 

DGDSI,  
„MoldData” 

Suportul 
donatorilor 

Semestru II Proiecte de documente 

17.2 Sistem informatic de management al 
documentelor 

DGDSI,  
„MoldData” 

Suportul 
donatorilor 

Trimestru II Sistem informatic 

17. 

17.3  Managementul relaţiilor cu cetăţenii DGDSI, „MoldData” Suportul 
donatorilor  

Trimestru IV Sistem informatic 

Simplificarea serviciilor oferite de Registru, CÎS, SSC şi reducerea poverii administrative, prestarea asistenţei de înaltă calitate clienţilor 
conform principiului „ghişeul unic” 

18. 

18.1 Elaborarea procedurilor de achitare a e–serviciilor DGDSI, Bugetul  Pe parcursul Implementarea 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

„comanda buletinului de identitate”, „eliberarea şi 
evidenţa permisului de conducere”, „eliberarea cererii 
certificatului privind pierderea documentului”, 
„eliberarea extrasului de pe: actul de naştere, actul de 
căsătorie, actul de divorţ, actul de schimbare a numelui 
şi/sau a prenumelui, actul de deces” de către 
beneficiari 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

ÎS „CRIS 
„Registru” 

anului procedurilor de achitare a 
e–serviciilor 

18.2 Optimizarea serviciilor cu plată, prestate 
populaţiei la eliberarea documentelor 

ÎS „CRIS „Registru” 
 

Bugetul ÎS „CRIS 
„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Nr. serviciilor noi 

18.3 Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu 
privire la preluarea de către Registru a funcţiilor de 
înregistrare a tractoarelor, vehiculelor autopropulsate şi 
de eliberare a numerelor de înregistrare 

DGDSI 
ÎS „CRIS „Registru” 

 

Bugetul ÎS 
„CRIS 

„Registru” 

Pe parcursul 
anului 

Aprobarea hotărârii 
respective 

18.4 Înaintarea propunerilor de modificare a unor acte 
legislative, în scopul abilitării Camerei Înregistrării de 
Stat cu dreptul de a înregistra organizaţiile 
necomerciale (asociaţii obşteşti, sindicate, asociaţii de 
patronate şi alte organizaţii), atît la nivel local, cît şi 
raional, după caz 

DGDSI, 
DJIE, 
CÎS 

Bugetul C.Î.S. Pe parcursul 
anului 

Instituirea unui organ unic 
de înregistrare în 
Republica Moldova 

 
IV. Dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi a comunicaţiilor poştale 

     Documente de referinţă:  
• Planul de Dezvoltare Instituţională 2009-2011 
• Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 Privind Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 
• Programul de activitate al Guvernului „Progres şi integrare” 2008-2009 
• Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 
• Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 13.09.2001 Privind aprobarea Politicii naţionale în domeniul telecomunicaţiilor 
• Hotărîrea Guvernului nr.95 din 05.02.2003 Cu privire la dezvoltarea serviciului de telefonie mobilă celulară standardul GSM 

 
Aprobarea modificărilor la Tabelul naţional al atribuirii benzilor de frecvenţe 19. 
19.1  Pregătirea propunerilor cu privire la modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr.42 din 23.01.2004 şi înaintarea 

DGDSI, 
DJIE 

Bugetul MDI Trimestru I  



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

proiectului de Hotărîre a Guvernului referitor la 
modificarea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio 
(CSFR) a RM şi a Regulamentului CSFR a RM  
19.2 Înaintarea la CSFR a proiectului de modificare al 
TNABF pentru aprobare, după coordonarea cu 
membrii Comisiei  de Stat pentru frecvenţe radio 

DGDSI  Bugetul MDI La prima 
şedinţă a 

CSFR 

Proiectul TNABF 

Elaborarea modificărilor în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în Codul audiovizualului în corespundere cu noua Lege 
privind comunicaţiile electronice 

20. 

20.1 Elaborarea şi definitivarea proiectului de 
modificare al art. 231/4 CCA  

DGDSI, 
DJIE 

Bugetul MDI Semestru I Proiectul modificat 

Elaborarea Strategiei Poştale a Republicii Moldova pentru anii 2009- 2012 21. 

21.1 Înaintarea spre aprobare proiectul Hotărîrii 
Guvernului privind „Strategia Poştală a Republicii 
Moldova pentru anii 2009- 2012 

DGDSI, 
DJIE  

 

Bugetul MDI Trimestru I  Strategia Poştală aprobată 

Modificarea Legii poştei şi Legii comunicaţiilor electronice pentru a implementa serviciul universal (SU) în domeniul serviciilor poştale  

22.1 Efectuarea analizei situaţiei actuale social-
economice şi a cadrului legislativ actual în vederea 
implementării SU în domeniul serviciilor poştale 

DGDSI  
 

Bugetul MDI Trimestru I  Analiza efectuată 

22. 

22.2  Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii poştei privind implementarea 
serviciului universal în domeniul serviciilor poştale 

DGDSI, 
DJIE  

 

Bugetul MDI Trimestru II  Proiectul modificat 

Elaborarea programului de implementare a Serviciului Poştal Universal  (SPU) 
23.1 Efectuarea analizei situaţiei actuale social-
economice şi a situaţiei din ramură în scopul elaborării 
programului de implementare a SPU 

DGDSI  
 

Bugetul MDI Trimestru IV  Studiu efectuat 
23. 

23.2  Elaborarea proiectului HG cu privire la aprobarea 
Programului de implementare a SPU 

DGDSI, 
DJIE  

Bugetul MDI Trimestru IV  Proiectul Hotărîrii aprobat 

Asigurarea procesului de acordare a licenţelor şi frecvenţelor radio pentru 3G 24. 

24.1Coordonarea procesului de implementare a 
tehnologiilor de comunicaţii de generaţii avansate (3G, 
3.5G) 

DGDSI Bugetul MDI Pe parcursul 
anului 

Implementarea tehnologiei 
3G; eliberarea licenţelor 
pentru servicii 3G 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

Facilitarea dezvoltării infrastructurii de bază difuziunea televiziunii digitale terestre (DVB-T) 
25.1 Asigurarea elaborării Regulamentului tehnic 
privind televiziunea digitală (DVB-T) 

DGDSI, 
Î.S. „CNFR” 

Bugetul MDI Trimestrul IV Regulament tehnic 
elaborat 

25.2 Elaborarea proiectului primei reţele DVB-T pe 
baza infrastructurii Î.S.”Radiocomunicaţii”  

Î.S.”Radiocomunicaţii” Surse proprii Trimestru  I Pregătirea 
„Radiocomunicaţii” pentru 
construcţia primei reţele 
DVB-T 

25.3 Procurarea echipamentelor şi montarea 
emiţătorului la SRTV Edineţ 

Î.S.”Radiocomunicaţii” Surse proprii Trimestru  IV Testarea şi verificarea 
tehnologiei, inceputul 
serviciilor 

25. 

25.4 Procurarea  echipamentelor MPEG-4 pentru 
formarea pachetului de programe pentru retele digitale  

Î.S.”Radiocomunicaţii” Surse proprii Trimestru  IV Realizarea prevederilor 
conceptiei de 
implementare a 
televiziunii digitale 
terestre 

Eliberarea spectrului pentru 3G şi WiMax 
26.1  Pregătirea propunerilor referitor la alocarea 
benzilor de frecvenţe pentru BWA, în conformitate cu 
Concepţia aprobată 

Î.S. „CNFR” Surse proprii Trimestru II   
26. 

 
 

26.2 Elaborarea proiectului de înlocuire  a reţelelor de 
radio-releu ale Î.S.”Radiocomunicaţii” cu unele noi ce 
vor funcţiona în bezile de frecvenţe altele decît 2 GHz 
şi 3,4-4,2GHz 

Î.S.”Radiocomunicaţii” Surse proprii Trimestru III  Proiectul elaborat 

Modificarea Legii comunicaţiilor electronice şi a codului audiovizualului pentru a facilita implementarea tehnologiilor digitale în 
radiocomunicaţii  
27.1  Analiza situaţiei actuale în domeniu în vederea 
determinării modificărilor, ce urmează de introdus în 
Legea comunicaţiilor electronice şi a Codul 
audiovizualului 

DGDSI, 
DJIE 

 

Surse proprii Trimestru I Prezentarea modificărilor 
spre aprobare 

27. 

27.2  Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 
Legii comunicaţiilor electronice şi a Codului 
audiovizualului 

DGDSI, 
DJIE  

 

Surse proprii Trimestru I Legea comunicaţiilor 
electronice şi  Codul 
audiovizualului modificat 

Disponibilitatea reţelelor de bandă largă cu viteză înaltă şi a serviciilor sigure 28. 
28.1 Elaborarea Recomandărilor pentru crearea DGDSI, Bugetul MDI Pe parcursul Recomandările operatorii 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

sistemului electronic regional de transmiterea de date 
de înaltă capacitate (high-bandwidth backbone) şi 
conectarea la respectivele sisteme din UE 

DJIE 
 

anului din ramură 

Implementarea programului de construcţii, reconstrucţii, reparaţii şi gazificare a oficiilor poştale 
29.1 Efectuarea reparaţiilor curente şi capitale în 
oficiile poştale  

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii 50 oficii poştale  

29. 

29.2 Gazificarea oficiilor poştale rurale şi raionale Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii 

Pe parcursul 
anului 

6 oficii poştale 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei informaţionale  

30.1 Implementarea proiectului de prestare a serviciilor 
electronice prin intermediul oficiilor poştale întru 
realizarea planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei naţionale Moldova electronică 

Î.S. „Poşta Moldovei” Fondul 
„E-moldova” 
(în cazul alocării 

surselor financiare) 

Pe parcursul 
anului 

 

135 locuri de munca  
 
100 oficii poştale 

30. 

30.2 Implementarea programelor informaţionale 
privind: urmărirea trimiterilor poştale, „Locul 
automatizat de muncă al operatorului poştal în oficiile 
poştale 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii  Pe parcursul 
anului 

 

150 locuri de muncă 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei logistice 
31.1 Renovarea parcului de automobile pentru 
transportarea poştei 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii  4 camioane 
 

31. 

31.2 Asigurarea oficiilor poştale cu cîntare electronice 
şi aparate de casă 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii  

 
Pe parcursul 

anului 200 cîntare electronice 
50 aparate de casă 

Asigurarea securităţii oficiilor poştale 
 

32.1 Procurarea safeurilor Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii  25 safeuri 
32. 

32.2 Crearea condiţiilor tehnice privind asigurarea 
securităţii oficiilor poştale 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii  
 

Pe parcursul 
anului 

40 oficii poştale 
 

Dezvoltarea şi implementarea noilor servicii poştale 
 

33.1 Distribuirea bunurilor cumpărate / vîndute prin 
intermediul reţelei Internet 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii Volumul vînzărilor  
e-comerţ 

33.2 Prestarea serviciilor bancare prin intermediul 
oficiilor poştale 

Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii 120 oficii poştale 

33. 

33.3 Emiterea mărcilor poştale personalizate Î.S. „Poşta Moldovei” Surse proprii 

 
Pe parcursul 

anului 
 

15 mărci 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

Dezvoltarea sistemului naţional de radiomonitoring  şi laboratorului de încercări 
 

34.1 Extinderea posibilităţilor tehnologice ale staţiilor 
de radiomonitoring (SRM) 

Î.S.”CNFR” Bugetul 
Î.S.”CNFR” 

Trimestru IV Reutilarea 
SRM din Bălţi şi 
Baimaclia 

34.2 Achiziţionarea echipamentelor de testare a 
produselor la   compatibilitatea electromagnetică 

Î.S.”CNFR” Bugetul 
Î.S.”CNFR” 

Trimestru III Reutilarea laboratorului de 
încercări 

34. 

34.3 Efectuarea lucrărilor de extindere a suprafeţelor 
tehnologice a întreprinderii 

Î.S.”CNFR” Bugetul 
Î.S.”CNFR” 

Trimestru IV 
 

% de extindere a  spaţiului 
pentru procese tehnologice 
ale CNFR 

 
V. Consolidarea capacităţilor manageriale ale MDI 

     Documente de referinţă:  
• Planul de Dezvoltare Instituţională 2009-2011 
• Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 Privind Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 
• Programul de activitate al Guvernului „Progres şi integrare” 2008-2009 
• Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 
• Hotărîrea Guvernului nr.59 din 25.01.2008 Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă a administraţiei 

publice centrale în anul 2008 
• Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30.12.2005 cu privire la aprobarea Strategiei reformei administraţiei publice centrale în RM 

Optimizarea proceselor de exercitare a funcţiilor şi a structurii instituţionale a MDI 
 

35.1 Implementarea sistemului de circulaţie al 
documentului electronic 

DGDSI, 
MoldData 

Bugetul MDI Informatizarea sistemului 
de circulaţie a 
documentului electronic 

35.2 Actualizarea sistemului informaţional financiar DAO Bugetul MDI  

35.3 Organizarea atestării funcţionarilor publici  DAO  Bugetul MDI 

 
Pe parcursul 

anului 

Nr. de funcţionari atestaţi 

35.4 Evidenţa executării actelor legislative, decretelor 
şi dispoziţiilor Preşedintelui RM de către 
subdiviziunile centrale, întreprinderile şi organizaţiile 
subordonate MDI  

DAO  Bugetul MDI Trimestrial  

35.5 Elaborarea şi prezentarea conducerii MDI a 
proiectului Planului de activitate al Colegiului MDI 
pentru anul 2009 

DAO  Bugetul MDI Decembrie 
 

Proiectul aprobat 

35. 

35.6 Organizarea activităţii de control şi mersul DAO  Bugetul MDI Trimestrial Raport către MAPL 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

executării problemelor abordate în cadrul întâlnirilor 
membrilor Guvernului cu cetăţenii în teritoriu 

 

35.7 Asigurarea respectării dreptului la petiţionare, 
informaţie şi acces la justiţie 

DAO  Bugetul MDI Semestrial 
Anual 

Raport către MJ Raport 
către Guvern 

35.8 Actualizarea sistemului naţional de indicatori 
TIC. Racordarea indicatorilor TIC naţionali la 
standardele europene 

SAMEP Bugetul MDI Pe parcursul 
anului 

Sistemul de indicatori TIC 
actualizat 

35.9 Organizarea activităţii de control a subdiviziunilor 
Serviciului Stare Civilă în vederea respectării 
legislaţiei în vigoare 

SSC Bugetul SSC Pe parcursul 
anului 

Perfecţionarea activităţii 
oficiilor stare civilă 

Instruirea funcţionarilor publici din cadrul MDI 
 

36.1 Organizarea cursurilor de limbă engleză pentru 
funcţionarii aparatului central  

DAO  Surse externe Pe parcursul 
anului  

Nr. de funcţionari instruiţi 

36.2 Organizarea instruirii continue a funcţionarilor 
aparatului central, în scopul dezvoltării capacităţilor 
manageriale, de planificare strategică, de gestionare a 
resurselor umane, de utilizare a TI 

DAO  Surse externe Pe parcursul 
anului  

Nr. de funcţionari instruiţi 

36. 

36.3 Organizarea şi desfăşurarea unor seminare de 
instruire, avînd drept subiect normele legale, 
referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei, 
identificarea infracţiunilor de corupţie, respectarea 
Codului etic şi politicii de conflict 

DAO  Surse externe Trimestrial Nr. de funcţionari instruiţi 

Îmbunătăţirea procesului bugetar 
 

37.1 Elaborarea proiectului privind scrierea, 
argumentarea propunerilor bugetare 

DAO 
 

Bugetul MDI Semestru I  

37.2  Îndeplinirea drepturile executorului de buget 
primar şi statutul executorilor de buget 

DAO 
 

Bugetul MDI 15 iulie 
(anual) 

 

37. 

37.3 Crearea şi implementarea sistemului de audit 
intern 

DAO Bugetul MDI Semestru I  

Dezvoltarea comunicării informale, promovarea culturii participative şi reducerea  barierelor între angajaţii MDI  38. 
38.1 Crearea condiţiilor întru promovarea unui mod 
sănătos de viaţă 

DAO 
 

Bugetul MDI Permanent Crearea condiţiilor 
favorabile de lucru 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

Pregătirea rapoartelor cu privire la executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor legislative şi normative, 
documentelor de politici şi a angajamentelor internaţionale 

39.1 Agenda e-ESE PLUS 2008-2012 DJIE Bugetul MDI Periodic Recomandări şi rapoarte 
39.2 Strategia Naţională de Dezvoltare 2008-2011 SAMEP Bugetul MDI Anual  
39.3 Programul de activitate a Guvernului „Progres şi 
integrare” 2008-2009 

SAMEP Bugetul MDI Semestrial  

39.4 Strategia naţională de edificare a societăţii 
informaţionale – „Moldova electronică” 2005-2010 

DGDSI Bugetul MDI Anual  

39.5 Programul Naţional „Satul Moldovenesc”   SAMEP, DGDSI Bugetul MDI Semestrial   
39.6 Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a 
exporturilor pentru anii 2006-2015 

DGDSI Bugetul MDI Anual,  
31 ianuarie 

 

39.7 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 
2008-2017 

DGDSI 
 

Bugetul MDI Anual,  
15 februarie  

 

39.8 Strategia de dezvoltare a sistemului de executare 
pe anii 2007-2011 

DGDSI Bugetul MDI Anual,  
10 februarie 

 

39.9 Strategia de reformă  a cadrului de reglementare 
de stat a activităţii de întreprinzător 

SAMEP Bugetul MDI Trimestrial,  
MEC 

 

39.10 Strategia naţională în domeniul protecţiei 
consumatorilor 2008-2012 

SAMEP Bugetul MDI Anual,  
1 februarie 

 

39. 

39.11 Strategia naţională de prevenire şi combatere a 
corupţiei pe anii 2007-2009 

DAO Bugetul MDI Pe parcursul 
anului 

 

Conlucrarea în cadrul organizaţiilor internaţionale de profil 
40.1 Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii DJIE, DGDSI, 

SAMEP, CNFR, 
Radiocomunicaţii 

Bugetul MDI, 
Î.S. 

 

40.2 Uniunea Poştală Universală DJIE, DGDSI, 
Poşta Moldovei 

Bugetul MDI, 
Poşta Moldovei 

 

40.3 Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştale 
şi de Comunicaţii 

DJIE, DGDSI, 
Î.S. 

Bugetul MDI, 
Î.S. 

 

40.4 Iniţiativa „Europa de Sud-Est electronică” DJIE, DGDSI Bugetul MDI  

40. 

40.5 Comunitatea Regională în domeniul 
Comunicaţiilor (CRC)  

DJIE, DGDSI, 
SAMEP, Î.S.  

Bugetul MDI, 
Î.S. 

 
 
 
 
 
 

Pe parcursul 
 anului 

 



Nr. Acţiune  Responsabili  
Costuri 
aferente  

Termen 

limită 

Indicator 

de monitorizare 

1 2 3 4 5 6 

40.6 Consiliul Coordonator al statelor – membre ale 
CSI pentru informatizare pe lîngă CRC 

DJIE, DGDSI 
 

Bugetul MDI 
 

 

40.7 Comisia Internaţională de Stare Civilă DJIE, SSC În limitele 
bugetului SSC  

 

40.8 Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor 
informaţionale ale statelor membre GUAM 

DJIE, DGDSI Bugetul MDI  

40.9 Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor 
informaţionale ale statelor membre OCEMN 

DJIE, DGDSI Bugetul MDI  

  
  
 
 Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a M.D.I. 
 


