
 

Raport cu privire la activitatea MTIC în anul 2011 
 

 

Planul de activitate al MTIC pe anul 2011, aprobat prin Ordinul nr.15 din 25.02.2011  

este structurat pe 4 compartimente cu 23 obiective (116 acţiuni), în care se prevede realizarea măsurilor ce ţin de dezvoltarea 

politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, cooperare internaţională şi integrare europeană, consolidarea 

capacităţilor manageriale ale MTIC.  

 

Nivelul de executare a Panului de activitate MTIC în 2011 pe compartimentele Planului 

 

Subdiviziuni 

Total 

acţiuni 

Realizate Realizate  

cu 

 întârziere 

Nerealizate Parţial 

realizate 

Dezvoltarea politicilor în domeniul TI 28 17 1 3 7 

Dezvoltarea politicilor în domeniul CE şi poştale 25 10 - 7 8 

Cooperare internaţională şi Integrare europeană 12 9 - - 3 

Consolidarea capacităţilor manageriale ale MTIC 51 48 2 - 1 

Total 116 84 3 10 19 

Realizare în % 100% 72% 2,6% 9% 16,4% 

 

Din totalul acţiunilor stipulate în Plan - 72% au fost realizate; 16,4% din acţiuni au fost realizate parţial, urmînd să fie definitivate 

în anul 2012. Acestea ţin de elaborarea unor proiecte de documente de politici, care au fost elaborate şi supuse consultărilor 

publice, însă nu s-a reuşit examinarea acestora de către Guvern în redacţia finală (acţ. 1.7-1.8; 6.4; 9.1; 10.2).  

      Tergiversarea realizării altor acţiuni a fost condiţionată de factori, care nu depind de MTIC, cum ar fi acţiunile 13-13.5 cu 

privire la iniţierea negocierilor de semnare a acordurilor  interguvernamentale de cooperare în domeniul TIC cu Turcia, Georgia, 

Lituania. 



Totodată 10 acţiuni nu au fost iniţiate, respectiv constituind 9% de acţiuni nerealizate.  

      Ţinem să menţionăm, că lipsa de mijloace financiare, la fel a condus la nerealizarea unor acţiuni (acţ.2.4; 2.7;11.2). 

 

Nivelul de executare a Panului de activitate MTIC 2011 pe subdiviziunile MTIC 

 

Subdiviziuni 

Total 

acţiuni 

Realizate Realizate  

cu 

 întârziere 

Nerealizate Parţial 

realizate 

Cabinetul ministrului 5 5 - - - 

DPTI 19 12 1 2 4 

DPC 19 10 - 4 5 

DRTS 9 1 - 3 5 

DAMEP 25 24 - 1 - 

SREIE 13 10 - - 3 

SFEC 3 2 1 - - 

SCIA 1 1 - - - 

DJ 12 12 - - - 

Serviciul Resurse umane 6 4 1 - 1 

Serviciul Secretariat 3 3 - - - 

  Subdiviziunile MTIC 1 1 - - - 

Total 116 85 3 10 18 

 

      Din totalul de acţiuni, 16 % revin direcţiilor ramurale (DPTI şi DPC), 22% ţin de activitatea direcţiei de analiză şi 

monitorizare şi evaluare a politicilor. Doar 8% din totalul de acţiuni se atribuie Direcţiei de reglementare tehnică şi standardizare. 

     Circa 11% din acţiuni au fost stipulate spre executare pentru Secţia relaţii externe şi integrare europeană şi 10% revin Direcţiei 

juridice.  
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