
Raport privind monitorizarea 
realizării Planului de acţiuni al Strategiei de reformă a 

administraţiei publice centrale în Moldova  
 

Rezultatele relevante de efiecientizare a activităţii ministerului 
Pe parcursul anilor 2006-2008 Ministerul Dezvoltării Informaţionale în 

comun cu subdiviziunule şi întreprinderile din subordine, a desfăşurat o activitate 
intensă întru realizarea obiectivelor Strategiei de reformă a administraţiei publice 
centrale în Moldova, precum şi acţiunilor stipulate în Planul de implementare a 
acestea.   

În vederea optimizării instituţionale şi funcţionale a aparatului central al 
Ministerului Dezvoltării Informaţionale, a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor subordonate acestuia a fost efectuată analiza funcţională la nivel 
central, precum şi în subdiviziunile din subordine.  

În contextul acestei analize:  
• a fost adoptată decizia cu privire la optimizarea structurii Ministerului 

Dezvoltării Informaţionale (Hotărîrea Guvernului nr. 625 din 22.05.2008);  
• au fost reorganizate:  

- ÎS “Registru” în ÎS “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”, 
cu transmiterea acesteia a funcţiilor de ţinere a resurselor informaţionale de stat de 
bază, registrelor de stat a transportului şi conducătorilor de vehicule, precum şi a 
Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat;  

- ÎS “Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor” în ÎS “Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio”.  
• a fost redus efectivul-limită de personal al aparatului central al ministerului cu 

mai mult de 10%,  
• În scopul eficientizării sistemului de analiză şi coordonare a documentelor de 

politici, în cadrul ministerului a fost instituită Secţia analiză, monitorizare şi 
evaluarea politicilor. Prin Hotărîrea Colegiului MDI nr.5 din 8 iulie 2008, a 
fost aprobat Planul de dezvoltare instituţională a MDI pentru anii 2009-2011. 
O atenţie deosebită a fost acordată selectării şi angajării candidaţilor pentru 

serviciu în subdiviziunile ministerului şi a instituţiilor din subordine, precum şi 
promovării angajaţilor în funcţii. 

În acest scop a fost elaborat şi aprobat prin ordinul MDI nr.28 din 
15.04.2008 „Planul de acţiuni al Ministerului Dezvoltării Informaţionale privind 
realizarea Concepţiei optimizării angajaţilor din sectorul bugetar în anii 2008-
2010”. Planul menţionat constă din următoarele obiective: 

1. Optimizarea instituţională şi funcţională a autorităţilor administraţiei 
publice centrale.  

2. Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele implementare a 
acestora.  

3. Focusarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 
asupra elaborării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale.  

4. Introducerea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale. 



5. Optimizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.  
6. Formarea unui corp de funcţionari publici profesionist.  
7. Optimizarea numărului de personal al instituţiilor din subordine. 

 

În perioada de referinţă au fost întreprinse măsuri în vederea consolidării 
procesului decizional, ajustării cadrului normativ, ce reglementează activitatea 
Ministerului, în corespundere cu practicile de bună guvernare din Uniunea 
Europeană.  

În acest context, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova au aprobat şi 
au adoptat Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (nr. 17-XVI 
 din  15.02.2007); Legea cu privire la registre (nr.1320-XIII din 25.09.97); Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind 
actele de stare civilă (nr. 203-XVI  din  26.07.2007); Legea privind înregistrarea de 
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (nr. 220-XVI  din  
19.10.2007); Legea comunicaţiilor electronice (nr. 241-XVI  din  15.11.2007) 

Doar pe parcursul anului curent Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
au aprobat 13 proiecte de acte normative şi legislative elaborate de către Minister.  

 

În scopul implementării şi utilizării pe larg a tehnologiilor informaţionale şi 
de comunicaţii, în perioada de referinţă au fost întreprinse acţiuni întru 
implementarea Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice şi 
informatizarea lucrărilor de secretariat în cadrul AAPC. A fost elaborat Planul de 
acţiuni privind implementarea SIA „Sistemului integrat de circulaţie a 
documentelor electronice”  ulterior aprobat de către Prim ministru. 

Conform Planului, s-a creat zona de testare din 3 instituţii (Aparatul 
Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Î.S. „Centrul de 
telecomunicaţii speciale") pentru crearea laboratorului experimental de studiere a 
business–proceselor şi prelucrarea structurii funcţionale de circulaţie a 
documentelor electronice la nivel departamental şi interdepartamental. 

În contextul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 916 din 10 august 2007 „Cu 
privire la aprobarea Concepţiei portalului guvernamental”, în adresa organelor 
administraţiei publice centrale a fost expediată solicitarea privind implementarea 
tehnologiilor semnăturii digitale în cadrul proiectului pilot privind implementarea 
sistemului informaţional „e-şedinţa Guvernului”. 

Au fost elaborate, avizate şi ulterior aprobate de către Guvern, următoarele 
documente: 

 Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova (Legea nr. 112 din 
25.05.2008).  

 Concepţia SIA „Registrul persoanelor reţinute arestate şi condamnate” (HG 
nr.25 din 18.01.2008); 

 Concepţia Sistemului informaţional-integrat automatizat „Migraţie şi azil 
(HG nr.1401 din 13.12.2007)”; 

 Concepţia SIA „Registrul de stat al obiectelor patrimoniului cultural”; 
 Conceptului Sistemului Informaţional Judiciar; 
 Concepţia paginii oficiale a Guvernului RM în reţeaua Internet (HG 1464 

din 24.12.2007). 



 
Concomitent, au fost elaborate Sarcini Tehnice a sistemelor informaţionale 

de importanţa statală: 
 SIA „Evidenţa blanchetelor de strictă evidenţă” subsistemul „Evidenţa 

timbrelor de acciz”; 
 SIA „Registrul funcţionarilor publici şi funcţiilor publice”; 
 Sistemul informaţional educaţional subsistemul „Bacalaureat”. 

În prezent se implementează următoarele proiecte:  
 Implementarea tehnologiilor semnăturii digitale în sistemul „Web-info”. În 

comun cu Î.S. „CTS” a fost elaborat Planul de Acţiuni privind 
implementarea sistemului securizat de acces la resursele informaţionale ale 
MDI; 

 Implementarea SIA „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”; 
 A fost elaborat şi implementat subsistemul informaţional „Registrul unic de 

licenţiere”; 
 Monitorizarea producerii tipografice a facturilor fiscale securizate; 
 Monitorizarea producerii tipografice a diplomelor de bacalaureat  şi 

diplomlor de studii de tip nou; 
 Monitorizarea producerii tipografice a etichetelor de fîşie latentă pentru 

medicamente; 
 Monitorizarea producerii tipografice mărcii comerciale de stat pentru apele 

minerale naturale, potabile şi băuturile nealcoolice îmbuteliate; 
 Creării şi implementării sistemului informaţional automatizat de 

monitorizare a formularelor medicale de strictă evidenţă; 
 Introducerea a sistemului de „Ghişeu unic" în activitatea autorităţilor 

publice. 
 

În cadrul MDI a demarat procesul de elaborare a Strategiei naţionale în 
domeniul comunicaţiilor electronice. La momentul actual Proiectul strategiei se 
află în proces de expertizare, care urmează să fie supus coordonărilor respective şi 
ulterior înaintat, în semestrul II al anului curent, Guvernului spre aprobare în 
modul stabilit. 

 

În vederea realizării principiilor reformei administraţiei publice centrale şi, 
în special, îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi reglementării 
funcţionării autorităţilor administraţiei publice, a fost elaborat şi aprobat Planul 
propriu al Ministerului Dezvoltării Informaţionale de instruire a funcţionarilor. 

 În scopul instruirii interne, practic toţi  funcţionari au urmat cursuri de 
perfecţionare în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova în perioada anilor 2006-2008. Doar pe parcursul a 10 luni ale 
anului 2008, circa 31 specialişti ai MDI au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul 
Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova., 
mulţi specialişti au participat la treiniguri internaţionale organizate de către Banca 
Mondială, etc. 



Este necesar de remarcat că conducerea ministerului atrage o atenţie sporită 
tineretului prin asigurarea cu condiţii demne de instruire, sprijinirea şi realizarea 
activităţii prin stimulare. În această ordine de idei, întru asigurarea realizării 
integrale şi eficiente a obiectivelor Hotărîrii Guvernului nr. 333 din 20 martie 2008 
a fost aprobat Planul propriu de acţiuni al Ministerului Dezvoltării Informaţionale 
consacrat Anului Tineretului, în scopul ridicării competitivităţii tinerilor din cadrul 
M.D.I. prin perfecţionarea procesului de pregătire a specialiştilor, promovarea 
tinerii familii, facilitarea tinerilor în vederea obţinerii preferenţiale a spaţiului 
locativ şi asigurarea cu locuri pentru practica de producere.  

 

O atenţie sporită ministerul acordă în continuu şi îmbunătăţirii 
managementului finanţelor publice. 

Una din sarcinile primordiale ale statului este susţinerea proiectelor de 
informatizare a autorităţilor administraţiei publice, a lucrărilor de elaborare a 
sistemelor informaţionale automatizate şi de creare a registrelor de importanţă 
statală prin finanţarea acestora din bugetul de stat.  
Astfel, a fost creat Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a 
societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi stabilit un mecanism eficient de 
finanţare a proiectelor şi programelor în domeniul tehnologiilor informaţionale din 
acest Fond.  
Anual Guvernul aprobă Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de 
edificare a societăţii informaţionale – "Moldova electronică" şi Repartizarea 
alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru proiectele şi programele în domeniul 
TIC.  
În Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) sunt prevăzute mijloace 
financiare din bugetul de stat pentru Fondul pentru implementarea Strategiei 
Naţionale „Moldova electronică” în mărime de 17206 mii lei anual. 
Luând în consideraţie contribuţia domeniului TIC în creşterea economiei naţionale, 
este necesar să mărim mijloacele financiare alocate din Bugetul de stat care, în 
rezultat, vor spori dezvoltarea atît a ramurii cît şi a întregii economii naţionale. 

 
Sarcinile ministerului de perspectivă 

Concluzionînd cele expuse, putem constata că în perioada raportată MDI a 
realizat un şir de obiective stabilite în Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei 
de reformă a administraţiei publice centrale în Moldova 

Totodată, în procesul de realizare a reformei administraţiei publice centrale 
există rezerve în privinţa gradului şi eficienţei realizării acţiunilor preconizate în 
Strategia de reformă.  

În scopul asigurării executării depline a prevederilor Planului de acţiuni pentru 
realizarea realizarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Moldova, urmează să realizăm următoarele sarcini: 

1. Definitivarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului TIC; 
2. Definitivarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor 

poştale; 



3. În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.300-XVI din 24.11.2005 
cu privire la Programul legislativ pentru anii 2005-2009 urmează a fi elaborată 
Legea poştei modificată întru armonizarea la reglementările corespunzătoare ale 
acquis-lui comunitar. 

4. Aprobarea în redacţie nouă a Instrucţiunii cu privire la modul de 
înregistrare a actelor de stare civilă; 

5. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la aderarea Republicii Moldova 
la Convenţia CIEC nr. 3 cu privire la schimbul internaţional de informaţii în 
materie de stare civilă şi la protocolul adiţional; 

6. Monitorizarea şi controlul executării Convenţiei CIEC nr. 16 privind 
eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă; 

7. Asigurarea continuităţii procesului de aderare al Republicii Moldova la 
Convenţia CIEC nr. 20 cu privire la certificatul de capacitate matrimonială; 

8. Elaborarea Regulamentului Comisiei de atestare a funcţionarilor publici 
în cadrul Serviciului Stare Civilă; 

9. Organizarea prestării serviciilor în regim on-line de către Direcţia registre 
stare civilă. 

10. Elaborarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi 
evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare 
neguvernamentală. 

11. Elaborarea Regulamentului cu privire la alocarea şi asigurarea 
frecvenţelor sau canalelor radio pentru utilizarea neguvernamentală. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MDI 


