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INTRODUCERE 
 

Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor pentru anii 2012-2014 (în continuare PDS) constituie principalul 

document de planificare managerială a activităţii instituţiei, care prevede misiunea, 

obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen mediu, în corespundere cu 

documentele de politici ale Guvernului Republicii Moldova: Programul de activitate al 

Guvernului "Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare" 2011 - 2014, 

Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, strategiile naţionale în domeniile dezvoltării 

regionale şi construcţiilor, alte documente strategice naţionale.  

Rolul PDS - lui constă în reflectarea modalităţii în care Ministerul va asigura 

realizarea priorităţilor stipulate în documentele de politici publice naţionale în domeniul 

de competenţă a instituţiei, a instrumentelor de realizare a acestora, a instituţiilor - 

parteneri, deficienţelor existente în momentul de faţă şi celor prognozate, precum şi a 

mecanismelor de suprimare a acestora. Totodată, PDS - ul inserează şi alte angajamente 

şi obligaţiuni ale Ministerului, care constituie parte componentă a misiunii autorităţii şi 

sunt stipulate în diferite documente internaţionale, în special, cele ce derivă din 

documentele Uniunii Europene. 

În raport cu Cadrul de Buget pe Termen Mediu, PDS - ul este coroborat la nivelul 

planurilor strategice de cheltuieli. Programele din planurile strategice de cheltuieli se vor 

regăsi în PDS sau planurile anuale ale autorităţii (în cazul în care autoritatea participă la 

realizarea lor), fiind indicat rolul autorităţii la realizarea acestora.  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 martie 

2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de 

dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale" , întru 

organizarea şi coordonarea activităţii în acest sens, prin ordinul Ministrului nr. 23 din 06 

aprilie 2011,s-a constituit grupul de planificare, în componenţa căruia au fost 

desemnaţi reprezentanţi ai subdiviziunilor instituţiei, astfel fiind asigurată 

participarea întregului colectiv la elaborarea PDS - lui, fiind create condiţii pentru 

consultarea şi adoptarea colegială a deciziilor pe marginea acestuia.  

PDS - ul este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. De menţionat, că pentru 

planificarea operaţională a activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor 

prevedea măsuri concrete de realizare a PDS - lui, constituind astfel un instrument de 

monitorizare şi evaluare a acestuia.  

Totodată, pentru asigurarea continuităţii şi concordanţei procesului de 

elaborare a PDS - lui cu documentele de politici publice naţionale, respectării 

cerinţelor de structură, conţinut şi comunicare, Secţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a aparatului central, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

168 din 09.03.2010 "Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei 
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publice", a realizat activităţile corespunzătoare de asistenţă şi consultanţă 

metodologică şi organizatorico - practică, informare şi interacţiune cu partenerii şi 

organele ierarhic superioare. 

Structura PDS - lui cuprinde următoarele capitole:  

 situaţia curentă, în care se consemnează misiunea şi se descrie profilul 

autorităţii (organigrama, bugetul, portofoliul subdiviziunilor interne, statele de 

personal etc.), precum şi analiza SWOT ale punctelor forte, slabe, 

oportunităţilor şi riscurilor, care influenţează activitatea instituţiei;  

 cadrul de politici publice, reliefîndu-se priorităţile de politici publice pe 

termen mediu, preluate din documentele de politici publice aprobate la nivel 

naţional şi sectorial, programele şi subprogramele de care este responsabilă 

sau la realizarea cărora contribuie Ministerul;  

 obiectivele autorităţii, care ţin de competenţa Ministerului, indicatorii de 

performanţă, subdiviziunile responsabile din cadrul autorităţii de 

implementarea acţiunilor programului, instrumentele de realizare a 

obiectivelor şi perioada de realizare a acestora;  

 evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor, în care se face sumarul evaluării 

capacităţilor, indicându-se necesităţile prioritare şi recomandările pentru 

suplinirea acestora; 

 mecanismul de monitorizare şi evaluare.  

 

De menţionat. că modificarea PDS  - lui este preconizată să fie efectuată doar în 

cazul în care această necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii 

Ministerului sau în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel 

naţional. Modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat. 
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1. SITUAŢIA CURENTĂ 

 

1.1. MISIUNEA, VALORILE şi VIZIUNEA MDRC 

1.1.2  Misiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) este organul central de 

specialitate, care elaborează şi promovează documentele de politici în domeniile 

amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiilor, 

industriei materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale. Totodată 

MDRC asigură realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind 

exercitarea conducerii generale prin armonizarea cadrului legal cu prevederile legislaţiei 

naţionale în domeniu, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu 

legislaţia comunitară, precum şi exercită controlul de legalitate al actelor pentru 

realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate. 

1.1.3. Viziunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în calitatea sa de organ central 

de specialitate, în baza principiilor ordinii de drept şi ale democraţiei, activează in 

vederea dezvoltării durabile în domeniu, formării unui climat de încredere pentru 

cetăţeni, astfel încît, şă îndeplinească cît mai eficient şi eficace obligaţiile ce pornesc de 

la aspiraţiile Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline a Uniunii 

Europene. 

1.1.4.  Valorile comune  ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

 

Valorile comune pentru toţi angajaţii ministerului sunt: 

 profesionalismul  

 responsabilitatea 

 transparenţa 

 eficienţa 

 devotament 

 integritatea profesională  

 obiectivitatea, imparţialitatea şi egalitatea de tratament  

 orientarea spre cetăţean  

 cooperarea şi orientarea spre beneficiar/partener  

 corectitudinea şi etica profesională 
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1.2. PROFILUL AUTORITĂŢII 

 

1.2.1. Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

în perioada 2009 - 2011  

 

În perioada 2009-2011, alocaţiile bugetare pentru activitatea Ministerului au fost 

în descreştere. Astfel, dacă în anul 2009, de la bugetul de stat s-au alocat 5111,40 mii lei, 

atunci în anul 2011 această sumă a constituit 4950,80 mii lei sau cu 3% mai puţin, ca 

urmare bugetul instituţiei fiind restricţionat. 

În legătură cu acest fapt, în ultimii ani s-a micşorat simţitor raportul cheltuielilor 

de menţinere şi operaţionale faţă de cele de salarizare, de la 16% în a.2009 la 13% în 

a.2011, la 84 % în a.2009 faţă de 87% în a.2011.  

 

Informaţia detaliată privind mărimea alocaţiilor bugetare şi raportul tipurilor 

generale de cheltuieli se prezintă, după cum urmează : 

 

Anul 
Bugetul total, 

mii lei 
% - salarii 

% - cheltuieli de 

menţinere şi 

operaţionale 

% - transferuri către 

alte organizaţii  

2011 4950,8 87% 13%  

2010 4429,5 88% 12%  

2009 5111,4 84% 16%  

 

Raportul alocaţiilor bugetare în perioada 2009-2011 
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1.2.2. Structura organizatorică 

 

Organizarea activităţii instituţiei este reglementată prin Legea nr. 64-XII din 

31.05.1990 cu privire la Guvern, potrivit căreia, Ministerul este condus de Ministru, care 

are 3 Viceminiştri, numiţi şi eliberaţi din funcţie de Guvern la propunerea sa. 

În scopul examinării şi soluţionării problemelor de importanţă majoră, în cadrul 

instituţiei este constituit Colegiul, în componenţa a 11 membri. 

Structura instituţională este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 

10.11.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” şi Hotărîrea Guvernului nr.859 din 

21.11.2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului” fiind constituită din : 

Aparatul Central, care cuprinde 16 subdiviziuni, după cum urmează: 

 

Conducerea ministerului: 

 

 Aparatul ministrului (cu statut de Secţie) 

 Secţia audit intern 

 Direcţia Generală arhitectură, construcţii şi locuinţe compusă din: 

 

 Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriului 

 Direcţia construcţii, materiale de construcţie şi tehnologii moderne 

 Direcţia locuinţe 

 Direcţia Generală dezvoltare regională compusă din:  

 Direcţia politică şi cooperare regională,  

 Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională  

 Secţia statistică regională 

 

 Direcţia reglementări tehnico-economice 

 Direcţia relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor 

 Direcţia juridică 

 Direcţia financiară compusă din: 

 Secţia gospodărire 

 

 Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 Secţia resurse umane 

 Serviciu secretariat 
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Efectivul-limită al Ministerului este de 80 de unităţi, cu un fond anual de retribuire 

a muncii, conform legislaţiei în vigoare. 

Activitatea subdiviziunilor Ministerului este organizată de către conducătorii 

acestora, în conformitate cu regulamentele aprobate prin ordinul Ministrului şi în limita 

competenţei stabilite, care sunt subordonaţi Ministrului şi Viceminiştrilor.  

Şefii unităţilor structurale de nivel mediu din cadrul subdiviziunilor sunt 

subordonaţi nemijlocit conducătorilor de subdiviziuni. 

Întru asigurarea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul elaborează anual un 

program de activitate. 

 



9 

 

1.2.3. Organigrama 
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1.2.4. Resursele umane 

 

Potrivit situaţiei din 01.12.2011, din numărul total - 71 de angajaţi ai Ministerului: 

 30 sau 42,25% sunt în vîrstă de la 25 pînă la 40 de ani 

 33 sau 46,47% - de la 41 de ani 

 8 sau 11,26% -  pînă la 25 de ani 

Totodată, din numărul total de 28 de conducători, 6 sau 21,42% sunt în vîrstă de la 

25 pînă la 40 de ani, iar 22 sau 72,98% de la 41 de ani. 

 

Informaţia detaliată privind vîrsta angajaţilor se prezintă, după cum urmează : 

 

Vîrsta, 

ani 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

< 25 - 7 1 8 

25-40 6 20 4 30 

 

41-56f/61b 

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi 
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11 3 4 1 2 14 17 

>57f/62b 1 - 0 1 -  1 1 

Total, efectiv 71 

 

Raportul angajaţilor pe vârstă şi pe funcţii este următorul : 
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Analiza datelor cu privire la personalul de conducere şi de execuţie după vechimea 

în muncă, denotă că din 71 angajaţi :  

 27 sau 38%  au vechime pîna la 5 ani 

 18 sau 25,39%  între 6 - 15 ani 

 26 sau 36,61 %  peste 15 ani 

 

Informaţia detaliată privind vechimea în muncă se prezintă astfel : 

 

Referitor la vechimea în serviciul public a angajaţilor, 22 sau 30,98% au vechime 

între 4 - 15 ani, 23 sau 32,39% peste 15 ani, iar 26 sau 36,61% pînă la 3 ani. 

 

Informaţia detaliată privind vechimea în serviciul public se prezintă, după cum 

urmează : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vechimea în 

muncă, 

ani 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

1-5 5 19 3 27 

6-15 7 11 - 18 

>15 16 6 4 26 

Vechimea în serviciul 

public, ani 

Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

< 1 debutanţi - 10 2 12 

1-3 tineri specialişti 2 12 - 14 

4-15 11 10 1 22 

>15         13 6 4 23 
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Raportul angajaţilor după vechime este următorul : 

 

 
 

Conform situaţiei din luna decembrie 2011, în Minister activează 34 sau 47,9% 

bărbaţi şi 37 sau 52,1% femei. 

 

Informaţia detaliată privind genul angajaţilor este următoarea : 

 

Informaţia privind personalul angajat în perioada 2008 - decembrie 2011 se 

prezintă astfel :  
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32% 

Raportul vechime în serviciul public 

Gen 
Personal de 

conducere 

Personal de 

execuţie 

Personal 

tehnic 
Total 

Feminin 11 22 4 37 

Masculin 17 13 4 34 

Anul 

Personal de 

conducere pe 

state 

Personal de 

execuţie    pe 

state 

Personal 

tehnic    pe 

state 

Total 

2011 – 

01.12.11 
26 38 7 71 

2010 24 32 6 62 

2009 24 42 7 73 
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Raportul angajaţilor după gen este următorul : 
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1.2.5. Portofoliul subdiviziunilor 

 

Denumirea deplină a 

Subdiviziunii 

Numărul 

de funcţii 

Rolul, misiunea 

Subdiviziunii 

 

Principalele produse 

Secţia audit intern 3 Acordarea serviciilor 

de consultanţă şi 

asigurări obiective 

privind eficacitatea 

sistemului de 

management financiar 

şi control, contribuind 

la obţinerea plus valorii 

şi oferind recomandări 

pentru îmbunătăţirea 

acestuia. 

 

 Note informative. 

 Rapoarte de audit. 

Direcţia arhitectură, 

proiectări, urbanism 

şi amenajarea 

teritoriului 

6 

 

Elaborarea şi 

promovarea politicii 

statului în domeniul 

arhitecturii, proiectări, 

urbanismului şi 

amenajării teritoriului, 

ajustîndu-le la 

standardele comunităţii 

europene. 

 Elaborarea şi  

promovarea proiectelor de  

legi, hotărîri de Guvern 

concepţii şi regulamente, 

activităţi de ordin general. 

 

 Examinarea 

adresărilor şi demersurilor. 

 

 Asigură asistenţă  

de specialitate  

organelor de arhitectură şi 

urbanism ale APL, precum şi 

persoanelor fizice şi juridice. 
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Direcţia construcţii, 

materiale de 

construcţii şi 

tehnologii moderne 

6 Elaborarea şi realizarea 

politicii tehnice în 

domeniul 

construcţiilor, 

industriei materialelor 

de construcţie şi 

tehnologiilor moderne. 

Coordonarea 

problemelor tehnice ale 

construcţiilor şi 

industriei materialelor 

de construcţii, de 

acreditare, certificare şi 

agrementare tehnică în 

construcţii, activităţilor 

privind managementul 

calităţii, implementării 

tehnologiilor moderne 

şi producerii 

materialelor de 

construcţii competitive. 

 Elaborarea şi  

promovarea proiectelor de  

legi, hotărîri de Guvern, 

programe de dezvoltare a 

domeniului construcţiilor şi 

materialelor de construcţii, 

concepţii şi regulamente, 

standarde. Certificarea 

produselor de construcţii, 

atestarea tehnică-profesională a 

specialiştilor cu activităţi în 

construcţii.  

 

 Organizarea şi  

desfăşurarea expoziţiilor  

de ramură, seminarelor. 

 

 Asigurarea asistenţei de  

specialitate organelor de 

acreditare şi certificare în 

domeniul construcţiilor, 

acordarea consultaţiilor 

agenţilor economici din 

domeniul construcţiilor şi 

materialelor de construcţii.  

 

 Atragerea investiţiilor  

străine, monitorizarea activităţii 

de agrementare tehnică, 

acreditare a organismelor de 

evaluare a conformităţii, 

atestarea tehnică-profesională a 

specialiştilor cu activităţi în 

construcţii 
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Direcţia locuinţe 5 Coordonator al 

chestiunilor din 

domeniul locuinţelor, 

inclusiv construcţiei de 

locuinţe noi, elaborare 

şi implementare a 

mecanismelor de 

finanţare a construcţiei, 

reconstrucţiei şi 

procurării de locuinţe 

implementarea 

principiilor de eficienţă 

energetică în clădiri 

locative, precum şi 

întreţinerii fondului 

locativ şi prestării 

serviciilor publice de 

gospodărie comunală a 

acestui fond. 

 Elaborarea şi  

promovarea legilor,  

hotărîrilor de Guvern, 

normativelor tehnice.  

 

 Consultarea  

populaţiei pe gratis în  

domeniul încredinţat. 

 

 Atragerea investiţiilor 

străine. 

 

 Monitorizarea 

procesului de construcţii. 

Direcţia politică şi 

cooperare regională 

      7 

 

Întreprinde acţiunile de 

rigoare în vederea 

implementării politicii 

de dezvoltare regională 

şi alte politici 

sectoriale ale 

Republicii Moldova. 

Ajustează cadrului 

legal în domeniul 

dezvoltării regionale. 

Asigură 

operaţionalitatea şi 

îndeplineşte funcţiile 

de secretariat pentru 

CNCDR. 

Asigură comunicarea 

eficientă între 

instituţiile implicate în 

procesul de 

implementare a 

politicii regionale. 

 Acte normative, 

legislative şi de politici  

elaborate în domeniul 

dezvoltării regionale. 

 Propuneri de 

proiecte naţionale şi  

internaţionale implementate în 

domeniul dezvoltării regionale. 

 Acorduri de 

cooperare cu diverse 

Programe şi Proiecte 

internaţionale, cu scop de 

obţinere a mijloacelor de 

susţinere financiară. 

 Asigurarea  

operaţionalităţii şi îndeplinirii 

funcţiilor de secretariat pentru 

Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării 

Regionale  şi pentru grupurile 
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Implementează 

programe de 

dezvoltare a 

capacităţilor actorilor 

regionali. 

de lucru în domeniul 

dezvoltării regionale 

constituite şi conduse de 

Minister. 

 

Direcţia relaţii cu 

instituţiile de 

dezvoltare regională 

       7 Acordarea ADR-lor a 

suportului metodologic 

şi consultativ în 

vederea implementării 

politicii de dezvoltare 

regională la nivel de 

regiune,organizarea 

activităţii 

agenţiei,achiziţii 

publice, conlucrarea cu 

partenerii de 

dezvoltare, 

managementul ciclului 

de proiecte. 

 Asistarea activităţii 

agenţiilor de dezvoltare 

regională. 

 Proiecte de dezvoltare  

regională colectate. 

 Propunerea 

mecanismului de finanţare a 

dezvoltării regionale. 

 Atragerea 

mijloacelor financiare 

suplimentare pentru 

implementarea Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare 

Regională. 

 

Secţia statistică 

regională 

        3 Elaborarea şi 

implementarea 

metodologiei pentru 

monitorizarea şi 

evaluarea măsurilor 

de susţinere a 

dezvoltării regionale. 

Pregătirea sistematică 

a rapoartelor privind 

progresul 

implementării 

priorităţilor 

dezvoltării regionale, 

analiza rapoartelor de 

progres prezentate de 

donator. 

 Metodologia de  

monitorizare şi evaluare  

a măsurilor de dezvoltare 

regională elaborată. 

 

 Rapoarte de  

monitorizare. 

 

 Repartizarea  

mijloacelor financiare din  

Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională între regiuni. 
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Definirea criteriilor 

de determinare a 

disparităţilor de 

dezvoltare regională. 

 

Direcţia reglementări 

tehnico-economice 

        5 Dezvoltarea cadrului 

normativ şi 

instituţional în 

domeniul 

managementului 

sistemului de 

reglementare tehnică a 

construcţiilor, 

armonizarea acestuia 

cu standardele 

europene şi 

internaţionale. 

 Elaborarea şi 

promovarea documentelor de 

politici, cadrului legislativ şi 

normativ, armonizate cu 

directivele şi standardele 

europene. 

 

 Efectuarea 

controlului asupra respectării 

legislaţiei şi normativelor în 

vigoare. 

 

 Asigurarea creării 

şi gestionarea sistemelor 

informaţionale, bazelor de date 

în domeniile de competenţă. 

 

 Editarea 

documentelor normative şi a 

altor în formaţii tehnico-

normative prin intermediul 

publicaţiilor specializate, 

coordonarea şi monitorizarea 

activităţii acestor publicaţii. 

 

 Organizarea 

seminarelor, meselor rotunde, 

simpozioanelor, conferinţelor 

ce ţin de domeniile de activitate 

a Direcţiei 

 



19 

 

Secţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a politicilor 

      4 Oferă asistenţă 

metodologică în 

procesul de elaborare a 

politicilor publice 

iniţiate de către 

subdiviziunile 

interioare ale 

Ministerului 

Coordonează procesul 

de monitorizare şi 

generalizează 

rezultatele 

implementării 

documentelor de 

politici publice 

realizate 

Analizează şi avizează 

proiectele 

documentelor de 

politici publici, acte 

legislative, normative 

etc. 

 Evaluarea si 

monitorizarea 

documentelor de politici. 

 

 Asigurarea 

interacţiunii procesului de 

monitorizare, evaluare şi 

raportare a implementării 

documentelor de politici. 

 

 Colaborarea cu 

organele administraţiei 

publice central în scopul 

schimbului de experienţă în  

domeniu. 

 

 Perfectarea 

Rapoartelor trimestriale, 

simestriale şi anuale. 

Direcţia relaţii 

internaţionale şi 

atragerea investiţilor 

      5 Gestionează activitatea 

legată de 

implementarea 

proiectelor şi 

programelor 

investiţionale şi 

cooperarea 

Ministerului cu 

organismele 

internaţionale, cu 

autorităţile şi 

instituţiile similare ale 

altor ţări.  

Misiunea constă în 

realizarea politicii 

ministeriale cu privire 

la programele şi 

 Propunerile  

elaborate pentru a fi incluse  

în documentele  de importanţă 

naţională  

 Susţinerea  

metodologică acordată în  

procesul investiţional, 

participarea, reglementarea 

relaţiilor între participanţii la 

procesul investiţional la toate 

etapele de implementare a 

proiectelor respective. 

 Identificarea  

donatorilor potenţiali  

pentru domeniile de activitate 

ale Ministerului. 
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proiectele 

investiţionale, 

coordonarea relaţiilor 

cu organizaţiile 

internaţionale, 

activităţile legate de 

integrarea europeană a 

Republicii Moldova, 

precum şi asigurarea 

serviciilor protocolare 

în limita de 

competenţă a 

Ministerului.  

 

 Acorduri de  

cooperare bilaterală în  

domeniul dezvoltării regionale, 

construcţiilor, iniţiate cu 

instituţiile similare din 

străinătate şi coordonarea 

realizării acestora. 

 Rapoarte 

periodice, studii, analize,  

documente conceptuale, note de 

fundamentare, care rezultă din 

competenţele Direcţiei. 

 Activităţile  

protocolare realizate în  

scopul promovării domeniilor 

de activitate a instituţiei. 

 

Direcţia juridică       5 Asigură asistenţă 

juridică, elaborează 

contracte, avizează 

ordine, reprezintă 

interesele Ministerului 

în instanţele de 

judecată. 

 Avize la proiecte  

de acte normative. 

 Răspunsuri la petiţii. 

 Asistenţa juridică a  

cetăţenilor,colaboratorilor 

Ministerului. 

 

Secţia resurse umane     4 Rezolvarea 

problemelor privind 

asigurarea şi folosirea 

eficientă a resurselor 

umane din autoritatea 

MDRC, în 

concordanţă cu politica 

instituţiei în domeniul 

resurselor umane şi cu 

reglementările în 

vigoare.  

Principalele 

responsabilităţi ale 

secţiei sunt: 

 Întocmirea actelor 

necesare pentru angajări, 

promovări,  detaşări, 

transferuri,  sancţionări, 

desfacerea contractului de 

muncă şi alte măsuri de 

personal. 

 Organizarea şi  

desfăşurarea concursului  

pentru ocuparea funcţiilor 

publice vacante din cadrul 

aparatului central. 
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−recrutarea, selectarea, 

încadrarea, 

promovarea şi 

gestiunea dosarului 

personal al angajaţilor; 

− evaluarea posturilor 

şi a personalului; 

−perfecţionarea şi 

dezvoltarea carierei 

personalului; 

−comunicarea cu 

mediul intern si extern 

înprobleme referitoare 

la managementul 

resurselor umane. 

 

 

 Elaborarea  

Planului de perfecţionare a 

personalului. 

Direcţia financiară       7 Asigurarea organizării 

corecte a evidenţei 

contabile, gestionarea 

surselor financiare 

alocate. 

 Rapoarte lunare,  

trimestriale, anuale 

 Tranzacţii băneşti 

 Regulamente interne 

 Instrucţiuni metodologice 

Secţia secretariat        4 Poartă răspundere de 

recepţionarea şi 

evidenţa documentelor 

intrate-ieşire din 

minister şi  controlul 

asupra perfectării la 

timp a documentelor. 

 Întocmirea şi  

aprobarea Nomenclatorul  

dosarelor ministerului. 

 Elaborarea  

inventarului dosarelor cu  

termen permanent de păstrare. 

 Elaborarea  

inventarului dosarelor cu  

termen lung (15-75 ani) de 

păstrare. 

 Elaborarea  

procesului-verbal cu privire  

la nimicirea documentelor, cu 

termenul de păstrare expirat. 
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1.3. ANALIZA SWOT 

 

 

Puncte forte(S) 

1) Ocuparea prin concurs a funcţiilor 

publice vacante (existenţa unui sistem 

transparent de angajare). 

2) Existenţa fişelor de post. 

3) Personal relativ tînăr cu o bună pregătire 

profesională (nivel universitar şi 

postuniversitar). 

4) Personal responsabil, receptiv la 

schimbări, disponibil la un program de 

muncă prelungit (munca în afara orelor 

de program) cu capacităţi de adaptare la 

schimbări. 

5) Îndeplinirea la timp a sarcinilor 

(indicaţiilor, poruncilor) primite de la 

conducători. 

6) Grad relativ înalt de calificare şi 

experienţă profesională al personalului în 

domeniile de referinţă gestionate de 

minister. 

7) Existenţa unui sistem funcţional 

(îmbunătăţit) capabil să asigure 

implementarea unui număr suficient de 

programe/proiecte. 

8) Asigurarea cu echipament IT şi 

birotică. 

Puncte slabe(W) 

1) Oferta scăzuta la cererea ministerului 

pentru ocuparea posturilor vacante 

din aparatul central al ministerului. 

2) Personal insuficient în unele direcţii 

din cadrul ministerului. 

3) Lipsa unui mecanism eficient şi 

coerent de atestare a funcţionarilor 

publici, de stimulare financiară şi 

non-financiară, de evaluare a 

performanţilor profesionale a 

angajaţilor. 

4) Salarii scăzute (derizorii) şi 

necorelate cu preţurile de consum la 

produse, servicii şi bunuri şi prin 

urmare posibilităţi medii de atragere 

a personalului calificat la  salarii 

scăzute. 

5) Posibilităţi limitate în motivarea 

(financiară şi non-financiară) a 

funcţionarilor publici, inclusiv a 

tinerilor specialişti pentru 

îndeplinirea atribuţiilor funcţionale. 

9) Planurile de perfecţionare 

profesională a funcţionarilor (cine, 

cînd, unde, modulul) necorelate întru 

totul la nevoile MDRC. 

10) Coordonarea defectuoasă între 

subdiviziuni. 

11) Deficit de spaţiu la nivel ministerial. 
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12) Nefuncţionarea sistemului de 

evidenţă electronică a documentelor 

(corespondenţă). 

 

 

Oportunităţi (O) 

1) Crearea unui sistem integrat (unificat) a 

datelor privind evoluţia investiţiilor 

străine şi autohtone în domeniile 

gestionate de minister. 

2) Motivaţia donatorilor de a finanţa şi 

conlucra 

3) Mediatizarea eficientă a activităţii 

ministerului în MIM (Mijloacele de 

Informare în Masă, presa periodică, 

posturi de televiziune). 

4) Negocierea acordului de asociere cu UE. 

 

 

Riscuri(T) 

1)Abundenţa în sarcini ad-hoc şi cu 

termene limite nerealiste. 

2) Factorul de ordin politic condiţionează 

factorii de ordin legislativ-normativ, 

inclusiv, procesul decizional. 

3) Insuficienţa resurselor financiare 

pentru implementarea tuturor politicilor 

elaborate. 

 4) Coordonare inter-sectorială complexă 
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2. CADRUL DE POLITICI PUBLICE 

 

2.1. PRIORITĂŢI DE POLITICI PUBLICE  

PE TERMEN MEDIU 

 

Prioritatea de politici 

 

Sursa 

1.Dezvoltarea Regională (Administraţia 

responsabilă şi eficientă, dezvoltare 

locală şi regională) 

 

 

 Strategia de Dezvoltare Naţională 

 

2. Promovarea recuperării economice 

 

 

 

 

 

 

 Guvernul Republicii Moldova: 

Relansăm Moldova (Priorităţi de dezvoltare pe 

termen mediu) 

 Programul de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova „Integritate Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011-

2014) 

 

3.Dezvoltarea domeniului construcţiilor, 

producerii materialelor de construcţie,  

locuinţelor şi promovarea politicii de 

dezvoltare a teritoriului în baza 

documentaţiei de urbanism 

 Programul de activitate al Guvernului 

“Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” (2011-2014) 

 Planul de acţiuni al Guvernului pentru 

anii 2011-2014, aprobat prin HG 179/2011 

 Strategia pieţei spaţiului locativ şi altor 

bunuri imobiliare, aprobată prin HG 416/1999. 

4. Promovarea politicii de eficienţă 

energetică în clădiri, în special în fondul 

locativ existent 

 

Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 

2011-2014, aprobat prin HG 179/2011 
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2.2. PROGRAME 

DOMENIUL: DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

 

Denumirea 

programului 

Denumirea 

subprogramului/subprogramelor 

 

Scopul / programului / subprogramului 
Rolul 

autorităţii 
Parteneri 

1.  Gospodăria 

apelor 

1.1  Dezvoltarea şi menţinerea 

reţelelor de apeduct 

Îmbunătăţirea sistemelor de canalizare şi 

de aprovizionare cu apă  

  

Partener 
Ministerul Mediului 

GIZ 

2.  Serviciile  

generale 

economice şi 

comerciale 

2.1  Susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii din mediul 

rural în vederea reducerii 

disparităţilor 

Crearea condiţiilor propice dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
Partener 

Ministerul 

Economiei 

3.  Protecţia  

mediului 

3.1  Securitatea ecologică a 

mediului 

Scopul subprogramului este asigurarea 

securităţii ecologice a statului, prevenirea 

impactului negativ asupra mediului 

înconjurător şi sănătăţii populaţiei de la 

activităţile economice desfăşurate prin 

asigurarea respectării legislaţiei de mediu. 

Partener 
Ministerul Mediului 

GIZ 

4.  Dezvoltarea  

transporturilo

r 

4.1  Dezvoltarea / menţinerea 

drumurilor 

Scopul principal al subprogramului este 

eficientizarea traficului rutier pe reţeaua de 

drumuri publice. 

Partener 

Ministerul 

Transportului şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

5.  Cultura, 

agrementul 

şi sportul 

5.1  Sport 

Scopul   subprogramului este crearea 

condiţiilor optime în vederea 

perfecţionării, dezvoltării şi funcţionării 

sistemului naţional de cultură fizică şi 

sport 

Partener 

Ministrul 

Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul Culturii 
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DOMENIUL: CONSTRUCŢII 

 

Denumirea 

programului 

Denumirea 

subprogramului/subprogramelor 

 

Scopul/programului/subprogramului 
Rolul 

autorităţii 
Parteneri 

1.Dezvoltarea 

construcţiilor 

 

1.1 Elaborarea politicii şi 

asigurarea managementului în 

domeniul construcţiilor şi 

dezvoltării teritoriului 

 

1.2 Activităţi şi servicii în domeniul 

industriei şi construcţiei 

 

Crearea condiţiilor optime în vederea 

perfecţionării, dezvoltării şi funcţionării 

domeniului construcţiilor şi dezvoltării 

teritoriului 

 

Dezvoltarea sectorului construcţiilor şi 

promovarea principiilor de eficienta 

energetica   

Lider 

 

 

 

Lider 

Ministerul 

Economiei 

 

Ministerul Mediului 

2.Protecţia 

socială 

2.1 Protecţia în domeniul asigurării 

cu  locuinţe 

 

Asigurarea realizării dreptului la spaţiu 

locativ a unor categorii de populaţie prin 

acordarea creditelor preferenţiale şi 

indemnizaţiilor unice pentru construcţia 

unei case individuale ori a unei locuinţe 

cooperatiste, sau procurarea spaţiului 

locativ sau restaurarea caselor vechi 

Partener 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 
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3. OBIECTIVELE AUTORITĂŢII  

PENTRU ANII 2012– 2014 

 

DOMENIUL: DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

Obiective PDS Indicatori de performanţă Responsabil 

Perioada de 

implementa

re 

Instrumente 
Notă privind 

finanţarea 

Necesarul de 

capacităţi 

 

Creşterea 

numărului 

populaţiei 

rurale cu acces 

la sistemele 

centralizate de 

aprovizionare 

cu apă cu 8% 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Procentul populaţiei cu acces 

la servicii 

- Consumul m3 apă pe cap de 

locuitor/pe an 

- Metru de apeduct construit  

- Număr de sisteme de 

canalizare 

- Număr sisteme de tratare a 

apei 

- Număr localităţi cu acces la 

servicii de aprovizionare cu 

apă 

- Costul unui metru de apeduct

  

- Costul unui metru cub de apă

  

- Costul de evacuare a unui m3 

de apă  din deşeuri 

 

Direcţia Generală 

Dezvoltare 

Regională 

 

2012-2014 

 

Coordonare, 

monitorizare şi 

evaluare 

- Identificarea 

surselor de 

finanţare 

Suport 

metodologic  

Achiziţii publice 

 

- Finanţarea 

acordată de 

către 

instituţiile de 

stat pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

 

- Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

 

 

 

- Instruiri în: 

- Elaborarea 

proiectelor 

tehnice 

- Elaborarea 

studiilor de 

fezabilitate 

- Dezvoltarea 

capacităţilor în 

desfăşurarea 

achiziţiilor 

publice 

- Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţiilor care 

vor gestiona 

sistemele de 

aprovizionare cu 

apă 
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Reabilitarea şi 

construcţia a 40 

km de drum 

către 2014 

  

  

  

 

- Traficul pe porţiunile 

reabilitate  

- Indicele internaţional de 

rugozitate a drumului  

- Număr de km construit  

- Număr de km reabilitat  

- Numărul localităţi ce dispun 

de infrastructură reabilitată  

- Costul mediu al unui km de 

drum construit 

- Costul mediu al unui km de 

drum reabilitat  

 

Direcţia Generală 

Dezvoltare 

Regională 

 

2012-2014 

 

- Elaborarea 

proiectelor 

tehnice 

- Elaborarea 

studiilor de 

fezabilitate 

- Identificarea 

mecanismelor de 

întreţinere a 

drumurilor (taxe, 

impozite) 

-  

 

- Finanţarea 

acordată de 

către 

instituţiile de 

stat pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

-  
- Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

 

- Cofinanţarea 

din partea 

agenţilor 

economici 

 

 

- Consolidarea 

capacităţilor în: 

- Elaborarea 

proiectelor 

tehnice 

- Elaborarea 

studiilor de 

fezabilitate 

- Desfăşurarea 

achiziţiilor 

publice 

- Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţiilor care 

vor gestiona 

serviciile de 

salubrizare 
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Dezvoltarea 

afacerilor non 

agricole în 20 

localităţi din 

Republica 

Moldova pînă 

la finele anului 

2014 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

performanţelor

manageriale şi 

economice 

pentru 20 

afaceri pînă la 

finele anului 

2014  

 

- Numărul afacerilor lansate  

- Numărul locurilor de muncă 

create  

- Numărul afacerilor ce au 

obţinut credite 

- Număr persoane instruite  

- Numărul business-planurilor 

elaborate  

 

 

% afacerilor acceptate pentru 

creditare raportat la numărul 

de business-planuri elaborate

  

 

Direcţia Generală 

Dezvoltare 

Regională 

 

2012-2014 

 

Identificarea 

agenţilor economici 

- Activităţi de  

dezvoltare a 

capacităţilor 

potenţialilor 

participanţi 

(ateliere de lucru, 

instruiri etc.) 

 

- Finanţarea 

acordată de 

către 

instituţiile de 

stat pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

-  
-  
-  
-  
-  
- Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

 

- Cofinanţarea 

din partea 

agenţilor 

economici 

 

 

- Formatori 

care vor 

organiza 

instruiri pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

 

 

 

 

 

 

- Consolidarea 

capacităţilor la 

elaborarea 

business-

planurilor 

 

Îmbunătăţirea 

serviciilor de 

salubrizare în 

200 de 

localităţi către 

2014  

  

 

- Tone de deşeuri colectate şi 

depozitate  

- Tone de deşeuri reciclate  

- Profitul în urma reciclării  

- Număr de autospeciale în 

funcţiune  

 

Direcţia Generală 

Dezvoltare 

Regională 

 

2012-2014 

 

- Formarea 

serviciilor de 

salubritate 

- Construcţia/recon

strucţia uzinelor 

de reciclare 

- Elaborarea 

 

- Finanţarea 

acordată de 

către 

instituţiile de 

stat pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

 

- Dezvoltarea 

capacităţilor în 

desfăşurarea 

achiziţiilor 

publice 

- Dezvoltarea 

capacităţilor 
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   - Număr de containere instalate

  

- Număr de rampe construite  

- Costul serviciilor de colectare

  

- % deşeurilor colectate separat 

din totalul deşeurilor 

- Frecvenţa colectării  

 

 

 

cadrului de 

reglementare şi 

stabilirea tarifelor 

- Desfăşurarea 

campaniei de 

conştientizare a 

populaţiei privitor 

la crearea 

serviciilor de 

salubrizare 

Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

- Cofinanţarea 

de către APL, 

pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţiilor care 

vor gestiona 

serviciile de 

salubrizare 

 

Construcţia  

centrului 

regional  de 

tineret şi sport 

din or.Căuşeni 

pînă la finele 

anului 2012 

 

 

 

 

Valorificarea 

obiectivelor 

turistice din 9 

localităţi şi 

elaborarea 

traseelor 

turistice 

sportive până la 

finele a. 2012 

 

- Număr turnee sportive 

organizate 

- Număr de persoane care 

frecventează centrul regional  

- Metri de suprafaţă construit  

- Număr de săli puse în 

funcţiune 

- Numărul persoanelor cu acces 

la centru  

 

Direcţia Generală 

Dezvoltare 

Regională 

 

    2012-2014 

 

- Parteneriat cu 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea 

parteneriatului în 

vederea 

identificării şi  

inventarierea 

obiectivelor 

turistice; elaborarea 

traseelor turistice 

 

- Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

 

- Cofinanţarea 

de către APL 

 

- Dezvoltarea 

capacităţilor în 

domeniul 

valorificării 

potenţialului 

turistic 

- Suport 

metodologic 

APL întru  

realizarea 

proiectelor 

pentru tineret 

 

- Capacităţi de 

dezvoltare a 

Parteneriatele 

Publice Private 
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DOMENIUL: CONSTRUCŢII 

 

Obiective 

PDS 
Indicatori de performanţă Responsabil 

Perioada de 

implementar

e 

Instrumente 

Notă privind 

finanţarea 
Necesarul de 

capacităţi 

 

Elaborarea 

politicilor în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale şi 

construcţiilor 

şi 

managementul 

general al 

sectorului 

 
Număr de acte normative 
aprobate de Parlament  
 
Numărul de comentarii primite 
pe site-ul Ministerului cu 
privire la Propunerile de 
politici Publice  
  
Număr politici publice 
elaborate  
 
Număr de acte normative 
elaborate 
  
Număr HG elaborate  
 
Numărul discuţiilor publice 
organizate  
 
Număr persoanelor instruite  
 
Gradul de soluţionare a 
petiţiilor primite  

 

Subdiviziunile 

MDRC 

 

2012-2014 

 

Formarea 

Grupurilor de 

lucru 

Consultările 

publice 

Promovarea 

proiectelor 

Transparenţa 

decizională 

Activităţi de 

dezvoltare a 

capacităţilor 

potenţialilor 

participanţi 

(ateliere de lucru, 

instruiri etc.) 

 

 

Finanţare 

acordată de 

către donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de 

dezvoltare 

(SIDA, 

USAID, UE) 

 

 

 

Sistem de 

comunicare şi 

coordonare 

internă 

Sistem de 

comunicare 

informaţional 

intern 

(INTRANET) 

Instruiri în 

vederea 

elaborării 

documentelor de 

politici 

Schimb de 

experienţă 

privind 

gestionarea 

bazelor de date 

Mecanisme de 

conlucrare intra 

ministerială 
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Reabilitarea şi 
verificarea 
pînă în 2014 a 
blocurilor 
locative 
 

 
Număr de blocuri verificate  
 
 
 

 
Direcţia generală 
arhitectură, 
construcţii şi 
locuinţe 
 

 

2012-2014 

 

 

 

Ajustarea cadrul 

legislativ care ar 

acorda facilităţi în 

domeniul dat 

 

 

Bugetul de Stat, 

bugetele locale, 

donatori 

 

Verificatori 

calificaţi 

Crearea bazei de 

date 

Instruiri 

Schimbarea 

mecanismului de 

atestare 
 
Crearea 
infrastructurii 
necesare în 
domeniul 
performanţei 
energetice a 
clădirilor pînă 
în 2014 
 
 
 

 
Program electronic pentru 
calculul performanţei
 energetice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direcţia 

reglementări 

tehnico-

economice 

 

 

 

 

 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

Grupurilor de lucru 

cu atragerea 

specialiştilor din 

cadrul APC şi APL 

 

Organizarea 

seminarelor, 

meselor rotunde 

 

 

 

 

Bugetul de Stat 

Mijloace pentru 

finanţare 

sistemului de 

documente  

normative în 

construcţii 

Donatori 

 

 

 

Antrenarea 

experţilor locali 

în vederea 

schimbului de 

experienţă şi 

bunelor practici 

Consolidarea 

capacităţilor în 

calculul 

performanţei 

energetice 

 

 
Transpunerea a 
400 de 
standarde 
europene, 
inclusiv 
eurocoduri 
pînă în 2014 
 

 
Standarde europene transpuse
  
 
 
 
 
 

 

Direcţia 

reglementări 

tehnico-

economice 

 

2012-2014 

 

 

 

 

 

Activităţile 

Comitetelor 

Tehnice 

Colaborarea cu 

organismele 

internaţionale 

Mijloace pentru 

finanţare 

sistemului de 

documente  

normative în 

construcţii 

Donatori 

 

Personal calificat 

întru transpunerea 

standardelor 

europene 

Instruiri 
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Suport în 
elaborarea 
PUG pentru 
localităţile 
urbane din 
Republica 
Moldova 
 

 
Costul unui  
Plan Urbanistic General 
Durata de elaborare a unui Plan 
urbanistic General  
Numărul de Planuri urbanistice 
aprobate  

 

Direcţia generală 

arhitectură, 

construcţii şi 

locuinţe 

 

 

 

 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea grupurilor 

de lucru, 

conlucrarea cu 

APL 

Cadrul 

metodologic 

Actualizarea 

cadrului legislativ 

 

 

APL 

UE 

 

 

 

 

 

 

Personal 

suplimentar 

pentru 

coordonarea  şi 

monitorizarea 

procesului în 

cauză 

 

Asigurarea 

calităţii in 

construcţii prin 

procurarea 

unui laborator 

de cercetare a 

materialelor de 

construcţii 

pîna în 2014 

 

 

Laborator de cercetare procurat   

 

Direcţia generală 

arhitectură, 

construcţii şi 

locuinţe 

 

2012-2014 

 

Atragerea 

investiţiilor 

Suport metodologic 

 

Finanţare 

acordată de către 

donatori 

naţionali şi 

internaţionali, 

partenerii de  

dezvoltare 

 

Instruiri, schimb 

de experienţă 

 

Asigurarea cu 

500 de locuinţe 

a categoriilor 

de populaţie 

socialmente 

vulnerabile 

pînă în 2014 

 
Numărul persoanelor care 
locuiesc în aceste locuinţe 
sociale  
 
Numărul persoanelor ce au 
primit locuinţe  
  
Număr de locuinţe   
  
Costul unei locuinţe pe an 

 

Direcţia generală 

arhitectură, 

construcţii şi 

locuinţe 

 

2012-2014 

-  
- Elaborarea 

cadrului normativ 

- Promovarea 

proiectelor de 

documente 

- Atragerea 

investiţiilor 

- Colaborarea cu 

ARC şi APL 

 

APL 

UNDP 
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4. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA 

CAPACITĂŢILOR 

 

Întru eficientizarea activităţii, asigurarea realizării obiectivelor Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pe anii 2012 - 2014 şi obţinerea unor 

performanţe pe măsură, reieşind din atribuţiile instituţiei, sunt necesare 

următoarele : 

- la nivel organizaţional: 

 Asistenţă tehnică şi consultativă în crearea şi implementarea sistemului 

informaţional intern al Ministerului. 

 Asistenţă tehnică şi financiară la reînnoirea soft-urilor analitice, mărirea 

numărului cheilor de acces şi asistenţă consultativă privind utilizarea soft-urilor.  

 Asistenţa experţilor străini privind facilitarea accesului la Sistemele 

informaţionale externe. 

 

 Asistenţă financiară la efectuarea cercetărilor complexe întru transpunerea 

standardelor europene în domeniul construcţiilor 

 Procurarea softului special licenţiat: 

Gestionarea bazei de date de implementare a proiectelor regionale 

Crearea bazei de date a normativelor tehnice 

 

- la nivel individual: 

 

 Asistenţa financiară şi consultativă în instruirea angajaţilor antrenaţi în 

domeniul analitic în instituţiile specializate din străinătate şi autorităţile similare cu 

experienţă în domeniu. 

 Asistenţa tehnică, financiară şi consultativă în instruirea angajaţilor antrenaţi 

în achiziţii publice 

 Organizarea cursurilor de studiere a limbilor moderne. 

 Ridicarea nivelului profesional al personalului implicat in procesul de 

dezvoltare a sistemelor IT în domeniile:Sisteme de operare moderne (Windows7-8, 

Windows 2008 Server, Linux/Ubuntu/etc.), Protejarea datelor digitale, bazelor de date, 

reţelelor şi sistemelor informaţionale, Cursuri de certificare Microsoft, Cisco. 
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5. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor pentru anii 2012-2014 va fi implementat prin intermediul Planului 

anual de activitate a instituţiei. Acest plan va utiliza obiectivele stipulate în PDS, în 

baza cărora vor fi formulate acţiunile şi rezultatele anuale concrete, constituind 

instrumentul principal pentru organizarea operaţională a activităţii MDRC şi bază pentru 

monitorizarea şi evaluarea anuală a PDS.  

Monitorizarea va urmări respectarea planului anual, iar indirect a PDS, şi va 

identifica cauzele eventualelor insuccese, precum şi va propune acţiunile corective 

necesare pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale. Monitorizarea va trebui să 

confirme că anumite activităţi anuale se realizează şi că ele produc rezultatele scontate 

sau, după caz, să sugereze măsurile corective ce urmează a fi întreprinse.  

Pentru monitorizarea activităţii autorităţii, se vor utiliza sistemele interne de 

raportare, deja existente, în autoritate. Astfel, în funcţie de autoritate, sistemul de 

raportare poate diferenţia şi include rapoarte/raportare trimestrială, semestrială, anuală, 

lunară sau chiar săptămînală.  

Evaluarea poate fi efectuată numai după finalizarea unei anumite perioade de 

implementare. Vor exista 3 tipuri de evaluări, după cum umreazuă: 

- autoevaluarea anuală, efectuată de Minister, în baza planurilor anuale de acţiuni. 

Astfel, primul tip de evaluare a PDS va constitui de fapt evaluarea anuală ordinară a 

Ministerului. Rezultatele acestei evaluări vor fi transpuse în Raportul anual de 

activitate/evaluare al autorităţii. În conformitate cu performanţa atinsă în anul precedent 

şi în baza obiectivelor prevăzute în PDS, autorităţile vor elabora planuri anuale pentru 

perioada ulterioară; 

- evaluarea finală, care va fi realizată în ultimul (al treilea) an de implementare a 

PDS şi va rezulta în Raportul de evaluare finală. Această evaluare are scopul de a 

prezenta informaţia necesară pentru definitivarea PDS pentru perioada următoare de 

planificare.  

Raportul de evaluare finală va fi aprobat de colegiul autorităţii, concomitent, cu 

proiectul noului PDS şi plasată pe pagina web oficială a autorităţii publice centrale; 

- evaluarea neregulată – aceasta va fi efectuată numai în cazul unor schimbări 

majore în Programul de activitate al Guvernului şi alte documentele de politici publice. 
 


