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PLANUL DE ACŢIUNI 

al Cancelariei de Stat pentru anul 2017 
 

Nr. 

d/o 
Acțiuni Indicatori de produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 
Documente de 

referință 

1 2 3 4 6 7 

 MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL EFICIENT 

 Subprogramul „Coordonarea procesului de planificare a  politicilor publice” 

  

      Indicatori generali de produs/rezultat: 

a) Ponderea propunerilor de politici publice finalizate în cursul anului și aprobate de CIPS; 

b) Număr de planuri/rapoarte elaborate; 

c) Număr de acte normative avizate; 

d) Număr de acte normative elaborate şi promovate; 

e) Număr de participări la conferinţe, şedinţe, mese rotunde; 

f) Număr de vizite organizate; 

g) Număr de comunicate de presă elaborate; 

h) Număr de instruiri realizate; 

i) Număr de propuneri de buget elaborate și coordonate. 

 

 Obiectivul nr.1: Asigurarea unui sistem național de planificare strategică și elaborare a politicilor bine organizat, coerent și competent, 

aliniat la procesul bugetar 

1.  Elaborarea procedurilor unificate privind 

planificarea, elaborarea şi monitorizarea politicilor 

publice 

Proceduri unificate aprobate Trimestrul IV DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr. 2: Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de integrare europeană, şi a 

Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice 

disponibile 

2.  Elaborarea Raportului de evaluare intermediară a 

Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” 

Raport elaborat  

 

Trimestrul II DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 
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3.  Elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

„Moldova 2030” 

Strategie elaborată Trimestrul IV DCPAE în 

comun cu 

subdiviziunile 

structurale 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

4.  Elaborarea Raportului privind „paşaportizarea” 

tuturor documentelor de politici, cu recomandări de 

raţionalizare şi îmbunătăţire a acestora  

Raport elaborat Trimestrul III DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

5.  Revizuirea Metodologiei de elaborare a programelor 

de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale  

Metodologie revizuită Trimestrul III DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

6.  Coordonarea programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale 

Număr de programe de 

dezvoltare strategică avizate 

Trimestrul IV DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

7.  Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.838 din 9 iulie 2008 „Privind instituirea 

Comitetului interministerial pentru planificare 

strategică” 

Hotărîre de Guvern modificată și 

completată  

Trimestrul IV DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020; 

PNAAA 

8.  Instituţionalizarea Sistemului de monitorizare a 

indicatorilor pentru urmărirea progreselor privind 

priorităţile Guvernului (scorecard) 

Sistem instituționalizat Trimestrul IV DCPAE PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

9.  Elaborarea Regulamentului privind procedurile de 

elaborare și promovare a proiectelor de acte ale 

Guvernului 

Regulament elaborat Trimestrul II DEJAN PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

10.  

 

Operaţionalizarea sistemului „Delivery Unit” pentru 

implementarea priorităţilor Guvernului 

Structură a Laboratorului de 

politici (Delivery Unit) la nivelul 

„Centrului Guvernului” 

operaţională 

Trimestrul I DCPAE 

STI 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

11.  Dezvoltarea codurilor deontologice şi asigurarea 

mecanismelor instituţionale viabile de respectare a 

normelor de etică profesională în sectorul public 

Coduri deontologice aprobate Trimestrul IV DRAP PAG 2016-2018 

12.  Monitorizarea obiectivelor incluse în Agenda 2030 Asistenţă tehnică obţinută de la 

partenerii de dezvoltare, proiecte 

de dezvoltare durabilă realizate 

(anual) 

Trimestrul IV DCPAE PAG 2016-2018 

 Obiectivul nr. 3: Asigurarea consultării proiectelor de decizii de politici publice cu societatea civilă 
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13.  Consultarea proiectelor de decizii de politici publice  

cu societatea civilă 

Ponderea deciziilor consultate cu 

societatea civilă în numărul total 

al celor adoptate  

Trimestrele  

I-IV 

DCPAE PB 2017-2019 

14.  Consolidarea platformei de comunicare cu societatea 

civilă (CNP) 

Concurs de selectare a noilor 

membri CNP lansat 

Trimestrul I DCPAE  

15.  Organizarea ședințelor consultative în scopul 

schimbului de informații și de experiență între toate 

sectoarele societății civile din UE și din Republica 

Moldova 

Număr de şedinţe organizate Trimestrul IV DCPAE PNAAA 

16.  Monitorizarea implementării cadrului normativ 

privind accesul la informație, transparența în procesul 

decizional şi dezvoltarea mecanismului de 

monitorizare permanentă a respectării prevederilor 

normative  în domeniul dialogului și cooperării dintre 

actorii din cadrul societății civile 

1. Pagini web ale tuturor 

autorităților administrației 

publice actualizate; 

2. Seturi de date plasate pe 

portalul www.date.gov.md 

actualizate; 

3. Mecanism instituit şi 

implementat 

Trimestrul IV DCPAE 

STI 

PNAAA 

17.  Elaborarea raportului privind principalele probleme și 

necesități în domeniul accesului la informație, 

transparenței în procesul decizional, inclusiv 

propuneri de modificare a cadrului normativ 

Raport elaborat 

 

Trimestrul IV DCP PNAAA; 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 

18.  Promovarea continuă a bunelor practici prin 

organizarea evenimentelor în scopul facilitării 

procesului de consolidare a instituțiilor și a 

organizațiilor societății civile 

Rețele informale și formale 

create, ateliere de lucru 

reciproce, vizite, mese rotunde 

organizate 

Trimestrele  

I-IV 

DCP PNAAA 

 Obiectivul nr.4: Examinarea și înaintarea propunerilor de politici publice calitative spre aprobare în cadrul CIPS 

19.  Acordarea asistenţei informaționale, metodologice și 

consultative autorităților publice în procesul de 

elaborare a politicilor publice  

Număr de autorități consultate  Trimestrele  

I-IV 

DCPAE  

 Obiectivul nr.5: Monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici naționale 

20.  Elaborare proiectului raportului de activitate a 

Guvernului 

Proiectul raportului elaborat Trimestrul I DCPAE în 

comun cu 

subdiviziunile 

structurale 

 

http://www.date.gov.md/
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21.  Elaborarea raportului privind implementarea Planului 

de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 

Raport elaborat Anual, pînă 

la data de 31 

decembrie, 

conform HG 

nr.890 din 

20.06.2016 

DCPAE  

22.  Actualizarea şi menţinerea platformei  

www.monitorizare.gov.md    

Date disponibile pe platformă Trimestrele  

I-IV 

DCPAE  

 Obiectivul nr.6: Consolidarea capacităţilor resurselor umane, în parteneriate sociale, cu scopul coordonării şi implementării eficiente a 

politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane, în special la nivelul autorităților administrației publice locale  

23.  Realizarea activităților privind coordonarea şi 

implementarea eficientă a politicilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane, în 

special la  nivelul autorităților administrației publice 

locale 

Număr de activităţi realizate 

 

Trimestrele  

I-IV 

Secretariatul 

permanent 

CNCTFU 

 

 Obiectivul nr.7: Asigurarea calității sub aspect sectorial şi juridic a proiectelor de acte normative promovate 

24.  Asigurarea conformităţii cu prevederile cadrului 

legislativ în vigoare a proiectelor de acte care 

urmează a fi  aprobate de Guvern sau emise de Prim-

ministru, prin efectuarea expertizei juridice 

Număr de avize întocmite Trimestrele  

I-IV 

DEJAN  

25.  Asigurarea conformităţii, sub aspect conceptual, a 

proiectelor de acte propuse spre examinare 

Guvernului cu documentele strategice naţionale, 

CBTM, precum şi alte angajamente asumate, prin 

efectuarea expertizei sectoriale 

Număr de avize întocmite Trimestrele  

I-IV 

DCPAE  

26.  Promovarea proiectelor de acte spre aprobare în 

şedinţă de Guvern 

1. Număr de proiecte de acte 

aprobate; 

2. Număr de proiecte de acte 

restituite  

 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN 

DCPAE 

 

 Obiectivul nr.8: Asigurarea conlucrării cu autoritățile publice antrenate în procesul de creație legislativă, precum și cu autoritatea de 

jurisdicție constituțională în procesul de examinare a actelor acre fac obiectul controlului constituționalității, inclusiv în procesul de executare 

a actelor legislative și hotărîrilor Curții Constituționale 

27.  Organizarea procesului de avizare a inițiativelor Număr de indicaţii întocmite şi Trimestrele  DEJAN  

http://www.monitorizare.gov.md/
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legislative ale deputaților în Parlament și ale altor 

subiecți  investiți cu acest drept 

proiecte de avize definitivate I-IV  

28.  Organizarea procesului de executare de către Guvern 

a actelor legislative, inclusiv  a sarcinilor prevăzute în 

acestea; precum și de examinare a întrebărilor și 

interpelărilor deputaților în Parlament   

Număr de acte examinate și 

indicații întocmite 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN 

 

 

29.  Organizarea procesului de elaborare și definitivare a 

sesizărilor sau a opiniilor Guvernului asupra actelor 

care fac obiectul controlului constituționalității, 

precum și a procesului de executare a hotărîrilor 

autorității de jurisdicție constituțională 

1. Număr de sesizări/opinii 

definitivate; 

2. Număr de indicații întocmite 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN 

 

 

 Obiectivul nr.9: Asigurarea, sub aspect organizatoric și informațional, a condițiilor necesare pentru desfășurarea ședințelor Guvernului și a 

ședințelor premergătoare ședințelor de Guvern, precum și participarea la organizarea ședințelor de lucru ale conducerii Guvernului și 

Cancelariei de Stat, conform domeniului de competență 

30.  Asigurarea respectării cerințelor față de pregătirea 

actelor oficiale prin redactarea actelor normative 

înaintate spre promovare în ședință de Guvern 

1. Număr de documente (pagini) 

redactate (la timp şi calitativ), 

din numărul total prezentat; 

2. Număr de acte normative 

redactate (română, rusă); 

3. Număr de acte normative 

traduse (rusă) 

Trimestrele  

I-IV 

DPȘG  

31.  Organizarea şedinţelor de Guvern 1. Număr de materiale pregătite  

în termen; număr de materiale 

pregătite în regim de urgenţă; 

număr de documente expediate 

pe hîrtie şi pe suport electronic; 

2. Număr de şedinţe organizate; 

3. Număr de stenograme 

perfectate și descifrate în timp 

util; 

4. Număr de procese-verbale 

întocmite 

Săptămînal DPȘG  

32.  Emiterea proiectelor de acte normative aprobate în 

ședințe de Guvern, expedierea lor spre publicare în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi  

1. Număr de proiecte emise; 

2. Număr de proiecte publicate  

Trimestrele  

I-IV 

DPȘG  
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autorităților interesate, conform listelor de distribuție  

 Obiectivul nr.10: Asigurarea reprezentării intereselor Guvernului şi ale Cancelariei de Stat în cadrul proceselor judiciare în care acestea au 

calitatea de participant. Examinarea şi expunerea asupra contractelor şi actelor juridice care angajează răspunderea juridică a Guvernului şi 

a Cancelariei de Stat 

33.  

     

Asigurarea reprezentării la şedinţele de judecată 

 

1. 80 % ședinţe de judecată 

reprezentate; 

2. 80 % acte procedurale 

întocmite (referințe, recursuri, 

cereri, demersuri, cereri de apel 

și recurs, etc.); 

3. 80% dosare repartizate 

ministerelor, conform 

domeniilor de competență 

monitorizate de DJ 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

34.  Întreprinderea acțiunilor pentru punerea în executare 

a hotărîrilor judecătoreşti definitive şi irevocabile 

Note informative 

privind necesitatea executării 

hotărîrilor instanțelor de 

judecată rămase definitive,    

prezentate conducerii CS 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

35.  Formularea răspunsurilor la cererile prealabile şi 

demersurile persoanelor juridice 

97 % răspunsuri formulate, în 

termen 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

36.  Sesizarea autorităţilor de resort şi a organelor de 

drept (Procuratura Generală, Procuratura 

Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie, 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, Consiliul 

Superior al Magistraturii etc.) în vederea examinării 

problemelor juridice curente 

97 % autorități sesizate Trimestrele  

I-IV 

DJ  

37.  Examinarea în termen a demersurilor autorităţilor 

publice şi organelor de drept care i-au fost 

adresate/repartizate 

90% răspunsuri  formulate, în 

termen 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

38.  Examinarea în termen a contractelor şi actelor 

juridice care angajează răspunderea juridică a 

Guvernului şi a Cancelariei de Stat 

90% contracte și ordine 

verificate  

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

39.  Oferirea promptă şi calificată a asistenței juridico- 90% consultări prompte oferite Trimestrele  DJ  
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informaționale conducerii Guvernului și Cancelariei 

de Stat 

și  note informative/de serviciu  

perfectate  

I-IV 

 Obiectivul nr.11: Dezvoltarea unui serviciu public profesionist, meritocratic, cu  un sistem de salarizare şi motivare a funcţionarilor publici 

transparent, coerent, unitar, care să stimuleze performanţa individuală şi care să reprezinte un factor atractiv pentru angajarea şi menținerea 

în funcţia publică 

40.  Modernizarea sistemului instituțional și funcțional al 

autorităților publice 

1. Număr de avize elaborate; 

2. Număr de acte normative 

elaborate/modificate/completate; 

3. Număr de state de personal 

avizate 

 

Trimestrele  

I-IV 

DRAP  

41.  Eficientizarea managementului funcționarilor publici 1. Raportul cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului 

public (anul 2016) elaborat și 

plasat pe pagina web oficială a 

CS; 

2. Număr de buletine 

informative elaborate și 

distribuite 

Trimestrul II 

 

 

 

 

Trimestrele  

I-IV 

 

 

DRAP  

42.  Modificarea cadrului normativ pentru consolidarea 

rolului secretarilor de stat, prin atribuirea 

responsabilităţilor generale pentru managementul 

autorităţii, inclusiv managementul resurselor umane 

Proiect de act normativ elaborat 

şi aprobat 

Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

43.  Aprobarea şi transmiterea Parlamentului spre 

examinare a propunerilor de modificare a Legii 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, pentru a elimina 

neconcordanţele în ceea ce privește funcţia publică la 

Proiect de act normativ elaborat 

şi aprobat 

Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 
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nivel local 

44.  Aprobarea modificărilor şi completărilor la cadrul 

normativ cu privire la ocuparea funcţiilor publice, 

evaluarea performanţelor şi promovarea 

funcţionarilor publici în baza opţiunii selectate  

Proiect de act normativ elaborat 

şi aprobat 

Trimestrul IV DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

45.  Completarea Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor 

publici” prin dezvoltarea modulelor existente, 

introducerea unor module noi, inclusiv privind 

salarizarea, suplinirea cu noi funcţionalităţi şi 

colectarea datelor relevante 

Sistem informațional completat Trimestrul IV STI PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.12: Asigurarea managementului eficient al resurselor financiare alocate şi activităţii financiar-contabile 

46.  Elaborarea propunerilor de buget și a rapoartelor 

financiare 

 

 

1. Număr de propuneri de buget 

elaborate; 

2. Număr de rapoarte elaborate 

Trimestrele  

I-IV 

DFA 

 

 

47.  Asigurarea, organizarea şi gestionarea  continuă a 

evidenţei contabile conform noilor prevederi ale 

Normelor metodologice privind evidența contabilă în 

instituțiile bugetare şi altor acte normative şi 

legislative 

1. Număr de note contabile 

întocmite; 

2. Număr de documente 

justificative elaborate 

Trimestrele  

I-IV (lunar) 

DFA  

48.  Asigurarea organizării și desfășurării centralizate a 

procedurilor de achiziții publice 

1. Număr de proceduri 

elaborate; 

2. Număr de contracte executate 

Trimestrele  

I-IV 

DFA  

49.  Asigurarea, organizarea și gestionarea în mod eficient 

a integrității patrimoniului instituției și 

întreprinderilor de stat monitorizate în conformitate 

cu legislația în vigoare  

1. Număr de controale şi 

verificări ale corectitudinii şi 

plenitudinii evidenţei 

patrimoniului public; 

2. Număr de verificări ale 

cadrului legal privind locaţiunea 

activelor neutilizate; 

3. Număr de acte normative 

elaborate 

Trimestrele  

I-IV 

DFA  

 Obiectivul nr.13: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului social prin asigurarea funcţionării Comisiei naţionale pentru consultări şi 
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negocieri colective 

50.  Asigurarea funcţionării CNCNC prin organizarea 

şedinţelor, adoptarea hotărîrilor, avizarea proiectelor 

de acte normative în domeniul de competenţă 

1. 100 % şedinţe organizate în 

termenele stabilite de Biroul 

executiv al CNCNC;  

2. 100 % hotărîri şi avize 

aprobate, luate la evidenţă şi 

expediate în termen părţilor 

cointeresate 

Trimestrele  

I-IV 

Secretariatul 

CNCNC 

Legea nr.245 din 

21.07.2006 

 Obiectivul nr.14: Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administraţiei publice locale în implementarea politicii statului în domeniul 

protecţiei copilului şi familiei 

51.  Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu donatorii şi 

societatea civilă 

Număr de acorduri de parteneriat 

semnate 

Trimestrul IV Secretariatul 

permanent al 

CNPDC 

 

 Obiectivul nr.15: Asigurarea funcţionării oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în condiţii de legalitate, eficienţă şi transparenţă 

52.  Promovarea proiectelor de acte legislative/normative 

în domeniul instituției reprezentantului Guvernului în 

teritoriu 

Număr de acte legislative/ 

normative elaborate şi 

promovate 

Trimestrele  

I-IV 

DCA  

53.  Asigurarea și monitorizarea procesului de colaborare 

a reprezentantului Guvernului în teritoriu cu 

autoritățile administrației publice locale  

1. Număr de indicații, circulare, 

recomandări expediate OT; 

2. Număr de note informative 

elaborate în adresa conducerii CS 

Trimestrele  

I-IV 

 

 

DCA  

54.  Coordonarea metodologică a activității OT ale CS: 

suport, vizite, instruiri  

 

 

 

 

 

1. Număr de consultaţii 

metodologice acordate; 

2. Număr de vizite în teritoriu; 

3.Număr de ședințe/mese 

rotunde/instruiri organizate; 

4. Număr de circulare, 

recomandări transmise OT 

Trimestrele  

I-IV 

DCA  

55.  Asigurarea procesului de monitorizare și control al 

activității OT ale CS 

1. Număr de controale efectuate; 

2. Număr de rapoarte/ note 

informative perfectate ca rezultat 

al organizării controalelor; 

3. Număr de note 

informative/rapoarte perfectate 

Trimestrele  

I-IV 

DCA  
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ca rezultat al analizei 

informației, rapoartelor 

trimestriale/semestriale/anuale, 

etc., prezentate de către OT ale 

CS 

56.  Înregistrarea actelor normative emise de către 

autoritățile administratei publice locale în Registrul 

actelor locale 

Număr de acte normative 

înregistrate 

Trimestrele  

I-IV 

DCA  

57.  Conectarea unităților administrativ-teritoriale la 

sistemul integrat de Management documentar al 

autorităților administrației publice locale  

Număr de unităţi administrativ-

teritoriale conectate la sistem 

Trimestrele  

I-IV 

DCA  

58.  Exercitarea controlului administrativ al actelor  

autorităților administrației publice locale 

Număr de acte ale autorităţilor 

administrației publice locale 

supuse controlului administrativ 

de legalitate 

Trimestrele  

I-IV 

 

DCA  

59.  Înaintarea acțiunilor în instanța de contencios 

administrativ 

Număr de acţiuni înaintate în 

instanţa de contencios 

administrativ  

Trimestrele  

I-IV 

 

DCA  

 Obiectivul nr.16: Consolidarea sistemului de comunicare al Guvernului şi a colaborării cu mass-media 

60.  Elaborarea și punerea în aplicare a documentelor, 

consolidarea reţelei comunicatorilor guvernamentali 

1. Număr de documente 

elaborate şi puse în aplicare; 

2. Număr de şedinţe şi instruiri 

organizate 

 

Trimestrul IV DCP  

 Obiectivul nr.17: Sporirea gradului de informare şi comunicare interactivă privind politicile promovate de Guvern şi activitatea CS 

61.  Elaborarea și promovarea acțiunilor de comunicare 

privind politicile promovate de Guvern și activitatea 

CS 

Număr de acţiuni de comunicare 

elaborate şi promovate 

Trimestrul IV DCP  

 Obiectivul nr.18: Profesionalizarea serviciului public prin standarde înalte de management şi practici de management al resurselor umane 

62.  Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 

suplinirea funcțiilor de secretari de stat în toate 

ministerele 

Concursuri pentru ocuparea 

funcţiilor de secretari de stat 

organizate 

Trimestrul II SRU PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

63.  Formularea şi prezentarea Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice a propunerilor privind 

Propuneri formulate și 

prezentate 

Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 
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delimitarea şi introducerea poziţiilor de funcţionar 

public de conducere de nivel superior în autorităţile 

administrative centrale subordonate Guvernului şi 

ministerelor (şefi de agenţii, servicii, inspectorate)  

64.  Elaborarea Metodologiilor privind domeniul de 

responsabilitate şi activitatea secretarilor de stat, 

precum și instruirea secretarilor de stat  privind 

responsabilităţile acestora 

Metodologii elaborate, secretari 

de stat instruiți 

Trimestrul IV DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

65.  Elaborarea propunerilor de modificare şi completare 

a cadrului normativ privind motivarea mentorilor 

funcţionarilor publici debutanţi  

Propuneri elaborate Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

66.  Elaborarea şi prezentarea Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice a propunerilor privind 

mecanismele de menţinere a personalului performant 

în autorităţile publice, prin motivarea salarială şi 

nonsalarială a acestuia  

Propuneri elaborate și prezentate Trimestrul IV DRAP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

67.  Crearea şi aplicarea sistemului de asigurare a calităţii 

proceselor de instruire  

Sistem creat și aplicat Trimestrul IV DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

68.  Elaborarea şi includerea în planurile de instruire 

internă ale autorităţilor publice a Modulului de 

instruire privind etica şi integritatea funcţionarilor 

publici  

Modul elaborat și inclus în 

planurile de instruire 

Trimestrul I DRAP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.19: Implementarea unui management eficient al resurselor umane şi formarea unui efectiv de angajaţi profesionişti în CS şi OT 

69.  Administrarea personalului prin planificarea, 

coordonarea, organizarea, desfăşurarea, 

monitorizarea şi evaluarea implementării în 

Cancelaria de Stat a procedurilor de personal privind 

asigurarea necesarului de personal, dezvoltarea 

profesională,   motivarea şi menţinerea personalului, 

precum şi monitorizarea condiţiilor de muncă, 

acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice 

în domeniu şi evidenţa datelor şi documentelor cu 

privire la personal 

1. Raport elaborat; 

2. Proceduri de personal 

implementate;  

3. Proces de monitorizare şi 

evidenţă implementat 

Trimestrul IV SRU  
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 Obiectivul nr.20: Consolidarea principiilor de bună guvernare prin îmbunătățirea activității de audit intern și a sistemului de management 

financiar și control 

70.  Instituționalizarea elementelor contemporane de 

management financiar și control; eficientizarea 

sistemului de management financiar și control 

 

1.Seminare, ședințe și ateliere de 

lucru interne privind dezvoltarea 

sistemelor adecvate de control 

managerial realizate; 

2.Regulamente interne și fișe de 

post revizuite; 

3.Mecanism de management al 

riscurilor pe bază de obiective 

funcțional; 

4. Procese operaționale și 

procese de suport descrise și 

revizuite, după caz 

Trimestrele  

I-IV 

SAI H G. nr.1041 din 

20.12.2013;  

Legea nr.229 din 

23.09.2010;  

Ordinul MF 

nr.189 din 

05.11.2015 

71.  Optimizarea activității de audit intern  

 

1.Rapoarte de audit intern 

elaborate în termen; 

2.Recomandări de audit intern 

implementate 

Trimestrul IV SAI Legea nr.229 din 

23.09.2010;  

Ordinul MF 

nr.113 din 

12.10.2012; 

Ordinul MF 

nr.105 din 

15.07.2013 

 Obiectivul nr.21: Supravegherea aplicării Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și ale altor 

acte normative relaționate acesteia 

72.  Supravegherea procesului de planificare a 

controalelor de stat 

1. Număr de planuri coordonate 

și înregistrate; 

2. Număr de rapoarte elaborate 

Trimestrial SMCS Legea nr.131 din 

08.06.12; 

HG nr.147 din 

25.02.13; 

HG nr.694 din 

05.09.13 

73.  Supravegherea procesului de executare a controalelor 

de stat 

1. Număr de dosare examinate; 

2. Număr de rapoarte elaborate 

Trimestrial SMCS Legea nr.131 din 

08.06.12; HG 

nr.147 din 

25.02.13; 

HG nr.694 din 
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05.09.13 

74.  Oferirea asistenței consultative în domeniul 

controalelor de stat 

1. Număr (%) de petiții 

examinate în termen; 
2. Număr (%) de solicitări 

examinate în termen; 

3. Număr de apeluri preluate la 

„Linia Guvernului” 

Trimestrial SMCS Legea nr.131 din 

08.06.12; HG 

nr.147 din 

25.02.13; 

HG nr. 694 din 

05.09.13 

75.  Elaborarea proiectului de hotărîre privind crearea 

Consiliul național de soluționare a disputelor în 

domeniul controlului de stat 

Consiliu creat Trimestrul IV SMCS Legea nr.131 din 

08.06.12 

 Obiectivul nr.22: Asigurarea implementării inițiativei ,,Guvern fără hîrtie”  

76.  Implementarea Sistemului electronic de circulație a 

documentelor (www.doc.gov.md)  

1. Sistem implementat;  

2. Număr de decizii protocolare, 

dispoziții și hotărîri de Guvern 

emise și expediate electronic; 

3. Număr de hotărîri de Guvern 

validate electronic 

Trimestrele  

I-IV 

DPŞG 

DMDP 

STI 

 

 

77.  Monitorizarea sistemului de circulație a 

documentelor în Guvern 

Număr de autorități care 

utilizează sistemul electronic de 

gestionare a documentelor 

Trimestrele  

I-IV 

STI 

 

 

 

78.  Elaborării Instrucţiunii privind circuitul electronic al 

documentelor în cadrul Cancelariei de Stat 

Instrucţiune elaborată Trimestrul II DMDP 

 

 

 Obiectivul nr.23: Organizarea eficientă și evaluarea obiectivă a procesului de monitorizare și control al activității Guvernului 

79.  Asigurarea monitorizării și evaluării gradului de 

executare a actelor legislative şi normative, 

iniţiativelor legislative, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, interpelărilor/întrebărilor 

deputaţilor în Parlament 

1. Număr de documente de stat 

luate în evidenţă şi control;  

2. Număr de note analitico-

informative elaborate 

Trimestrele  

I-IV 

DMDP 

 

 

80.  Coordonarea procesului de monitorizare și 

îndeplinire a indicațiilor conducerii Guvernului și 

Secretarului general al Guvernului 

1. Număr de indicaţii luate în 

evidenţă şi control; 

2. Număr de note analitico-

informative elaborate 

Trimestrele  

I-IV 

DMDP 

 

 

81.  Examinarea petițiilor adresate Guvernului şi 

Cancelariei de Stat 

100 % petiții examinate în 

termen 

Trimestrele  

I-IV 

DMDP 

 

 

http://www.doc.gov.md/
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 Obiectivul nr.24: Organizarea și coordonarea activităților de protecție a secretului de stat 

82.  Elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ 

privind prevenirea scurgerii de informații atribuite la 

secretul de stat 

Proiect de act normativ aprobat Trimestrul II SSI HG nr.1176 din 

22.12.2010 

83.  Aprobarea proiectului de act normativ despre 

asigurarea regimului secret în cadrul Cancelariei de 

Stat 

Proiect de act normativ aprobat Trimestrul I SSI HG nr.1176 din 

22.12.2010 

84.  Instruirea personalului în domeniul protecției 

secretului de stat 

Număr de persoane instruite Trimestrele  

I-III 

SSI Activitate de bază 

85.  Organizarea și desfășurarea activității Comisiei 

interdepartamentale pentru protecția secretului de stat  

Număr de ședințe desfășurate Trimestrele  

I-IV 

SSI HG nr.770 din 

26.11.2009 

 Obiectivul nr.25: Implementarea politicilor din domeniul integrităţii profesionale 

86.  Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la 

evidența cazurilor de influență necorespunzătoare şi a 

Regulamentului privind avertizorii de integritate 

Proiecte de act normative 

aprobate 

Trimestrul I SSI HG nr.767 din 

19.09.2014; HG 

nr.707 din 

09.09.2013 

87.  Aprobarea actului normativ privind evidența 

cadourilor şi a actului normativ privind evidența 

cazurilor de conflict de interese 

Proiecte de acte normative 

aprobate 

Trimestrul I SSI HG nr.134 din 

22.02.2013; 

Legea nr.133 din 

17.06.2016 

88.  Colectarea declarațiilor de avere și interese personale Număr de declarații colectate Trimestrul I 

 

SSI Legea nr.133 din 

17.06.2016 

 MECANISM DE COORDONARE A ASISTENŢEI EXTERNE FORTIFICAT 

 Subprogramul „Îmbunătăţirea cadrului legal” 

         

      Indicatori generali de produs/rezultat: 

a) Priorități de asistență externă identificate și aprobate de CIPS; 

b) Număr de acorduri internaționale negociate și semnate; 

c) Raport anual privind eficienţa asistenţei externe aprobat de CIPS; 

d) Număr de proiecte asistenţă externă implementate; 

e) Propuneri de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 561 din 19 august 2015 înaintate; 

f) Număr de proiecte validate și introduse în platforma de gestiune a asistenței externe www.amp.gov.md. 

 

 Obiectivul nr.26: Identificarea priorităţilor de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente naţionale de dezvoltare şi 

http://www.amp.gov.md/
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propunerile sectoriale primite de la consiliile sectoriale în domeniul asistenţei externe; prezentarea acestora spre aprobare Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică 

89.  Participarea la şedinţele Consiliilor sectoriale în 

domeniul asistenţei externe  

Număr de şedinţe la care s-a 

participat 

Trimestrele 

I-IV 

DCPAE 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

90.  Aprobarea în cadrul Comitetului interministerial 

pentru planificare strategică a priorităţilor de 

asistenţă externă  

Priorități de asistență externă 

elaborate,  consultate  şi 

aprobate de CIPS 

Trimestrul II 

(trimestrul IV 

– revizuire, 

după caz) 

DCPAE 

 

PNAAA 

HG nr.561 din 

19.08.2015 

 Obiectivul nr.27: Coordonarea elaborării şi negocierii acordurilor în domeniul asistenţei externe, promovînd interesele naţionale, principiile 

egalităţii şi beneficiului reciproc în cadrul negocierilor 

91.  Examinarea propunerilor pentru inițierea negocierilor 

și aprobarea semnării acordurilor în domeniul 

asistenței externe 

Număr de decizii adoptate Trimestrele  

I-IV 

DCPAE 

 

 

92.  Negocierea şi semnarea acordurilor internaţionale în 

domeniul asistenţei externe 

Număr de acorduri 

internaționale negociate și 

semnate 

 

Trimestrele  

I-IV 

DCPAE 

 

 

93.  Negocierea şi aprobarea noului Cadru multianual de 

acordare a asistenţei UE pentru 2017-2020 (SSF 

2017-2020) 

Memorandum privind SSF 

2017-2020 semnat 

Trimestrul IV DCPAE 

 

PNAAA 

 Obiectivul nr.28: Coordonarea procesului de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor finanţate de comunitatea donatorilor 

94.  Elaborarea și aprobarea raportului de monitorizare a 

asistenţei externe în cadrul Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică 

1. Raport de monitorizare a 

asistenței externe elaborat și 

aprobat de CIPS; 

2.Număr de proiecte 

implementate 

Trimestrul II DCPAE 

 

PNAAA 

95.  Elaborarea hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind implementarea 

programelor de cooperare transfrontalieră şi 

transnaţională finanţate de Uniunea Europeană şi a 

dispoziţiei privind organizarea şi funcţionarea 

Oficiului pentru coordonarea programelor de 

cooperare transfrontalieră şi transnaţională 

Proiect de acte normative 

elaborate şi aprobate 

Trimestrul IV DCPAE 

 

PNAAA 

96.  Implementarea  acordurilor-cadru la care Republica Acorduri implementate Trimestrele  DCPAE PNAAA 
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Moldova este parte 

 

 

I-IV  

97.  Organizarea evenimentelor în comun cu structurile de 

management ale programelor transfrontaliere  

 

Număr de evenimente organizate În perioada 

apelurilor de 

propuneri de 

proiecte: 

ianuarie-

martie 2017 

DCPAE 

DRAP 

 

PNAAA 

98.  Lansarea programelor operaţionale comune care au 

relevanță pentru cooperarea transfrontalieră și 

regională  

Număr de programe lansate Trimestrul II DCPAE 

 

PNAAA 

99.  Consolidarea capacităţilor funcționarilor publici din 

autorități cu privire la gestionarea/monitorizarea 

asistenţei externe 

 

 

1. Raport între numărul aprobat 

şi numărul de facto de 

unităţi/persoane responsabile de 

gestionarea asistenţei; 

2. Număr de instruiri/ ateliere 

organizate; 

3. Număr de participanţi  

Trimestrul IV DCPAE  

 

 

PNAAA 

 Obiectivul nr.29: Asigurarea transparenţei şi îndeplinirii cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe acordate 

Republicii Moldova 

100.  Asigurarea realizării prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.  561 din 19 august 2015  

1. Număr de reuniuni convocate; 

2. Raport elaborat și prezentat 

CIPS; 

3. Propuneri de modificare a HG 

nr. 561 din 19.08.2015 înaintate, 

după caz 

Trimestrul II DCPAE 

 

PNAAA 

101.  Revizuirea modului de aplicare a Hotărîrii 

Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 

Raport cu propuneri de 

perfecţionare a cadrului 

normativ elaborat 

Trimestrele  

I-IV 

DCPAE 

 

PNAAA 

 

 

102.  Menținerea și administrarea  platformei pentru 

gestionarea asistenței externe (www.amp.gov.md), 

actualizarea datelor operaționale 

1.Număr de proiecte validate și 

introduse în platformă; 

2. Număr de rapoarte de 

monitorizare și evaluare 

publicate pe platformă 

Trimestrial DCPAE 

 

 

 

 

HG nr.561 din 

19.08.2015 

http://www.amp.gov.md/
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 SUSTENABILITATEA  ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 Subprogramul „Reintegrarea statului” 

         

      Indicatori generali de produs/rezultat: 

a) Număr de întruniri desfăşurate; 

b) Număr de proiecte evaluate şi aprobate; 

c) Număr de documente semnate în cadrul negocierilor, număr de acţiuni întreprinse; 

d) Grad de protecţie a drepturilor omului în regiunea transnistreană îmbunătățit; 

e) Cadru juridic instituit, mecanisme provizorii aprobate, avize elaborate; 

f) Stabilitate menținută, activitatea Comisiei Unificate de Control funcţională. 

 

 Obiectivul nr.30: Participarea în cadrul platformelor existente de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv în 

formatul „5+2”, și asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi în vederea sprijinirii procesului de reglementare 

103.  Asigurarea participării delegaţiei din partea 

Chişinăului la consultările şi negocierile în formatul 

„5+2”, „1+1” (lideri, reprezentanţi politici ai 

părţilor), grupurile sectoriale de lucru (experţi), 

precum şi promovarea continuă a dialogului cu 

partenerii externi relevanţi în vederea mobilizării 

sprijinului politic şi asistenţei tehnice pentru 

avansarea procesului de reglementare a conflictului 

transnistrean 

1. Număr de întruniri 

desfășurate; 

2. Număr de documente semnate 

în cadrul negocierilor; 

3. Număr de acţiuni întreprinse 

Trimestrele  

I-IV 

BPR PAG 2016-2018 

 Obiectivul nr.31: Realizarea proiectelor umanitare, sociale și de infrastructură în localităţile din stînga Nistrului şi în Zona de securitate 

104.  Selectarea şi evidenţa proiectelor în cadrul 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării 

Număr de proiecte evaluate şi 

aprobate 

Trimestrele  

I-IV 

BPR PAG 2016-2018 

 Obiectivul nr.32: Realizarea acțiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și a liberei 

circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului 

105.  Promovarea acţiunilor de asigurare a respectării 

drepturilor omului în regiunea transnistreană și 

eliminarea barierelor existente în calea liberei 

circulații a persoanelor, a bunurilor, a mijloacelor de 

transport și a serviciilor între cele două maluri ale 

Grad de protecţie a drepturilor 

omului în regiune îmbunătățit 

Trimestrele  

I-IV 

BPR PAG 2016-2018 
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Nistrului 

 Obiectivul nr.33: Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii 

de soluționare a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din regiunea transnistreană, creînd condițiile necesare 

pentru reintegrarea graduală a regiunii în spațiile unice ale Republicii Moldova 

106.  Crearea cadrului juridic pentru desfășurarea 

procesului de negocieri și realizarea politicilor de 

reintegrare a țării, precum şi identificarea unor soluţii 

viabile la cele mai stringente probleme ale 

locuitorilor din regiunea transnistreană 

Cadru juridic instituit, 

mecanisme provizorii aprobate, 

avize elaborate 

Trimestrul IV BPR PAG 2016-2018 

107.  Monitorizarea evoluției situației în Zona de securitate 

și întreprinderea acțiunilor ce se impun pentru 

restabilirea ordinii de drept şi asigurarea participării 

delegaţiei Republicii Moldova la şedinţele Comisiei 

Unificate de Control 

Stabilitate menținută, activitatea 

CUC funcţională 

Trimestrele  

I-IV 

BPR PAG 2016-2018 

 Obiectivul nr.34: Mediatizarea coordonată a procesului de reglementare transnistreană și a politicilor de reintegrare a țării, cu informarea 

locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului despre esența politicilor promovate de Guvern 

108.  Informarea opiniei publice cu privire la evenimentele 

în care este implicat viceprim-ministrul pentru 

reintegrare şi Biroul politici de reintegrare, evoluţiile 

în procesul de reglementare şi acţiunile întreprinse de 

Guvern pentru promovarea politicilor de reintegrare a 

ţării 

Comunicate de presă, interviuri, 

anunțuri, reviste de presă 

difuzate, campanii de informare 

promovate 

Trimestrele  

I-IV 

BPR PAG 2016-2018 

 Subprogramul „Reforma administrației publice” 

  

       Indicatori generali de produs/rezultat: 

a) Număr de proiecte de acte normative elaborate şi aprobate; 

b) Număr de programe/planuri revizuite/elaborate; 

c) Număr de funcţionari publici instruiţi; 

d) Liste ale serviciilor publice care urmează a fi eliminate şi ale celor care urmează a fi supuse modernizării prezentate şi aprobate anual de 

către Consiliul național pentru reforma administrației publice; 

e) Serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) dezvoltat; 

f) Etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate (MConnect) finalizată; 

g) Sisteme informatice ale autorităţilor publice centrale migrate în MCloud. 
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 Obiectivul nr.35: Raționalizarea structurii administrației publice centrale în baza recomandărilor analizelor funcționale, conform 

angajamentelor asumate în demersul de integrare europeană și conform priorităților de dezvoltare social-economică 

109.  Instruirea personalului în cadrul autorităţilor pentru 

pilotarea metodologiei de autoevaluare 

Număr de personal instruit Trimestrul IV DRAP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

110.  Asigurarea implementării şi monitorizării 

recomandărilor din rapoartele de audit ale Curţii de 

Conturi 

1. Proces instituţionalizat la 

nivelul Guvernului; 

2. Set de instrumente de 

monitorizare şi evaluare elaborat 

şi pus în aplicare 

Trimestrul IV SAI PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.36: Crearea unui sistem de atribuire/transfer al competenţelor între administraţia publică centrală şi administraţia publică 

locală de ambele niveluri, caracterizat prin funcţionalitate, claritate, stabilitate, corelare cu resursele disponibile şi cu capacităţile 

administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

111.  Elaborarea şi prezentarea Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice a propunerilor privind 

transmiterea sau delegarea competenţelor, resurselor 

şi responsabilităţilor către autorităţile publice locale, 

în baza estimărilor capacităţilor acestora 

Propuneri elaborate și prezentate Trimestrul IV DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

112.  Revizuirea şi/sau elaborarea planurilor sectoriale în 

domeniile pasibile descentralizării  

Planuri revizuite/elaborate Trimestrul IV DRAP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

113.  Modificarea şi completarea cadrului normativ privind 

descentralizarea şi consolidarea autonomiei 

decizionale, organizaţionale şi financiare a 

autorităţilor administraţiei publice locale 

(instituţional şi administrativ)  

Cadru normativ modificat și 

completat 

Trimestrul IV DRAP 

 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

114.  Modificarea şi completarea cadrului normativ 

conform principiilor constituţionale privind 

descentralizarea serviciilor publice şi autonomia 

locală, precum şi prevederilor Cartei Europene a 

Autonomiei Locale  

Cadru normativ modificat și 

completat 

Trimestrul IV DRAP 

 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

115.  Monitorizarea  realizării Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei naţionale de descentralizare 

pentru anii 2012-2018 

1. Raport anual/periodic de 

monitorizare a implementării 

Strategiei aprobat; 

2. Raport final asupra realizării 

obiectivelor Strategiei pe  

 

Trimestrul I DRAP 

 

Legea nr. 68  

din  05.04.2012 
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perioada integrală aprobat 

 

116.  Elaborarea şi promovarea concepţiei de reformă 

administrativ-teritorială 

 

1. Opţiuni de reorganizare 

identificate; 

2. Număr de consultări publice 

organizate; 

3. Concepţie de reformă 

definitivată 

Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

117.  Monitorizarea implementării Strategiei privind 

reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 

Raport anual privind realizarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei pe anii 

2016-2018 aprobat  

Trimestrul I DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.37: Consolidarea capacităților administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale și/sau dezvoltarea 

formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice 

118.  Consultarea cu principalii actori şi definitivarea 

Studiului comprehensiv şi multidimensional de 

reorganizare administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova 

Studiu consultat și definitivat Trimestrul II DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

119.  Aprobarea Foii de parcurs privind reforma 

administrativ-teritorială în Republica Moldova 

Foaie de parcurs definitivată şi 

aprobată 

Trimestrul III DRAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.38: Asigurarea mecanismului de monitorizare, responsabilizare și transparentizare a activității autorităților, instituțiilor publice 

și entităților economice proprietate a statului privind modul de exercitare a atribuțiilor, nivelul de realizare a angajamentelor și administrarea 

bugetului 

120.  Plasarea seturilor de date pe portalul 

www.date.gov.md   

1. Pagini web actualizate; 

2. Seturi de date plasate 

Trimestrul III I.P.Centrul e-

Gov 

 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.39: Clarificarea regimului controlului administrativ de legalitate și a mecanismului de coordonare a serviciilor publice 

desconcentrate în teritoriu, cu respectarea strictă a autonomiei locale 

121.  Formularea și înaintarea propunerilor legislative în 

vederea îmbunătăţirii regimului controlului 

administrativ de legalitate şi a mecanismului de 

coordonare generală a activității  serviciilor publice 

desconcentrate în teritoriu 

Propuneri formulate și înaintate 

 

Trimestrele  

I- IV 

DCA 

DRAP 

PA SND 2012-

2018 

http://www.date.gov.md/
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122.  Elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni 

privind organizarea, coordonarea eficientă şi eficace 

a serviciilor desconcentrate în teritoriu 

Plan de acțiuni elaborat, 

implementat şi monitorizat 

 

Trimestrele  

I-IV 

DCA 

DRAP 

PA SND 2012-

2018 

 Obiectivul nr. 40: Asigurarea unei abordări coordonate şi unificate faţă de modernizarea serviciilor publice 

123.  Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic pentru 

asigurarea modernizării serviciilor publice, sporirea 

eficienţei prestării acestora, creşterea accesibilităţii şi 

implementării standardelor de calitate şi de cost 

pentru serviciile publice  

1. Metodologie privind 

reingineria serviciilor publice 

aprobată de Guvern; 

2. Metodologie privind 

digitizarea serviciilor publice 

aprobată de Guvern 

3. Standarde universale minime 

de calitate pentru serviciile 

publice administrative aprobate; 

4.Metodologie-cadru de stabilire 

a tarifelor pentru serviciile 

publice prestate contra plată 

aprobată 

Trimestrul III DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

 

 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021 

124.  Crearea și fortificarea capacităţilor  instituţionale şi 

umane pentru implementarea iniţiativelor de 

modernizare a serviciilor publice la nivelul 

Cancelariei de Stat  

Platformă de instruire pentru 

reingineria, digitizarea şi 

prestarea serviciilor publice 

instituită 

Trimestrul IV DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

SRAP 2016-2018; 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021 

 Obiectivul nr. 41: Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice prin reingineria proceselor operaţionale şi digitizare, precum şi prin 

crearea reţelei de centre universale de prestare a serviciilor publice 

125.  Eliminarea serviciilor publice depăşite de timp şi 

reingineria serviciilor publice prioritare 

Număr de servicii radiate 

 

Trimestrul IV DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

SRAP 2016-2018; 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

126.  Dezvoltarea şi pilotarea conceptului de centru 

universal de prestare a serviciilor publice 

Propunere de politică publică 

elaborată 

 

Trimestrul III DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

SRAP 2016-2018; 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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127.  Dezvoltarea cadrului tehnologic pentru modernizarea 

serviciilor publice 

1. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la serviciul 

guvernamental de livrare 

(MDelivery) elaborată și 

aprobată;  

2. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la Registrul 

împuternicirilor de reprezentare 

în baza semnăturii electronice 

elaborată și aprobată; 

3. Hotărîrea Guvernului cu 

privire la ghişeul electronic de 

depunere a solicitărilor pentru 

serviciile publice (front-office 

digitization) elaborată și 

aprobată 

Trimestrele  

I-II 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018; 

PA MSP  2017-

2021    

128.  Dezvoltarea Serviciului electronic guvernamental de 

livrare (MDelivery) 

Serviciul guvernamental de 

livrare (MDelivery) dezvoltat 

Trimestrul I I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018; 

PA MSP  2017-

2021      
129.  Dezvoltarea Registrului împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii electronice 

Registru dezvoltat Trimestrul I I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018 

130.  Instruirea funcţionarilor publici privind 

implementarea Agendei de e-Transformare a 

Guvernării 

400 de funcţionari publici 

instruiţi anual 

Trimestrul IV DRAP 

SRU 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018 

131.  Implementarea cadrului de interoperabilitate a 

sistemelor informaționale de stat 
 

 

1. Etapa de pilotare a platformei 

de interoperabilitate (MConnect) 

finalizată; 

2. Proiectul legii cu privire la 

schimbul de date și 

interoperabilitate aprobat în 

Guvern și remis Parlamentului; 

3. Proiectul legii privind 

Trimestrul II DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018 
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modificarea şi completarea unor 

acte legislative pentru asigurarea 

implementării cadrului de 

interoperabilitate aprobat în 

Guvern și remis Parlamentului 

132.  Dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului 

http://servicii.gov.md/ 

 

1. Versiune actualizată (V2.0) a 

portalului http://servicii.gov.md/ 

achiziţionată şi dezvoltată; 

2. Registrul serviciilor publice în 

baza versiunii actualizate (V2.0) 

a portalului 

http://servicii.gov.md/  creat 

Trimestrul IV DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018; 

PA MSP  2017-

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

133.  Migrarea graduală a sistemelor informaţionale ale 

autorităţilor publice centrale pe platforma tehnologică 

guvernamentală comună (MCloud), în conformitate 

cu solicitările din partea autorităţilor respective şi, 

după caz, cu planurile instituţionale de migrare 

aprobate 

Sisteme informatice ale 

autorităţilor publice centrale 

migrate în MCloud 

Conform 

solicitărilor 

și/sau 

planurilor 

instituţionale 

de migrare 

DRAP 

I.P.Centrul E-

Gov 

Î.S. CTS 

PAG 2016-2018 

 DIASPORA ŞI MINORITĂȚILE NAŢIONALE 

 Subprogramul „Susţinerea diasporei” 
  

      Indicatori generali de produs/rezultat: 

a) Număr de programe/proiecte implementate; 

b) Număr de asociații, grupuri și comunități ale diasporei susținute; 

c) Număr de beneficiari ai programelor/proiectelor; 

d) Număr de ședințe, seminare de instruire și ateliere de lucru organizate; 

e) Număr de acțiuni pentru și cu participarea membrilor diasporei organizate; 

f) Număr de pagini web pentru programele/proiectele diasporei funcţionale; 

g) Număr de informații și comunicate de presă cu privire la acțiuni, programe/proiecte pentru diaspora elaborate și diseminate. 
 

 Obiectivul nr.42: Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora 

134.  Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire 

la mecanismul de implementare a abordării integrate 

la nivel central și local a domeniului diasporei, 

migrației și dezvoltării 

Proiect elaborat 

 

Trimestrul IV BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

PNAAA 

http://servicii.gov.md/
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135.  Includerea cursului „Diaspora, migrația și 

dezvoltarea” în curricula universitară și programul de 

instruire a funcționarilor publici 

Cursul  „Diaspora, migrația și 

dezvoltarea” inclus în curricula 

universitară și programul de 

instruire a funcţionarilor publici 

Trimestrul IV BRD HG nr.200 din 

26.02.2016 

 Obiectivul nr. 43: Asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii 

136.  Desfășurarea campaniei de informare peste hotare: 

Guvernul mai aproape de tine  

 

Campanie desfăşurată Trimestrul IV BRD  

 Obiectivul nr.44: Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei 

137.  Implementarea proiectelor în cadrul programului 

guvernamental ,,Diaspora Engagement Hub” 

Număr de proiecte implementate Trimestrul IV BRD  

138.  Crearea și dezvoltarea Grupurilor de Excelență ale 

Diasporei 

1. 5 grupuri funcționale; 

2. 2 consultări organizate; 

3. 5 proiecte sectoriale 

Trimestrul II BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 

139.  Organizarea Zilelor Diasporei 2017 la nivel naţional 

şi local 

15 acţiuni la nivel naţional şi 

local organizate  

Trimestrul III BRD PAG 2016-2018 

140.  Organizarea ediției 2017 a programului DOR – 

Diaspora * Origini * Reveniri 

1. Număr de participanți; 

2. Activități organizate pentru 

consolidarea apartenenței civice 

conform agendei 

Trimestrul III BRD PAG 2016-2018 

141.  Deschiderea centrului multifuncțional „Casa 

Moldovei” 

Centru creat și funcțional  Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 

 Obiectivul nr. 45: Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea sustenabilă durabilă a Republicii Moldova 

142.  Susținerea și organizarea în diasporă a evenimentelor 

de promovare a imaginii și potențialului investițional 

al Republicii Moldova 

1. Forum investițional organizat; 

2. Potențial investițional 

promovat în străinătate; 

3. 20 de parteneri instituționali și 

privați implicați 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 

143.  Promovarea și consolidarea inițiativelor femeilor din 

diasporă, inclusiv cele reîntoarse 

1. 2 seminare organizate;  

2. Inițiative consolidate și 

promovate 

Trimestrul II BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 

 

144.  Promovarea și diversificarea programelor de 

susținere a inițiativelor de afaceri ale diasporei și ale 

1. 2 consultări organizate; 

2. Listă de recomandări 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 
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migranților reîntorși elaborată;  

3. 1000 de materiale informative 

distribuite 
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ABREVIERI 

 

CS Cancelaria de Stat 

BPR Biroul politici de reintegrare 

BRD Biroul relații cu diaspora 

DCPAE Direcția coordonarea politicilor și asistenței externe 

DRAP Direcția reforma administrației publice 

DEJAN Direcţia expertiza juridică a actelor normative 

DPŞG Direcţia pregătire ședințe de Guvern 

DFA Direcția financiar-administrativă 

DMDP Direcţia managementul documentelor și petiții 

DCP Direcţia comunicare și protocol 

DCA Direcția control administrativ 

DJ Direcția juridică 

MF Ministerul Finanţelor 

STI Secția tehnologii informaționale 

SMCS Serviciul monitorizarea controalelor de stat  

SSI Serviciul securitate şi integritate 

SRU Serviciul resurse umane 

SAI Serviciul audit intern 

  

Secretariatul CNCNC Secretariatul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective 

(cu statut de serviciu 

Secretariatul permanent al 

CNPDC 

Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor 

Secretariatul permanent 

CNCTFU 

Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea 

traficului de ființe umane 

OT Oficiile teritoriale 

DGACGRM Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii 

Moldova 

I.P. Centrul E-Gov 

 

Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) 

Î.S. CTS Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale" 

PG 2016-2018; PAG 2016-

2018 

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 

Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 

PA 2016-2018 SRAP 2016-

2020 

Planului de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei 

privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 

PNAAA Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană 

PA MSP  2017-2021   Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice 

pentru anii 2017-2021 

PA SND 2012-2018 Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 

descentralizare pentru anii 2012-2018 

PB 2017-2019 Propuneri de buget 2017-2019 

UE  Uniunea Europeană 

CIPS Comitetul interministerial pentru planificare strategică 

CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

  

 

 


