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PLANUL DE ACŢIUNI 

al Cancelariei de Stat pentru anul 2018 
 

Nr. 

d/o 
Acțiuni Indicatori de produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 
Documente de 

referință 

1 2 3 4 5 6 

 PROGRAMUL „MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL EFICIENT” 

 Subprogramul „Coordonarea procesului de planificare strategică” 

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

armonizat cu Agenda de Asociere și aliniat la procesul bugetar  

1.  Elaborarea și monitorizarea Planului consolidat 

pentru anul 2018 (generalizat din PNAA, PAG, 

MFA) prin intermediul Platformei Plan-Pro 

www.monitorizare.gov.md  

Plan elaborat; 

Rapoarte de monitorizare 

elaborate; 

Instruiri privind utilizarea 

platformei 

www.monitorizare.gov.md 

asigurate 

Trimestrul I 

(plan 

elaborat), 

 

Rapoarte 

săptămânale 

DCPP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

2.  Coordonarea procesului de elaborare a Strategiei 

naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” 

Grupuri de lucru sectoriale, 

Nr. ședințe convocate 

Trimestrul I -

II 

DCPP  PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

3.  Elaborarea procedurilor unificate privind 

planificarea, elaborarea și monitorizarea politicilor 

publice 

Proiect de hotărâre de Guvern 

aprobat 

Trimestrul II DCPP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

4.  Elaborarea proiectului de modificare a HG nr. 176 

din 22.03.2011 privind aprobarea  Metodologiei de 

elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităților administrației publice centrale 

Proiect aprobat 

 

Trimestrul IV DCPP cu 

suportul 

partenerilor de 

dezvoltare 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

5.  Consolidarea capacității instituționale a Cancelariei 

de Stat privind documentele de politici, prin 

intermediul asistenței partenerilor de dezvoltare 

Nr. instruirilor desfășurate; 

nr. participanți 

Trimestrul II DCPP  

6.  Elaborarea proiectului HG privind instituționalizarea 

Sistemului de monitorizare a indicatorilor pentru 

Proiect aprobat Trimestrul II DCPP PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

http://www.monitorizare.gov.md/
http://www.monitorizare.gov.md/
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urmărirea progreselor privind prioritățile Guvernului 

(scorecard) 

7.  Elaborarea Raportului anual privind activitatea 

Guvernului în anul 2017 

Raport elaborat Trimestrul II DCPP  

8.  Elaborarea HG privind aprobarea Regulamentului 

Guvernului, inclusiv procedurile de elaborare și 

promovare a proiectelor de acte ale Guvernului 

Regulament aprobat Trimestrul II DEJAN, 

DCPP cu 

suportul CIR 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

9.  Elaborarea notelor informative privind evaluarea 

domeniilor de politici și/sau activitatea autorităților 

subordonate Guvernului 

Nr. notelor elaborate Trimestrial DCPP  

10.  Elaborarea proiectului de HG pentru modificarea și 

completarea HG nr. 1259 din  01.11.2006 privind 

aprobarea componenței nominale a părții 

guvernamentale în cadrul Comisiei Naționale de 

Consultări și Negocieri Colective (CNCNC) 

Proiect aprobat Trimestrul I Secretariatul 

CNCNC 

Legea nr.245 din 

21.07.2006 

11.  Monitorizarea implementării Strategiei naționale 

pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe 

umane 2018-2023 și al Planului de acțiuni pentru 

anii 2018-2020 în vederea implementării acesteia 

Notă informativă elaborată Trimestrul III SP CNCTFU PNAAA 

12.  Elaborarea proiectului HG  cu privire la aprobarea 

modificărilor și completărilor anexei la Hotărîrea 

Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 „Privind 

instituirea Consiliului naţional pentru protecţia 

drepturilor copilului” (CNPDC) 

Proiect aprobat Trimestrul II SP CNPDC Legea nr. 338 din 

15.12.1994 

 Obiectivul nr. 2 Asigurarea consultării proiectelor de decizii de politici publice cu societatea civilă 

13.  Elaborarea raportului privind transparența în 

procesul decizional în cadrul APC pentru 2017 

Raport elaborat 

 

Trimestrul II DCPP PNAAA; 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 

14.  Desfășurarea Campaniei privind promovarea datelor 

guvernamentale deschise 

Nr. evenimentelor organizate Trimestrul II DCPP în 

comun cu 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

PA 2016-2018, 

Legea nr. 305 din 

26.12.20122 
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15.  Asigurarea funcţionării Secretariatelor (CNCNC, 

CNPDC, CNCTFU) prin organizarea şedinţelor și 

avizarea proiectelor de acte normative în domeniul 

de competenţă 

Nr. de ședințe organizate; avize 

aprobate pentru toate actele 

normative înaintate Comisiei 

Trimestrial Secretariatele 

menționate  

Legea nr.245 din 

21.07.2006 

16. Elaborarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, a 

Raportului privind asistența externă pentru anul 2017 

Raport elaborat Trimestrul IV DRI HG nr.377 din 

25.04.2018 

17. Coordonarea procesului de programare, 

implementare, monitorizare, raportare și evaluare a 

propunerilor de proiecte/programe de asistenţă 

tehnică externă, prin prisma necesităților de 

dezvoltare 

Nr. de proiecte/programe 

coordonate/lansate 

Trimestrul I-

IV 

DRI HG nr.377 din 

25.04.2018 

18. Asigurarea implemenării şi monitorizării 

proiectelor/programelor de asistență externă lansate 

de Cancelaria de Stat 

Nr. de proiecte/programe 

implementate/monitorizate 

Trimestrul I-

IV 

DRI HG nr.377 din 

25.04.2018 

 Obiectivul nr. 3 Asigurarea implementării eficiente a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională 

16.  Implementarea și coordonarea Programelor  de 

cooperare transfrontalieră și transnațională  în 

calitatea de Autoritate Națională de Management 

Nr. programe 

implementate/coordonate 

Trimestrul I-

IV 

DRI HG nr.576 din  

19.07.2017 

17.  Pregătirea Ofertei tehnice și financiare privind 

contractarea Biroului regional Chișinău pe cooperare 

transfrontalieră în cadrul Programului Operațional 

Comun România-Republica Moldova 2014-2020 

Oferta tehnică și financiară 

transmisă conform solicitărilor 

BRCT Iași; 

5 contracte prestări servicii 

semnate 

Trimestrul I DRI 

DFA 

 

18.  Organizarea evenimentelor în comun cu structurile 

de management ale programelor transfrontaliere  

Nr. evenimente organizate Trimestrul IV DRI  

19.  Organizarea   "Atelierului inter-regional privind 

consolidarea capacităților pentru o cooperare 

transfrontalieră eficientă în domeniul justiției penale 

și a mecanismelor naționale de raportare, referire și 

coordonare în combaterea traficului de persoane” 

Atelier desfășurat,  

Raport elaborat 

Trimestrul II-

III 

SP CNCTFU PA 2018-2020 al 

Strategiei 

Naționale pentru 

prevenirea și 

combaterea 

traficului de ființe 

umane 2018-2023 

 PROGRAMUL „SUSTENABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE” 

 Subprogramul „Reintegrarea statului” 
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 Obiectivul nr.4 Asigurarea unei activități dinamice în toate platformele de negocieri pentru  reglementarea transnistreană și a unui dialog 

productiv cu partenerii externi în vederea sprijinirii procesului de reglementare 

20.  Menținerea funcționalității și eficienței în cadrul 

tuturor platformelor de negocieri existente (formatul 

„5+2”, „1+1”, grupuri sectoriale de lucru), precum și 

promovarea continuă a dialogului cu partenerii 

externi relevanți în vederea mobilizării sprijinului 

politic și asistenței tehnice pentru avansarea 

procesului de reglementare transnistreană. 

1. Număr de întruniri 

desfășurate; 

2. Număr de documente semnate 

în cadrul negocierilor; 

3. Număr de acțiuni întreprinse 

trimestrial BPR PAG 2016-2018 

 Obiectivul nr.5  Realizarea politicilor sectoriale în domeniul reintegrării 

21.  Selectarea și evidența proiectelor în cadrul 

Programului activităților de reintegrare a țării 

Număr de proiecte evaluate și 

aprobate 

Trimestrul II BPR PAG 2016-2018 

22.  Realizarea acțiunilor de asigurare a respectării 

drepturilor omului în regiunea transnistreană și 

eliminarea barierelor existente în calea liberei 

circulații între cele două maluri ale Nistrului 

Grad de protecție a drepturilor 

omului în regiune îmbunătățit; 

 

Trimestrul II 

Trimestrul IV 

BPR PAG 2016-2018 

23.  Coordonarea activității autorităților administrației 

publice în  promovarea politicilor sectoriale în 

domeniul reintegrării țării 

Nr. de ședințe de lucru 

desfășurate;   

Nr. de acțiuni întreprinse 

 

trimestrial BPR PNAAA 

24.  Asistarea implementării acțiunilor stabilite în 

Acordul de Asociere RM-UE în vederea asigurării 

aplicabilității acestuia pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, facilitării valorificării de către 

antreprenorii din regiunea transnistreană a 

potențialului comerțului cu UE și a conformării 

activității acestora la cerințele legislației naționale în 

vigoare 

Nr. de acțiuni realizate; 

Progrese înregistrate 

Trimestrul IV BPR PNAAA 

25.  Cooperarea cu partenerii externi în vederea 

implementării proiectelor de consolidare a încrederii 

dintre cele două maluri ale rîului Nistru 

Numărul de evenimente 

desfășurate 

Trimestrul III BPR  PAG 2016-2018 

26.  Crearea cadrului juridic pentru desfășurarea 

procesului de negocieri și realizarea politicilor de 

reintegrare a țării, precum și identificarea unor soluții 

viabile la cele mai stringente probleme ale 

Acte normative promovate și  

avize elaborate, 

Proiecte de documente 

consultate și semnate în 

Trimestrul IV BPR PAG 2016-2018 



5 
 

locuitorilor din regiunea transnistreană negocieri 

27.  Monitorizarea evoluției situației în Zona de 

securitate și întreprinderea acțiunilor ce se impun 

pentru restabilirea ordinii de drept și asigurarea 

participării delegației Republicii Moldova la 

ședințele Comisiei Unificate de Control 

Stabilitate menținută, activitatea 

CUC funcțională; 

Numărul de rapoarte elaborate 

trimestrial BPR PAG 2016-2018 

28.  Informarea opiniei publice cu privire la evenimentele 

în care este implicat viceprim-ministrul responsabil 

de realizarea politicilor pentru reintegrarea țării și 

Biroul politici de reintegrare, evoluțiile în procesul 

de reglementare și acțiunile întreprinse de Guvern 

pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării 

Comunicate de presă, interviuri, 

anunțuri difuzate, reviste de 

presă elaborate 

trimestrial BPR PAG 2016-2018 

 Subprogramul „Reforma administrației publice” 

 Obiectivul nr.6  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 

29.  Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

(statutul unor instituții publice, modalitatea de 

finanțare) 

Lege adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

30.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

(modificarea denumirii ministerelor prin prisma 

reformei administrației publice centrale)  

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

31.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

aducerea legislației conexe în concordanță cu 

modificările la Codul cu privire la știință și inovare și 

Codul educației 

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

32.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 352/2006 cu privire la 

organizarea și desfășurarea activității turistice în RM 

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

33.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 
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modificarea și completarea unor acte legislative 

(Centrul Național de Terminologie) 

34.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

(Agenția Relații Funciare și Cadastru) 

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

35.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă 

Legea adoptată Trimestrul II DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

36.  
Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

(AMDM, ANOFM, CNAS, etc.) 

Legea adoptată Trimestrul III DAP cu 

suportul CIR  

SRAP 2016-2020 

37.  
Promovarea proiectului HG cu privire la Instituția 

publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe” 

Hotărîre aprobată Trimestrul I DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

38.  
Promovarea proiectului HG cu privire la activitatea 

unor organizații de drept public din domeniile 

cercetării și inovării 

Hotărîre aprobată Trimestrul I DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

39.  
Promovarea proiectului HG cu privire la organizarea 

și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare 

și Dezvoltare 

Hotărîre aprobată Trimestrul I DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

40.  
Promovarea proiectului HG cu privire la modificarea 

fondatorului Universității Academiei de Științe a 

Moldovei și a Liceului Academiei de Științe a 

Moldovei 

Hotărîre aprobată Trimestrul I DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

41.  
Promovarea proiectului HG cu privire la Agenția 

Rezerve Materiale  

Hotărîre aprobată Trimestrul I DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

42.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP, DCP în 

comun cu CIR 

SRAP 2016-2020 
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la organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) 

43.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

44.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la organizarea și funcționarea Centrului de Expertiză 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

45.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la Serviciul de Stat de Arhivă 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

46.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la modificarea și completarea unor hotărîri de 

Guvern (regulamentele de funcționare a CS, MAI, 

MJ) 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

47.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la unele măsuri de consolidare a centrelor de date în 

sectorul public și de raționalizare a administrării 

sistemelor informaționale de stat 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

48.  
Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la modificarea și completarea HG nr. 691/2017 

(domeniul relații interetnice se atribuie MECC)  

Hotărîre aprobată Trimestrul II DAP în comun 

cu CIR 

SRAP 2016-2020 

49.  Asigurarea implementării și monitorizării 

recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de 

Conturi 

1. Proces instituționalizat la 

nivelul Guvernului; 

2. Set de instrumente de 

monitorizare şi evaluare elaborat 

şi pus în aplicare 

Trimestrul IV DCPP 

În comun cu 

subdiviziunile 

structurale 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.7 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 

50.  Elaborarea şi prezentarea Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice (CNRAP) a 

Propuneri elaborate și prezentate 

CNRAP 

Trimestrul IV DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 
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propunerilor privind transmiterea sau delegarea 

competenţelor, resurselor şi responsabilităţilor către 

autorităţile publice locale, în baza estimărilor 

capacităţilor acestora 

51.  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  

perioada integrală aprobat 

Trimestrul I 

 

DAP 

 

PNAAA 

 

Legea nr. 68  

din  05.04.2012 

 

52.  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 IV DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

53.  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 elaborat 

Trimestrul I DAP 

 

HG  nr. 1351  

din  15.12.2016 

54.  Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2020 

pentru implementarea Strategiei privind reforma 

administrației publice pentru anii 2016-2020 

Plan elaborat  Trimestrul IV DAP HG nr. 1351 din 

15.12.2016 

 Obiectivul nr.8 Consolidarea capacităților administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale și/sau dezvoltarea 

formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice 

55.  Consultarea cu principalii actori şi definitivarea 

Studiului comprehensiv şi multidimensional de 

reorganizare administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova 

Studiu consultat și definitivat Trimestrul IV DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

56.  Elaborarea Foii de parcurs privind reforma 

administrativ-teritorială în Republica Moldova 

Foaie de parcurs definitivată şi 

aprobată 

Trimestrul IV DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

 Obiectivul nr.9 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 
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57.  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 DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

58.  Elaborarea și aprobarea Regulamentului intern al 

Cancelariei de stat 

Regulament aprobat Trimestrul II SRU  

 Obiectivul nr.10  Profesionalizarea serviciului public prin standarde înalte de management şi practici de management al resurselor umane 

59.  Instruirea secretarilor generali de stat și ai 

secretarilor de stat privind responsabilitățile acestora 

Nr. secretarilor instruiți Trimestrul IV DAP 

 

PA 2016-2018 

SRAP 2016-2020 

60.  Monitorizarea implementării cadrului normativ și a 

politicilor publice privind funcția publică, 

consolidarea capacităților instituționale și 

optimizarea activității acestora 

Raport anual cu privire la funcția 

publică elaborat 

State de personal avizate 

Proiecte de acte normative 

avizate 

Trimestrul IV DAP Legea 

nr.158/2008 

Legea 

nr.136/2017 

61.  Efectuarea unei analize privind managementul 

resurselor umane din autorităţile publice care nu au 

funcţii publice ori sînt supuse unor reglementări 

speciale şi a celor care exercită funcţii de autoritate 

publică în interesul general al statului 

Analiză efectuată și prezentată 

Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice 

Trimestrul IV DAP  PASRAP 2016-

2018 

 

62.  Examinarea și avizarea statului de personal ale 

entităților publice prin prisma reformei administrației 

publice  

Nr. statului de personal avizate trimestrial DAP cu 

suportul CIR 

SRAP 2016-2020 

63.  Elaborarea şi promovarea mecanismelor de recrutare 

şi de menţinere a personalului performant în 

autorităţile publice 

Propuneri elaborate și prezentate  

Consiliului naţional pentru 

reforma administraţiei publice 

Trimestrul IV DAP PA 2016-2018 

PASRAP 2016-

2018 

64.  Coordonarea procesului de elaborare și desfășurare a 

cursurilor de instruire centralizată (comanda de stat) 

Proiect de hotărîre de Guvern 

aprobat 

Numărul de persoane instruite 

Trimestrul I 

Trimestrul IV 

DAP în comun 

cu Academia 

de 

Administrare 

Publică 

PA 2016-2018 

65.  Consolidarea capacității secretarilor consiliilor 

municipale/raionale pentru protecția drepturilor 

copilului în vederea asigurării implementării 

recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile 

Ateliere organizate Semestrial 

 

SPCNPDC HG nr. 409 din 

09.04.1998 
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copilului urmare a prezentării Raportului periodic 

combinat al IV-lea și al V-lea al Republicii Moldova. 

66.  Coordonarea procesului de elaborare și consultare a 

Planului de acțiuni al Stategiei intersectoriale privind 

dezvoltarea abiităților și competențelor parentale 

pentru perioada 2018-2022 

Proiect de hotărîre de Guvern 

aprobat 

 

Trimestrul III SP CNPDC HG nr.1106 din 

03.10.2016 

 Obiectivul nr.11 Consolidarea capacității instituției reprezentantului Guvernului în teritoriu prin instituirea unui cadru normativ relevant 

67.  Elaborarea și înaintarea proiectelor de acte   

normative în vederea îmbunătățirii regimului 

controlului administrativ de legalitate și a 

mecanismului de coordonare generală a activității  

serviciilor publice desconcentrate în teritoriu 

 proiecte de acte normative 

elaborate și înaintate  

 

Trimestrul  

IV 

DAP PA SND 2012-

2018 

68.  Elaborarea și promovarea proiectului de act normativ 

în domeniul instituției reprezentantului Guvernului în 

teritoriu 

Număr de acte legislative/ 

normative elaborate şi 

promovate 

Trimestrul 

 IV 

DAP 

 

 

69.  Elaborarea și promovarea proiectului de modificare a 

HG nr. 78 din 12.02.2010 privind stabilirea zilei de 

audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a 

conducătorilor autorităților administrative centrale cu 

cetățenii. 

Proiect de hotărâre de Guvern 

elaborat și promovat 

Trimestrul  

III 

DAP  

70.  Elaborarea și promovarea proiectului de modificare a 

HG nr. 266 din 09.03.2016 cu privire la lista 

serviciilor publice desconcentrate administrate în 

mod direct/din subordinea ministerelor și altor 

autorități administrative centrale 

Proiect de hotărâre de Guvern 

elaborat și promovat 

Trimestrul  

IV 

DAP  

 Obiectivul nr.12 Asigurarea implementării Registrului de stat al actelor locale 

71.  Elaborarea cu suportul Întreprinderii de Stat „Centrul 

de telecomunicații speciale”, și aprobarea politicii de 

securitate informațională a Registrului de stat al 

actelor locale. 

Politica de securitate elaborată și 

aprobată 

Trimestrul  

I-II 

DAP 

CTS 

 

72.  Asigurarea accesului autorităților administrației 

publice locale și oficiilor teritoriale ale CS la baza de 

date a Registrului de Stat al actelor locale, în 

Număr de APL conectate la 

sistem   

Număr de OT ale CS conectate 

Trimestrele  

III-IV 

DAP  
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condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la 

modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale. 

la sistem 

73.  Înregistrarea actelor administrative  incluse de către 

persoanele autorizate ale autorităților administratei 

publice locale în Registrul de stat al actelor locale 

 

Număr de acte administrative 

incluse și  înregistrate 

Trimestrul  

IV 

DAP  

 Obiectivul nr. 13 Asigurarea unei abordări coordonate şi unificate faţă de modernizarea serviciilor publice 

74.  Elaborarea proiectului de modificare a H G nr. 966 

din 9 august 2016 cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor 

publice pentru anii 2017-2021 

Proiect de hotărîre de Guvern 

aprobat  

Trimestrul I DAP 

CGE 

 

75.  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   

elaborată, pilotată și aprobată ; 

2. Metodologie privind 

digitizarea serviciilor publice  

elaborată, pilotată și aprobată 

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 

5. Regulament privind modul de 

prestare a serviciilor publice; 

6. Proiect de lege cu privire la 

serviciile publice  aprobat în 

Guvern și remis Parlamentului 

Trimestrul IV DAP 

CGE 

 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021 

76.  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 DAP 

CGE 

SRAP 2016-2018; 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021 
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 Obiectivul nr. 14 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 

77.  Reingineria și digitizarea serviciilor publice  1. Reingineria și digitizarea a cel 

puțin 3 servicii publice selectate 

2. Lista serviciilor publice 

propusă spre modernizare în 

anul 2019 aprobată 

 

Trimestrul IV DAP 

CGE 

ASP 

SRAP 2016-2018; 

PA 2016-2018 

SRAP; 

PA MSP  2017-

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

78.  Dezvoltarea cadrului tehnologic pentru modernizarea 

serviciilor publice 

1.  Serviciul guvernamental de 

livrare (MDelivery) dezvoltat; 

2. HG cu privire la serviciul 

MDelivery elaborată și aprobată;  

3.  Registrul împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii 

electronice (RÎR) dezvoltat 

4. HG cu privire la RÎR 

elaborată și aprobată; 

5.  Procesul de depunere a 

solicitărilor pentru serviciile 

publice digitizat, în cazurile 

aplicabile  

6. HG cu privire la ghişeul 

electronic de depunere a 

solicitărilor pentru serviciile 

publice (front-office digitization) 

elaborată și aprobată 

Trimestrul  

IV 

CGE PAG 2016-2018; 

PA MSP  2017-

2021    

79.  Instruirea funcţionarilor publici privind 

implementarea Agendei de e-Transformare a 

Guvernării 

400 de funcţionari publici 

instruiţi anual 

Trimestrul IV DAP 

SRU 

CGE 

PAG 2016-2018 

80.  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 

Trimestrul IV DAP 

CGE 

PAG 2016-2018 
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Guvern și remis Parlamentului; 

3. Proiectul legii privind 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative pentru asigurarea 

implementării cadrului de 

interoperabilitate aprobat în 

Guvern și remis Parlamentului 

4. Nr. autorităților publice 

conectate la platforma 

MConnect 

81.  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 DAP 

STI 

I.P.Centrul E-

Gov 

 

PAG 2016-2018; 

PA MSP  2017-

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

82.  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 platforma MCloud 

Conform 

solicitărilor 

și/sau 

planurilor 

instituţionale 

de migrare 

DAP 

STI 

I.P.Centrul E-

Gov 

Î.S. CTS 

PAG 2016-2018 

Obiectivul nr.15 Asigurarea implementării inițiativei ,,Guvern fără hîrtie” 

83.  Monitorizarea sistemului de circulație a 

documentelor în Guvern 

Număr de autorități care 

utilizează sistemul electronic de 

gestionare a documentelor 

Trimestrele  

I-IV 

STI 

 

 

 

84.  Organizarea instruirilor cu autoritățile administrației 

publice centrale privind utilizarea sistemului E-

Management 

Nr. de instruiri organizate Trimestrele  

I-IV 

DMDP  

Obiectivul nr. 16 Asigurarea calității sub aspect juridic a proiectelor de acte normative promovate spre examinare Guvernului 

85.  Asigurarea conformității cu prevederile cadrului 

legislativ a proiectelor de acte care urmează a fi  

aprobate de Guvern sau emise de Prim-ministru, prin 

Număr de proiecte examinate și 

avize întocmite 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN  

http://servicii.gov.md/
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efectuarea expertizei juridice 

86.  Promovarea proiectelor de acte spre aprobare în 

ședință de Guvern 

1. Număr de proiecte de acte 

aprobate; 

2. Număr de proiecte de acte 

restituite  

 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN, 

DCPP, DAP, 

DRI,  DPȘG 

 

87.  Întocmirea ordinii de zi a ședințelor de Guvern, 

pregătirea materialelor aferente subiectelor incluse în 

agendă, asigurarea transparenței decizionale prin 

plasarea pe site a agendei și materialelor aferente 

Ordini de zi aprobate și plasate 

pe site 

Săptămînal DPȘG  

88.  Organizarea ședințelor de Guvern, precum și a 

ședințelor pregătitoare, întocmirea proceselor-

verbale 

Ședințe organizate; procese-

verbale expediate spre executare 

Săptămînal DPȘG  

89.  Asigurarea corectitudinii lingvistice a proiectelor de 

acte normative, precum și a corespunderii traducerii 

în limba rusă cu versiunea în limba română 

Proiecte redactate, traduse, 

confruntate 

Permanent DPȘG  

90.  Emiterea și asigurarea publicării în Monitorul Oficial 

a Republicii Moldova a proiectelor de acte normative 

ale Guvernului 

Hotărîri emise și publicate Permanent DPȘG  

Obiectivul nr. 17 Asigurarea conlucrării cu autoritățile publice antrenate în procesul de creație legislativă, precum și cu autoritatea de jurisdicție 

constituțională în procesul de examinare a actelor care fac obiectul controlului constituționalității, inclusiv în procesul de executare a hotărîrilor 

Curții Constituționale 

91.  Organizarea procesului de avizare a inițiativelor 

legislative ale deputaților în Parlament și ale altor 

subiecți  investiți cu acest drept 

Număr de indicații întocmite și 

proiecte de avize definitivate 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN  

92.  Organizarea procesului de examinare de către 

Guvern a întrebărilor și interpelărilor deputaților în 

Parlament   

Număr de indicații întocmite Trimestrial DEJAN  

93.  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 

Număr de sesizări/opinii 

definitivate; 

Număr de indicații întocmite 

Trimestrele  

I-IV 

DEJAN 

 
 

94.  Obiectivul nr. 18 Asigurarea reprezentării intereselor Guvernului şi ale Cancelariei de Stat în cadrul proceselor judiciare în care acestea 
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au calitatea de participant. 

95.  Asigurarea reprezentării în instanțele  de judecată 

intereselor Guvernului, formularea actelor 

procedurale  (referințe, recursuri, cereri, demersuri, 

cereri de apel și recurs, etc.) 

 

În proporție de 80 % - ședinţe de 

judecată asigurate cu 

participarea reprezentanților; 

În proporție  de 80 % de acte 

procedurale întocmite (referințe, 

recursuri, cereri, demersuri, 

cereri de apel și recurs, etc.); 

Trimestrele  

I-IV 

DJ Pct.7 lit. s) din  

Regulamentul 

privind 

organizarea și 

funcționarea 

Cancelariei de 

Stat aproba prin 

HG  nr.657 din 6 

noiembrie 2009 

96.  Întreprinderea acțiunilor pentru punerea în executare 

a hotărîrilor judecătoreşti definitive şi irevocabile 

În proporție  de  100%   

informarea și consultarea 

conducerii privind necesitatea 

executării hotărîrilor instanțelor 

de judecată rămase  definitive  

(note informative) 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

Obiectivul nr. 19 Asigurarea examinării cererilor prealabile, sesizărilor organelor de drept, contractelor şi actelor juridice care angajează 

răspunderea a Guvernului şi a Cancelariei de Stat 

97.  Examinarea în termen a demersurilor autorităţilor 

publice şi organelor de drept, formularea 

răspunsurilor la cererile prealabile şi demersurile 

persoanelor fizice și juridice 

Răspunsuri  la cererile prealabile 

şi demersurile persoanelor 

juridice inclusiv și petiții în 

proporție  de  97 % acordate în 

termen 

 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

98.  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.)  

demersuri/sesizări formulate la 

indicația conducerii în proporție  

de  100 % 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

99.  Examinarea contractelor și ordinelor oferirea 

promptă şi calificată a asistenței juridico-

informaționale conducerii Guvernului și Cancelariei 

de Stat 

contractele și ordinele verificate 

în proporție de  90%  

note informative perfectate  în 

proporție de  90% 

Trimestrele  

I-IV 

DJ  

Obiectivul nr. 20   Asigurarea suportului logistic pentru pregătirea și desfășurarea ședințelor comisiilor specializate în domeniul de competență 



16 
 

100.  Organizarea și desfășurarea activității: 

a) Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova 

b) Comisiei interdepartamentale pentru protecția 

secretului de stat 

c) Consiliului Național pentru Securitatea 

Circulației Rutiere 

d) Consiliului național de coordonare a activităților 

de prevenire și combatere a criminalității organizate 

Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor 

de interes social sporit 

numărul ședințelor desfășurate Trimestrele  

I-IV 

SSI  

HG nr.1340 din 

04.01.2001 

HG nr.770 din 

26.11.2009 

HG nr.155 din 

13.02.2003 

 

HG nr.288 din 

04.05.2012 

 

DG nr.47-d din 

31.03.2016 

Obiectivul nr. 21   Organizarea și coordonarea activităților de protecție a secretului de stat 

101.  Elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ 

privind prevenirea scurgerii de informații atribuite la 

secretul de stat 

proiect de act normativ aprobat Trimestrul III SSI HG nr.1176 din 

22.12.2010 

102.  Instruirea personalului în domeniul protecției 

secretului de stat 

numărul de persoane instruite Trimestrele  

I-IV 

SSI HG nr.1176 din 

22.12.2010 

Obiectivul nr. 22    Consolidarea climatului de integritate instituțională 

103.  Monitorizarea și asigurarea  respectării regimului 

declarării averilor și intereselor personale  

Colaboratori asigurați cu 

dispozitiv criptografic; 

Colaboratori incluși/excluși din 

Registrul electronic al 

subiecților declarării averii și 

intereselor personale 

Trimestrele  

I-IV 

SSI Legea nr. 133 din 

17.06.2016 

Legea nr. 325 din 

23.12.2013 

 

104.  Instruirea subiecților declarării privind depunerea 

declarației de avere și interese personale sub formă 

de document electronic 

Colaboratori instruiți Trimestrul  

IV 

SSI Legea nr. 133 din 

17.06.2016 

105.  Monitorizarea și asigurarea respectării regimului 

cadourilor 

Cadouri înregistrate în Registrul 

cadourilor; Procese-verbale ale 

ședințelor Comisiei de evidență și 

evaluare a cadoului 

Trimestrele  

I-IV 

SSI Legea nr. 325 din 

23.12.2013 

HG nr. 134 din 

22.02.2013 

106.  Asigurarea funcţionării liniei telefonice pentru Act normativ departamental Trimestrele  SSI Legea nr. 252  
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informare  aprobat de instituire a liniei 

telefonice pentru informare  

Regulament de funcționare a 

liniei telefonice pentru informare 

elaborat și aprobat 

I-IV din  25.10.2013 

Obiectivul nr. 23 Supravegherea aplicării Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și ale altor acte 

normative relaționate acesteia 

107.  Elaborarea și promovarea Metodologiei cadru de 

planificare și efectuare a controalelor în baza analizei 

criteriilor de risc. 

Hotărâre aprobată; 

Oferirea consultanței privind 

elaborarea metodologiilor 

sectoriale și a listelor de 

verificare 

Trimestrul 

 II 

 

 

DJMCS Legea 131/2012 

 

108.  Elaborarea și promovarea proiectelor HG cu privire 

la aprobarea Regulamentului cadru de activitate a 

Consiliilor Sectoriale de Soluționare a Disputelor și 

crearea Consiliului Național de Soluționare a 

Disputelor și aprobarea Regulamentului de activitate 

al acestuia. 

Hotărîri aprobate Trimestrul 

 III 

 

 

DJMCS Legea 131/2012 

 

109.  Elaborarea și promovarea proiectului HG cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind Registrul de 

stat al controalelor” 

Hotărîre aprobată Trimestrul II DJMCS Legea 131/2012 

 

110.  Asigurarea funcționalității depline a Registrului de 

stat al controalelor 

Interconexiunea organelor de 

control,  oferirea consultanței 

privind funcționarea registrului 

Trimestrul IV DJMCS Legea 131/2012 

 

111.  Monitorizarea implementării cadrului instituțional 

privind controalele de stat în activitatea de 

întreprinzător 

Note de sinteză elaborate lunar DCPP 

DJMCS 

PA 2016-2018 

112.  Coordonarea procesului de instituire a ghișeului unic 

pentru eliberarea actelor permisive 

Ședințe de lucru convocate 

Note de sinteză elaborate 

lunar DCPP 

DJMCS 

PA 2016-2018 

                Obiectivul nr.24 Asigurarea managementului eficient al resurselor financiare alocate şi activității financiar - administrative 

113.  Elaborarea propunerilor de buget și a rapoartelor 

financiare 

 

Numărul propunerilor de buget 

elaborate; 

Numărul de rapoarte elaborate; 

Trimestrul  

I-IV 

DFA Legea finanțelor 

publice și 

responsabilității 

bugetar-fiscale  
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nr. 181 din 

25.07.2014 

114.  Asigurarea, organizarea şi gestionarea  continuă a 

evidenţei contabile conform noilor prevederi ale 

Normelor metodologice privind evidența contabilă în 

instituțiile bugetare şi a altor acte normative şi 

legislative 

Numărul de note contabile 

întocmite; 

Numărul de documente 

justificative elaborate; 

Trimestrul  

I-IV 

DFA Legea 

contabilității nr. 

113-XVI din 

27.04.2007 cu 

modificările 

ulterioare 

115.  Asigurarea organizării și desfășurării centralizate a 

procedurilor de achiziții publice 

Numărul de proceduri elaborate; 

Numărul de contracte executate; 

Trimestrul  

I-IV 

DFA Legea privind 

achizițiile publice 

nr.131 din 

03.07.2015 cu 

modificările 

ulterioare 

116.  Asigurarea, organizarea și gestionarea în mod 

eficient a integrității patrimoniului al instituției și 

întreprinderilor de stat monitorizate în conformitate 

cu legislația în vigoare 

Număr de controale şi verificări 

a corectitudinii şi plenitudinii 

evidenţei patrimoniului public; 

Număr de verificări a cadrului 

legal privind locaţiunea 

activelor neutilizate; 

Număr de acte normative 

elaborate. 

Trimestrul  

I-IV 

DFA Legea nr.246 din  

23.11.17 

Legea nr.121 din 

04.05.07 

HG nr.483 din 

23/03/08 

117.  Efectuarea misiunilor de audit, inclusiv urmărirea 

implementării recomandărilor de audit 

Rapoarte elaborate; 

Recomandări acceptate 

 

Trimestrul I-

IV 

SAI Legea nr. 229 din 

23.09.2010 

privind controlul 

financiar public 

intern, 

Standardele 

naționale de 

Audit Intern 

(Ordinul MF nr. 

113 din 

12.10.2012) 

118.  Coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului 

de  management financiar și control în cadrul 

Sistem evaluat; 

Declarația privind buna 

Trimestrul I SAI Ordin nr. 49 din 

26.04.2012 cu 
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Cancelariei de Stat guvernare publicată pe pagina 

web a Cancelariei de Stat pînă la 

31.03.2018  

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind evaluarea, 

raportarea 

Sistemului MFC 

și emiterea 

Declarației 

privind buna 

guvernare 

 PROGRAMUL „DIASPORA ŞI MINORITĂȚILE NAŢIONALE” 

 Subprogramul „Susţinerea diasporei” 

 Obiectivul nr.25 Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora 

119.  Implementarea mecanismului de coordonare a 

politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și 

dezvoltării (DMD) de către autoritățile publice 

centrale și locale 

1. Număr de ședințe ale 

Comitetului interministerial 

organizate; 

2. Număr de documente de 

politici avizate; 

3. Raport de activitate elaborat 

și prezentat. 

Trimestrul IV BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

HG nr.725 din  

08.09.2017; 

PNAAA 2017-

2019. 

120.  Dezvoltarea capacităților profesionale a 

funcționarilor publici din APC și APL prin 

intermediul cursului „Diasporă, migrație și 

dezvoltare” (DMD) 

1.1 curs pentru APC; 

2. 1 curs pentru APL; 

Număr de participanți. 

Trimestrul II BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

HG nr.725 din  

08.09.2017; 

HG nr. 49 din 

16.01.2018. 

121.  Implementarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-

2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii 

Moldova reîntorși de peste hotare 

1.Număr de activități organizate; 

2.Ghid de reintegrare a 

cetățenilor Republicii Moldova 

reîntorși de peste hotare (limba 

română/rusă) publicat și 

distribuit. 

Trimestrul IV BRD HG nr. 724 din 

08.09.2017. 

122.  Evaluarea Planului de acțiuni 2016-2018 privind 

implementarea Strategiei naționale Diaspora-2025 

Raport de evaluare elaborat. Trimestrul III BRD PNAAA 2017-

2019. 
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123.  Elaborarea  proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la  aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2019-

2021 privind implementarea Strategiei naţionale 

„Diaspora-2025” 

Hotărîre de Guvern aprobată Trimestrul IV 

 

BRD PNAAA 2017-

2019. 

124.  Implementarea programelor și proiectelor de 

asistență externă în domeniul diasporă, migrație și 

dezvoltare  în comun cu partenerii de dezvoltare 

3 proiecte de asistență externă 

implementate în parteneriat cu 

Cancelaria de Stat. 

Trimestrul IV BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

HG nr.725 din 

08.09.2017; 

HG nr. 724 din 

08.09.2017. 

 Obiectivul nr. 26: Asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii 

125.  Desfășurarea campaniei de consultări și informare a 

diasporei în străinătate în cadrul programului 

Guvernul mai aproape de tine 

Campanie desfășurată în 3 țări 

de destinație. 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016 

 Obiectivul nr.27 Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei 

126.  Lansarea noii runde de granturi în cadrul 

programului guvernamental Diaspora Engagement 

Hub 

Număr de granturi acordate în 3 

subprograme: 

- Reîntoarcerea profesională a 

diasporei (10); 

- Abilitarea femeilor din 

diasporă (5); 

- Parteneriate tematice regionale 

(3). 

Trimestrul IV BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

HG nr. 758 din 

27.09.2017. 

127.  Implementarea  și asigurarea continuității 

programului Grupurile de Excelență ale Diasporei 

1.Număr de propuneri de politici 

publice; 

2.Număr de activități realizate. 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016; 

HG nr. 379 din 

31.05.2017. 

128.  Organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei 2018 la 

nivel naţional şi local 

15 acţiuni la nivel național și 

local organizate. 

Trimestrul III BRD HG nr. 735 din 

09.06.2016; 

PAG 2016-2018. 

129.  Organizarea și desfășurarea Congresului Diasporei 

2018 (ed. VIII-a) 

1.Congres organizat; 

2.Număr de participanți. 

Trimestrul III BRD HG nr. 735 din 

09.06.2016; 

PAG 2016-2018. 

130.  Desfășurarea conferinței tematice Corpul diplomatic 1.Conferință desfășurată; Trimestrul III BRD  
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și Diaspora  în comun pentru dezvoltarea Republicii 

Moldova 

2. 3 ateliere de instruire; 

 

131.  Desfășurarea programului pentru copii „DOR – 

Diaspora * Origini * Reveniri”, ediția VI-a. 

1. Număr de participanți; 

2. Activități organizate pentru 

consolidarea apartenenței civice 

conform agendei. 

Trimestrul III BRD HG nr.200 din 

26.02.2016; 

PAG 2016-2018. 

132.  Implementarea programelor culturale destinate 

menținerii identității naționale și lingvistice (de ex.  

Mărțișor de acasă, Crăciun cu DOR de Casă, etc.) 

2 programe desfășurate. Trimestrul IV BRD  

 Obiectivul nr. 28: Implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea sustenabilă durabilă a Republicii Moldova 

133.  Susținerea și organizarea în străinătate a 

evenimentelor de promovare a potențialului 

investițional și turistic al Republicii Moldova în 

comun cu membrii diasporei RM 

1.Diaspora Business Forum 

desfășurat în cadrul Moldova 

Business Week; 

2. Număr de evenimente 

susținute. 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016. 

134.  Conceptualizarea, promovarea și implementarea 

programului Diaspora Acasă Reușește (DAR 1+3) 

1.Hotărâre de Guvern aprobată; 

2.Numărul contractelor de 

finanțare încheiate. 

Trimestrul IV BRD HG nr. 200 din 

26.02.2016. 

 

 Obiectivul nr. 27 Informarea promptă a publicului, monitorizarea şi evaluarea impactului activităţilor de comunicare 

135.  Elaborarea și diseminarea comunicatelor de 

presă și a altor materiale informative privind 

activitatea Guvernului și a Cancelariei de Stat 

Numărul comunicatelor de 

presă elaborate și difuzate  

Numărul de sinteze 

săptămânale (newsletter) 

elaborate și difuzate 

Zilnic DCP HG nr. 1211 din 

27.12.2010 

Legea nr. 239 din 

13.11.2008 

136.  Actualizarea site-ului www.gov.md și 

www.cancelaria.gov.md, inclusiv cu plasarea 

traducerilor în limba engleză și rusă; completarea 

galeriilor foto/video ș.a. 

Numărul de materiale plasate 

pe site-uri 

Zilnic DCP Legea nr. 239 din 

13.11.2008 

HG nr. 1211 din 

27.12.2010 

137.  Gestionarea conturilor Guvernului și Cancelariei 

de Stat de pe rețelele de socializare (plasarea 

conținutului text, foto, video) 

Numărul de postări; 

Numărul de aprecieri ale 

paginii; 

Impactul săptămânal al 

Zilnic DCP Legea nr. 239 din 

13.11.2008; 

HG nr. 1211 din 

27.12.2010 

http://www.gov.md/
http://www.cancelaria.gov.md/
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postărilor 

138.  Elaborarea și difuzarea revistei presei Numărul de rapoarte elaborate 

și difuzate 

Zilnic DCP HG nr. 1211 din 

27.12.2010 

139.  Pregătirea răspunsurilor la solicitările 

recepționate de la reprezentanții mass-media și 

actualizarea bazei de date privind jurnaliștii 

Numărul de răspunsuri oferite 

Periodicitatea actualizării 

bazei de date 

Săptămânal DCP Legea nr. 982 din 

11.05.2000; 

Legea nr. 64 din 

23.04.2010; 

HG nr. 1211 din 

27.12.2010 
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ABREVIERI 

 

CS Cancelaria de Stat 

BPR Biroul politici de reintegrare 

BRD Biroul relații cu diaspora 

DCPP Direcția coordonarea politicilor și priorități 

DAP Direcția 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 

DJ Direcția juridică și monitorizarea controalelor de stat 

MF Ministerul Finanţelor 

STI Secția tehnologii informaționale 

  

SSI Serviciul securitate şi integritate 

SRU Serviciul resurse umane 

SAI Serviciul audit intern 

OT Oficiile teritoriale 

CGE  Centrul de guvernare Electronică 

CTS IĂ „Centrul de telecomunicații 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 

  

 

 

 


