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Planul de activitate al 

Cancelariei de Stat  

pentru anul 2019 

 

 



 

 

PROIECT 

 

Obiective Acțiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acţiunii/ 

Sursa de 

finanţare 

Riscuri 

Responsab

il 
(subdiviziu

nea) 

Documente de 

referinţă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 PROGRAMUL:MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL EFICIENT 

 Sub-programul:Funcționari publici profesioniști și integri 

1. Obiectivul 1. 

Formarea și 

menținerea unui 

efectiv de angajați 

profesioniști 

1.1 Asigurarea unui 

management eficient 

al resurselor umane 

în cadrul CS și OT 

Efectivul de 

personal 

completat în 

proporție de cel 

puțin 85%; 

 

Asigurarea 

participării 

angajaților CS 

și OT la cel 

puțin 45 

activități de 

instruire; 

 

Nota 

informativă 

privind 

rezultatele 

evaluării 

elaborată 

 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Fluctuația sporită 

de personal; 

Planificarea 

incorectă a 

alocațiilor  pentru 

dezvoltarea 

profesională; 

Posibilități 

limitate de a 

asigura cu 

instruire continuă 

a tuturor 

angajaţilor; 

Apariţia unor 

situaţii 

neplanificate în 

procesul evaluării 

performanţelor 

profesionale 

individuale; 

Stabilirea 

incorectă a 

obiectivelor şi 

indicatorilor de 

performanţă; 

Nerespectarea 

termenelor de 

prezentare a 

fişelor de evaluare 

SRU Legea nr.158/ 

2008;  

HG 

nr.201/2009  

 



 

 

1.2 Gestionarea  

proceselor de  

personal pentru 

anumite categorii de 

angajați din cadrul 

ministerelor, altor 

autorităţi 

administrative 

centrale  

 

Numărul 

actelor 

normative cu 

caracter 

individual 

elaborate; 

 

Numărul 

concursurilor 

pentru 

selectarea 

funcţionarilor 

publici de 

conducere de 

nivel superior 

organizate; 

 

Lucrări de 

secretariat ale 

Comisiei de 

evaluare a 

performanţelor 

profesionale 

ale 

funcţionarilor 

publici de 

conducere de 

nivel superior 

asigurate; 

 

 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Depășirea 

termenelor pentru 

prezentarea 

materialelor 

necesare pentru 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative; 

Calitatea 

necorespunzătoare 

a informației 

prezentate; 

Lipsa dosarelor de 

concurs; 

Lipsa persoanelor 

eligibile pentru 

participare la 

concurs; 

Depășirea 

termenelor pentru 

prezentarea 

rapoartelor de 

activitate şi de 

evaluare a 

activităţii 

funcţionarului 

public de 

conducere de 

nivel superior; 

Tergiversarea 

procesului de 

coordonare cu 

părţile interesate 

 

SRU 

 

HG 

nr.201/2009; 

HG nr.10/2012   

 

1.3 Planificarea și La cel puțin 45 Trim. IV În limita Identificarea SRU Legea 



 

 

organizarea 

instruirilor pentru 

dezvoltare 

profesională a 

angajaților CS și OT, 

inclusiv a instruirilor 

cu privire la 

depunerea 

declarațiilor de avere 

și interese personale,  

dreptul de acces la 

secret de stat 

activități de 

instruire s-a 

asigurat 

participarea 

angajaților CS 

și OT 

 

100% subiecți 

ai declarării 

instruiți 

 

 

bugetului 

aprobat 

incorectă a 

necesităţilor de 

instruire; 

Planificarea 

necorespunzătoare 

a alocațiilor 

necesare pentru 

dezvoltarea 

profesională; 

Posibilități 

limitate de a 

asigura cu 

instruire continuă 

a tuturor 

angajaţilor; 

Posibile deficiențe 

de comunicare; 

Receptivitate 

scăzută a 

subiecților 

declarării; 

Abilități 

insuficiente în 

organizarea și 

desfășurarea 

instruirilor; 

capacitatea 

personalului 

instruit. 

DSI nr.158/2008; 

Legea 

nr.133/2016; 

HG 

nr.1176/2010 

2. Obiectivul 2. 

Consolidarea 

climatului de 

integritate 

instituțională 

2.1 Monitorizarea și 

asigurarea măsurilor 

privind respectarea 

regimului declarării 

averilor și intereselor 

personale 

100% subiecți 

ai declarării 

asigurați cu 

semnătura 

electronică; 

90-100% 

declarații 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

procedurii și 

termenelor de 

depunere a 

declarației; 

Depunerea 

informației 

DSI Legea 

nr.133/2016 



 

 

depuse anual, 

la angajare/ 

eliberare; 

100% subiecți 

ai declarării 

incluși în 

Registrul 

electronic al 

subiecților 

declarării 

incomplete; 

Refuzul de a 

depune declarația 

2.2 Monitorizarea și 

asigurarea respectării 

regimului cadourilor, 

organizarea evidenței 

conflictelor de 

interese, al 

influențelor 

necorespunzătoare și 

avertizărilor despre 

posibile ilegalități 

comise 

100 % cadouri 

declarate 

înregistrate; 

100% evidență 

a declarațiilor 

conflictelor de 

interese, 

influențelor 

necorespunzăto

are și a 

avertizărilor 

despre 

ilegalități 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

procedurii de 

declarare a 

cadoului; 

Nedeclararea 

stării de conflict 

de interese, al 

influențelor 

necorespunzătoare 

 

DSI Legea nr. 

82/2017; 

Legea 

nr.325/2013 

3. Obiectivul 3. 

Asigurarea 

protecției 

secretului de stat 

3.1 Elaborarea 

pachetului de 

documente întru 

asigurarea aplicării 

Programului de 

prevenire a scurgerii 

de informații atribuite 

la secretul de stat 

% 

documentelor 

elaborate  

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Capacitatea 

scăzută a 

sistemelor/tehnol

ogiilor 

informaționale; 

insuficiența 

resurselor tehnice 

a sistemelor de 

control și apărare 

pentru prevenirea 

scurgerii 

informațiilor 

atribuite la secret 

DSI HG 

nr.1176/2010 



 

 

de stat 

 Sub-programul: Realizarea eficientă a funcțiilor administrative, organizatorice și de reprezentare 

4. Obiectivul 4. 

Asigurarea 

reprezentării 

intereselor 

Guvernului și ale 

Cancelariei de 

Stat în instanțe 

4.1 Asigurarea 

reprezentării în 

instanțele de judecată a 

intereselor Guvernului 

și Cancelariei de Stat, 

formularea actelor 

procedurale (referințe,  

recursuri, cereri de 

chemare în judecată, 

demersuri, cereri de 

apel și recurs, etc.) 

100% - ședințe 

de judecată 

asigurate cu 

participarea 

reprezentanți 

lor, 

100% de acte 

procedurale 

întocmite 

(referințe, 

recursuri, 

cereri de 

chemare în 

judecată, 

demersuri, 

cereri de apel 

și recurs, etc.) 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Numărul mare de 

ședințe, numărul 

limitat de 

personal, 

suprapunerea de 

activități, lacunele 

și prevederile 

echivoce în 

legislație 

DJSCS HG nr.657/2009 

4.2 Întreprinderea 

acțiunilor privind 

executarea hotărârilor 

judecătorești 

definitive şi 

irevocabile (note 

informative, ordine) 

100% de note 

informate și 

ordine 

formulate 

privind 

necesitatea 

executării 

hotărîrilor 

instanțelor de 

judecată 

rămase 

definitive și 

irevocabile 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Carențe în 

dispozitivul 

hotărîrelor 

judecătorești 

(neclarități, 

omisiuni, erori), 

suprapunerea de 

activități 

DJSCS Codul de 

Executare 



 

 

5. Obiectivul 5. 

Monitorizarea 

petițiilor 

persoanelor fizice 

și juridice 

 

5.1 Examinarea în 

termen a  

demersurilor/petițiilor 

autorităţilor publice şi 

persoanelor, conform 

domeniului de 

responsabilitate 

% demersuri 

examinate în 

termen 

Trim. IV  În limita 

bugetului 

aprobat 

Grad redus de 

receptivitate/ 

promptitudine din 

partea autorităților 

sesizate; 

Neîncadrarea în  

termenele stabilite 

DMDP 

DAP 

DCPP 

DJSCS 

DSI 

DSP 

HG. 

nr.657/2009 

 

6. Obiectivul 6. 

Oferirea promptă 

şi calificată a 

asistenței juridice 

conducerii 

Guvernului și 

Cancelariei de 

Stat 

6.1 Asigurarea 

examinării cererilor 

prealabile, sesizărilor 

organelor de drept, 

precum și contractelor 

și actelor juridice care 

angajează răspunderea 

Guvernului și a 

Cancelariei de Stat 

 

100% de note 

informative 

formulate 

100% 

răspunsuri la 

cererile 

prealabile 

acordate în 

termen 

100% de acte 

juridice/contra

cte examinate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Suprapunerea de 

activități; 

Lacunele și 

prevederile 

echivoce în 

legislație; 

Neîncadrarea în  

termenele 

stabilite, Numărul 

mare de ședințe în 

instanța de 

judecată 

DJSCS Legea 

nr.793/2000 

6.2 Asigurarea 

suportului consultativ  

conducerii 

Guvernului și 

Cancelariei de Stat pe 

probleme juridice 

100% note 

informative 

formulate în 

termen 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Lacunele și 

prevederile 

echivoce în 

legislație; 

Neîncadrarea în  

termenele 

stabilite, Numărul 

mare de ședințe în 

instanța de 

judecată 

DJSCS HG 

nr.657/2009 

7. Obiectivul 7. 

Asigurarea 

suportului logistic 

pentru pregătirea 

și desfășurarea 

7.1 Organizarea și  

desfășurarea  

ședințelor: 

Comisiei pentru 

Situații Excepționale 

100% de 

ședințe 

convocate de 

președintele 

comisiei 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

Neconvocarea 

ședințelor din 

motive ce nu țin 

de CS;  

Grad redus de 

DSI 

DSP 

HG 

nr.1340/2001; 

HG 

nr.770/2009; 

HG 



 

 

ședințelor 

consiliilor, 

comisiilor și 

comitetelor 

specializate 

a Republicii 

Moldova; 

 

Comisiei 

interdepartamentale 

pentru protecția 

secretului de stat; 

 

Consiliului național 

pentru securitatea 

circulației rutiere; 

 

Consiliului național 

de coordonare a 

activităților de 

prevenire și 

combatere a 

criminalității 

organizate; 

 

Comitetului 

permanent de 

monitorizare a 

cazurilor de interes 

social sporit; 

 

Comitetului național 

pentru combaterea 

traficului de ființe 

umane; 

 

Comisiei naționale 

pentru consultări și 

negocieri colective; 

 

Consiliului național 

pentru protecția 

organizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel puțin 3 

ședințe 

realizate 

 

 

Cel puțin 6 

ședințe 

realizate 

 

Cel puțin 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat / 

Surse 

externe 

 

 

receptivitate/ 

promptitudine din 

partea APC și 

APL implicate în 

examinarea 

materialelor 

pentru pregătirea 

ședințelor 

 

nr.155/2003; 

HG 

nr.288/2012; 

DG nr.47-d/ 

2016; 

Legea 

nr.245/2006; 

Legea 

nr.241/2005; 

HG 

nr.1001/2005 

 



 

 

drepturilor copilului; 

 

Consiliului Național 

pentru Drepturile 

Omului 

ședințe 

realizate 

 

Cel puțin 2  

ședințe 

realizate 

 

7.10 Asigurarea 

Secretariatului 

Comisiei pentru 

decernarea Premiului 

Național 

 

Proiect hotărîre 

de Guvern 

privind 

componența 

nominală a 

Comisiei 

elaborată și 

aprobată; 

 

Cel puțin 2  

ședințe ale 

Comisiei 

realizate; 

 

HG privind 

desemnarea 

laureaților 

Premiului 

Național 

elaborată. 

Trim. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim.II - III 

 

 

 

 

Trim. III 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Tergiversarea 

termenilor de 

avizare, 

promovare, 

aprobare a 

proiectului 

elaborat; 

 

 

Neasigurarea 

participării 

membrilor 

Comisiei 

DAP 

 

HG 504 din 

2018 

8. Obiectivul 8. 

Realizarea 

atribuțiilor  de 

supraveghere a 

controalelor de 

stat asupra 

activității de 

întreprinzător 

8.1 Asigurarea 

funcționalității depline 

a Registrului de stat al 

controalelor, precum 

și coordonarea 

procesului de 

completare continuă a 

Registrului de stat al 

controalelor 

Registrul 

controalelor de 

Stat funcțional 

(100% organe 

conectate la 

RSC)  

Trim. I În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile deficiențe 

tehnice;  

Fluctuație 

necontrolată a 

personalului 

calificat  

 

DJSCS Legea 

131/2012 

HG 

nr.464/2018 



 

 

8.2 Acordarea 

suportului 

consultativ 

persoanelor supuse 

controlului şi 

organelor abilitate cu 

funcții de control în 

privința aplicării 

principiilor şi 

mecanismelor 

prevăzute de  lege 

98% consultații 

acordate, 

inclusiv 

preluate la 

Linia 

Guvernului 

privind 

controlul de 

stat (823-823) 

și  prin email-

uri(controale@

gov.md) 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Suprapunerea de 

activități; 

Lacune şi 

prevederi echivoce 

în legislație; 

Grad redus de 

receptivitate/ 

promptitudine din 

partea organelor 

de control 

DJSCS Legea 

131/2012 

9. Obiectivul 9. 

Asigurarea 

managementului 

financiar și 

bugetar 

9.1 Elaborarea 

propunerilor de buget 

și a rapoartelor 

financiare 

Numărul 

propunerilor de 

buget 

elaborate; 

1. Numărul de 

rapoarte 

elaborate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative, 

prelucrarea 

incorectă a 

informațiilor și 

nerespectarea 

termenilor limită 

de prezentare de 

către instituțiile 

monitorizate 

DF Legea 

nr.303/2018 

9.2 Asigurarea, 

organizarea și 

gestionarea continuă 

a evidenței contabile 

conform noilor 

prevederi ale 

Normelor 

metodologice privind 

evidența contabilă în 

instituțiile bugetare și 

a altor acte normative  

Numărul de 

note contabile 

întocmite; 

Numărul de 

documente 

justificative 

elaborate 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Înregistrarea 

incorectă a 

operațiunilor 

economico -

financiare; 

Lipsa unor 

documente, acte 

justificative 

necesare; 

Neactualizarea 

informațiilor ce 

țin de raportarea 

financiară 

DF Legea 

nr.113/2007 



 

 

9.3 Asigurarea 

organizării și 

desfășurării 

centralizate a 

procedurilor de 

achiziții publice 

Numărul de 

proceduri 

elaborate; 

Numărul de 

contracte 

executate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Necesități de 

bunuri și servicii 

neprevăzute în 

planul de achiziții; 

Primire de oferte 

peste termenul 

limită; 

Obiectivul 

contractului nu 

corespunde 

cerințelor tehnice 

solicitate; 

Lipsa unor clauze 

contractuale 

importante; 

Publicarea unor 

criterii de 

calificare și 

selecție 

discriminatorii, 

insuficient de 

detaliate sau 

incomplete; 

Evaluare 

superficială a 

valorii 

contractului fără a 

fi luate în calcul 

toate costurile 

care pot interveni; 

Alocarea de timp 

insuficient pentru 

derularea 

corespunzătoare a 

fiecărei proceduri; 

Acordarea unei 

perioade de timp 

DF Legea nr. 

1314/2015 



 

 

insuficiente 

pentru pregătirea 

ofertei 

10. Obiectivul 10. 

Asigurarea 

integrității 

patrimoniului 

instituțiilor 

publice și a 

întreprinderilor de 

stat monitorizate 

de CS 

10.1 Monitorizarea 

corectitudinii și 

plenitudinii evidenței 

patrimoniului public  

Numărul de 

controale și 

verificări a 

corectitudinii și 

plenitudinii 

evidenței  

patrimoniului 

public 

efectuate; 

Numărul de 

verificări a 

cadrului legal 

privind 

locațiunea 

activelor 

neutilizate 

efectuate; 

Numărul de 

acte normative 

elaborate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Înregistrarea 

incorectă a 

operațiunilor 

economico-

financiare; 

Lipsa unor 

documente, acte 

justificative 

necesare pentru 

înregistrarea 

bunurilor imobile 

 

 

DAPat. Legea 

246/2017 ; 

HG 

nr.483/2008; 

HG nr. 

480/2008; 

HG nr. 

657/2009 

11. Obiectivul 11. 

Asigurarea 

suportului logistic 

și protocolar în 

organizarea și 

desfășurarea 

evenimentelor cu 

participarea Prim-

ministrului RM și 

a conducerii CS 

11.1 Participarea la 

ședințele de 

planificare a 

modalităților de 

organizare și 

implementare a 

acțiunilor de pe 

agenda Prim-

ministrului și a 

conducerii CS, care 

necesită intervenție 

protocolară 

Numărul și 

calitatea 

acțiunilor 

organizate în 

termen și 

conform 

normelor 

protocolare; 

Numărul de  

ședințe 

organizate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Schimbările 

constante și 

imprevizibile în 

agendă 

 

DCP HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea 

nr.239/2008 

11.2 Organizarea Nr. de Trim. IV În limita Capacitatea DRI  HG nr. 657/ 



 

 

ceremoniilor de 

semnare a 

acordurilor, 

convenţiilor, 

protocoalelor la care 

participă conducerea 

CS 

evenimente 

organizate 

 

 

 

 

bugetului 

aprobat 

redusă a 

personalului în 

organizarea 

evenimentelor 

2009 

11.3 Organizarea 

deplasărilor în 

teritoriu ale Prim-

ministrului și ale 

Secretarului General 

al Guvernului 

Numărul de 

deplasări 

organizate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Capacităţi reduse 

cauzate de 

instabilitate şi 

fluctuaţiile de 

cadre 

DCP  HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea nr. 

239/2008 

 Sub-programul: Cadru normativ coerent și compatibil cu legislația Uniunii Europene 

12. Obiectivul 12. 

Asigurarea 

eficienței 

proceselor 

operaționale de 

promovare a 

proiectelor de acte 

normative pentru 

examinare în 

ședință de Guvern 

12.1 Asigurarea 

respectării 

procedurilor pentru 

supunerea proiectelor 

de acte normative 

spre examinare în 

cadrul ședințelor 

Secretarilor Generali 

de Stat 

Nr. de proiecte 

examinate;  

Nr. de proiecte 

neacceptate 

pentru 

examinare 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Prezentarea 

dosarului de 

însoțire a 

proiectului de act 

normativ 

incomplet/ cu 

informații 

necalitative 

DMDPP 

DAG 

DCDPAL 

DECLE 

DCPP 

DAP 

DPȘG 

HG 

nr.610/2018 

12.2 Organizarea 

ședințelor secretarilor 

generali de stat ca 

instrument de bază în 

procesul de inițiere și 

promovare a actelor 

normative, 

participarea la 

organizarea altor 

ședințe 

premergătoare 

Nr. de ședințe 

organizate; 

Nr. de ordini de 

zi perfectate, 

plasate pe site 

și transmise 

participanților 

în termen; 

Nr. de tabele 

generalizatoare 

privind 

proiectele 

incluse pe 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile 

defecțiuni tehnice; 

Prezentarea de 

către direcțiile 

responsabile a 

unor informații 

necalitative; 

Solicitări de 

includere a unor 

proiecte pe 

ordinea de zi în 

regim de urgență 

DPȘG 

 

HG nr. 

610/2018 



 

 

ordinea de zi 

12.3 Ținerea 

evidenței electronice 

a proiectelor de acte 

examinate în 

ședințele secretarilor 

generali de stat 

(anunțate și respinse) 

Registru 

electronic 

actualizat 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile 

defecțiuni tehnice 

DPȘG 

 

HG nr. 

610/2018 

12.4 Expedierea în 

mod electronic, spre 

avizare, a proiectelor 

de hotărîri declarate 

în cadrul ședinței 

secretarilor generali 

de stat; întocmirea 

proceselor-verbale 

ale ședințelor 

Număr de 

proiecte 

expediate spre 

avizare în 

termenul 

stabilit; 

Număr de 

procese-verbale 

întocmite, 

semnate și 

plasate pe site 

în termenul 

stabilit 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile 

defecțiuni tehnice 

DPȘG 

 

HG nr. 

610/2018 

12.5 Elaborarea unor 

instrucțiuni privind 

procesul de 

promovare al actelor 

normative conform 

noului cadru 

normativ (Legea nr. 

100/2017 și HG nr. 

610/2018). 

Act elaborat  Trim. I  În limita 

bugetului 

aprobat 

Fluctuație 

necontrolată a 

personalului 

calificat;  

Schimbări ale 

mecanismului 

guvernamental  

DAG 

DPȘG 

HG nr. 

610/2018 

12.6  Asigurarea 

conformității juridice 

a proiectelor de acte 

normative prezentate 

spre examinare 

Guvernului 

Nr. de proiecte 

examinate; 

Nr. de proiecte 

de acte 

aprobate; 

Nr. de proiecte 

Trim. IV   

 

 

 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

 

 

 

Nerespectarea 

termenului limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

DAG 

 

 

 

 

 

Legea nr. 

100/2017 

HG nr. 

610/2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de acte 

restituite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitări ad-hoc/ 

promovarea 

proiectelor în 

regim de urgență; 

Calitatea 

necorespunzătoare 

a proiectelor 

prezentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7. Promovarea 

proiectelor 

documentelor de 

politici și de acte 

normative spre 

aprobare Guvernului  

Nr. de proiecte 

examinate; 

Nr. de proiecte 

de acte 

aprobate; 

Nr. de proiecte 

de acte 

restituite 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

 

Nerespectarea 

termenului limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

Calitatea 

necorespunzătoare 

a proiectelor 

prezentate 

CAL 

DCPP 

DAP 

DSI 

DRI 

DSP 

DJSCS 

BRD 

BRI 

Legea nr. 

100/2017; 

HG nr. 

610/2018 

 

12.8 Asigurarea 

conformității 

lingvistice a 

proiectelor de acte 

normative înaintate 

spre examinare (în 

limbile română și 

rusă), pregătirea 

acestora pentru 

semnare 

/contrasemnare și 

publicare   

Nr. de acte 

redactate; 

Nr. de acte 

pregătite în 

termen 

 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Număr mare de 

documente 

parvenite în regim 

de urgență; 

Defecțiuni 

tehnice; 

Insuficiență de 

personal; 

Solicitări ad-hoc 

de promovare a 

proiectelor în 

regim de urgență 

Calitatea 

necorespunzătoare 

a proiectelor 

prezentate 

DPȘG Legea nr. 

100/2017; 

HG nr. 

610/2018 

12.9 Pregătirea, sub 

aspect organizatoric 

Ședințe 

organizate; 

Trim. IV În limita 

bugetului 

Defecţiuni tehnice 

sau alţi factori ce 

DPȘG HG nr. 

610/2018 



 

 

și informațional, a 

ședințelor de Guvern, 

precum și asigurarea  

transparenței 

decizionale prin 

plasarea pe pagina 

web a agendei și a 

materialelor aferente 

Ordini de zi 

întocmite; 

Ordini de zi și 

materiale 

expediate și 

plasate pe site 

în termen; 

Nr. stenograme 

întocmite și 

descifrate;  

Procese-

verbale 

întocmite și 

expediate în 

termen 

aprobat pot duce la situații 

imprevizibile; 

Ședințe convocate 

în regim de 

urgență; 

Proiecte 

promovate în 

regim de urgență; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

12.10 Emiterea, 

ținerea evidenței 

(electronic și pe 

hârtie) a actelor 

emise, asigurarea 

publicării acestora în 

Monitorul Oficial 

Registru 

electronic 

funcțional; 

 

Registre pe 

hârtie 

actualizate; 

 

Nr. de hotărîri / 

dispoziții 

publicate în 

MO 

Trim. IV În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Posibile 

defecțiuni tehnice 

DPȘG Legea nr. 

100/2017 

HG nr. 

610/2018 

13. Obiectivul 13. 

Asigurarea 

conlucrării cu 

autoritățile 

publice antrenate 

în procesul de 

creație legislativă, 

precum și cu 

autoritatea de 

13.1 Asigurarea 

reprezentării 

Guvernului în fața 

Curții Constituționale 

și organizării 

procesului de 

executare a hotărîrilor 

Curții Constituționale 

Nr. de sesizări 

ale CC 

examinate; 

Nr. de opinii 

ale Guvernului 

definitivate; 

Nr. de indicații 

întocmite 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Termenul restrîns 

stabilit de Curtea 

Constituțională; 

Lipsa consensului 

autorităților 

antrenate în 

procesul de 

elaborare a opiniei 

Guvernului;  

DAG Legea nr. 

317/1994 



 

 

jurisdicție 

constituțională în 

procesul de 

examinare a 

actelor care fac 

obiectul 

controlului 

constituționalității, 

inclusiv în 

procesul de 

examinare a 

hotărîrilor Curții 

Constituționale 

Prezentarea 

tardivă a 

proiectului opiniei 

13.2 Asigurarea 

definitivării 

proiectelor de avize 

ale Guvernului asupra 

inițiativelor și 

amendamentelor 

legislative ale 

deputaților și ale altor 

subiecți investiți cu 

acest drept. 

Nr. de indicații 

întocmite; 

Nr. de proiecte 

de avize 

definitivate/apr

obate 

 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

operativitate din 

partea autorităților 

vizate/neprezentar

ea în termen a 

proiectului de 

aviz; 

Existența 

divergențelor 

nedepășite 

DAG Legea nr. 

100/2017 

Legea nr. 

136/2017 

13.3 Asigurarea 

procesului de 

examinare de către 

Guvern a 

interpelărilor și 

întrebărilor 

deputaților 

Nr. de indicații 

întocmite 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

operativitate din 

partea autorităților 

vizate/neprezentar

ea în termen a 

informației 

DAG 

 

Legea nr. 

136/2017 

13.4 Coordonarea 

procesului de 

identificare, 

definitivare și 

prezentare în adresa 

Parlamentului a listei 

proiectelor de legi 

prioritare ale 

Guvernului, precum 

și monitorizarea 

gradului de 

promovare a 

proiectelor de legi 

inițiate de Guvern de 

către Parlament  

Nr. de indicații 

întocmite;  

Nr. de liste  

definitivate, 

coordonate  și 

prezentate 

Parlamentului; 

Raportul de 

monitorizare a 

gradului de 

promovare a 

proiectelor de 

legi întocmit 

Trim. IV   În limita 

bugetului 

aprobat 

Prezentarea 

informației 

incomplete/neresp

ectarea termenului 

stabilit de către 

autoritățile vizate 

 

DAG 

 

Legea nr. 

136/2017 

 

14. Obiectivul 14. 14.1 Asigurarea Nr. Trim. IV În limita Abilităţi DECLE Legea nr. 



 

 

Asigurarea 

realizării  

angajamentelor de 

armonizare 

legislativă care 

rezultă din 

Acordul de 

Asociere RM-UE, 

alte acorduri 

bilaterale cu UE, 

planul de 

activitate al 

Guvernului și 

programul 

legislativ al 

Parlamentului 

evaluării gradului de 

transpunere a   

legislației UE prin 

efectuarea expertizei 

de compatibilitate a 

legislației naționale 

cu legislația UE 

Declaraţiilor de 

compatibilitate/

avize emise de 

Centru; 

nr. actelor UE 

transpuse prin 

proiectele în 

cauză; 

Gradul de 

transpunere a 

actelor UE prin 

proiectele de 

acte normative 

promovate de 

autorități 

 

bugetului 

aprobat 

insuficiente de 

elaborare a 

Declarațiilor de 

compatibilitate și 

avizelor la 

proiectele de acte 

normative remise 

spre examinare; 

Nerespectarea 

termenelor legali 

de realizare a 

expertizei de 

compatibilitate și 

a avizelor la 

proiectele de acte 

normative remise 

spre examinare; 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Insuficienţa 

resurselor tehnice; 

Tergiversări în 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative cu 

relevanță UE de 

către autoritățile 

interesate; 

Neelaborarea/nepr

omovarea spre 

expertiză/avizare 

CAL a proiectelor 

de acte normative 

100/2017 

HG nr. 

1171/2018 



 

 

cu relevanță UE; 

Prezentarea 

proiectelor de acte 

normative cu 

relevanță UE cu 

încălcarea 

condițiilor tehnice 

legale stabilite 

pentru această 

categorie de acte 

normative; 

Lipsa de 

comunicare sau 

comunicarea 

defectuoasă cu 

autorii proiectelor 

de acte normative 

14.2 Coordonarea 

activităților 

autorităților publice 

în procesul de 

planificare, elaborare 

și promovare a 

actelor normative cu 

relevanță UE. 

Nr. măsurilor 

naționale de 

transpunere ale 

actelor UE 

planificate; 

Nr. măsurilor  

naționale de 

transpunere 

expertizate; 

Nr. măsurilor  

naționale de 

transpunere 

adoptate/aprob

ate; 

Nr. notelor 

informative și 

rapoartelor 

privind 

progresul 

înregistrat în 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Insuficienţa 

resurselor tehnice; 

Tergiversări în 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative cu 

relevanță UE de 

către autoritățile 

interesate; 

Prezentarea 

proiectelor de acte 

normative cu 

relevanță UE cu 

încălcarea 

DCDPAL PNAAA 2017-

2019;  

HG nr. 

1171/2018 



 

 

domeniul 

armonizării 

legislative 

prezentate; 

Nr. ședințelor 

organizate cu 

autoritățile 

responsabile de 

armonizare: 

Rapoartele de 

monitorizare 

elaborate și 

prezentate prin 

intermediul 

platformei 

monitorizare. 

gov.md 

 

condițiilor tehnice 

legale stabilite 

pentru această 

categorie de acte 

normative; 

Neelaborarea/nepr

omovarea spre 

expertiză/avizare 

CAL a proiectelor 

de acte normative 

cu relevanță UE; 

Lipsa de 

comunicare sau 

comunicarea 

defectuoasă cu 

autorii proiectelor 

de acte normative 

14.3 Elaborarea 

instrucțiunilor privind 

aplicarea 

mecanismului de 

armonizare a 

legislației conform 

noului cadru 

normativ (Legea nr. 

100/2017 și HG nr. 

1171/2018) 

Act elaborat Trim. I  În limita 

bugetului 

aprobat 

Fluctuație 

necontrolată a 

personalului 

calificat;  

Schimbări ale 

mecanismului 

guvernamental 

DECLE 

DCDPAL 

Legea nr. 

100/2017 

 HG nr. 

1171/2018 

 Sub-program: Control intern managerial  

15. Obiectivul 15. 

Organizarea și 

menținerea 

controlului intern 

managerial în 

cadrul CS 

15.1 Efectuarea 

misiunilor de audit, 

inclusiv urmărirea 

implementării 

recomandărilor de 

audit 

 

Numărul 

misiunilor de 

audit efectuate; 

100% de 

rapoarte de 

audit elaborate 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

supervizare; 

Impedimente în 

procesul de 

colectare a 

informațiilor; 

Reticență și reacții 

SAI 

 

Legea 

nr.229/2010  

Standardele 

Naţionale de 

Audit Intern, 

(Ordin MF 

nr.153/2018)  



 

 

tendențioase din 

partea unităților 

auditate 

 

 

 Sub: programul: Dezvoltarea instrumentelor de comunicare și a sistemelor informaționale 

16. Obiectivul 16. 

Sporirea gradului 

de informare și 

comunicare 

interactivă privind 

politicile 

promovate de 

Guvern 

16.1 Comunicarea și 

informarea 

permanentă a 

publicului și a 

instituțiilor mass-

media despre 

politicile promovate 

de Guvern şi 

activitatea CS 

Numărul 

comunicatelor 

de presă 

elaborate și 

difuzate;  

Numărul de 

sinteze 

săptămânale 

(newsletter) 

elaborate și 

difuzate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

capacităţi cauzată 

de fluctuaţiile de 

cadre 

DCP 

DSP 

 

HG nr. 

1211/2010 

 

Legea nr. 

239/2008 

16.2 Promovarea 

imaginii Guvernului 

şi a CS prin 

intermediul 

mijloacelor 

informaţionale 

moderne 

Numărul de 

acţiuni 

realizate; 

Nivelul de  

sporire a 

comunicării 

interactive a 

Guvernului 

prin 

intermediul 

reţelelor de 

socializare 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

capacităţi cauzată 

de instabilitate şi 

fluctuaţiile de 

cadre şi și 

asistență pentru 

lansarea 

proiectelor de 

promovare a 

imaginii 

DCP 

 

HG nr. 1211 

din 

27.12.2010; 

 

Legea nr. 239 

din 13.11.2008 

16.3 Promovarea și 

coordonarea 

organizării 

activităților de 

informare, educare, 

comunicare, în 

special pentru tineri, 

privind fenomenul 

Număr de 

activități 

organizate; 

număr de 

participanți 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat/ 

Surse 

externe 

Resurse 

financiare/umane 

insuficiente 

comparativ cu 

cele planificate 

Abilități 

insuficiente de 

pentru 

DSP PA SNPCTFU 

2018-2020 



 

 

traficului de ființe 

umane, riscurile şi 

consecințele acestuia 

organizarea  

instruirilor  

17. Obiectivul 17. 

Eficientizarea 

instrumentelor de 

comunicare și 

informare 

17.1 Elaborarea şi 

promovarea 

Regulamentelor 

privind gestionarea 

paginilor oficiale în 

reţeaua Internet 

Regulamentele 

elaborate și 

aprobate 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Reticenţa 

funcţionarilor 

pentru colaborare 

DCP 

 

HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea nr. 239 

/2008 

18. Obiectivul 18. 

Consolidarea 

sistemului de 

comunicare între 

comunicatorii 

guvernamentali și 

a colaborării cu 

mass-media 

18.1 Actualizarea 

cadrului normativ 

privind crearea rețelei 

integrate de 

comunicare a 

Guvernului, în 

conformitate cu 

rezultatele reformei 

APC 

Cadrul 

normativ 

privind crearea  

rețelei integrate 

de comunicare 

a Guvernului 

elaborat şi 

promovat 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

capacităţi cauzată 

de instabilitate şi 

fluctuaţiile de 

cadre 

DCP 

 

DAG 

 

HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea nr. 

239/2008 

18.2 Organizarea 

ședințelor Consiliului 

comunicatorilor 

guvernamentali şi a 

seminarelor de 

instruire pentru 

comunicatorii APC 

Număr şedinţe 

comune ale 

comunicatorilo

r Guvernului 

convocate;   

Numărul de 

instruiri 

desfăşurate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Lipsa de 

cooperare între 

ministere şi alte 

autorităţi publice 

guvernamentale; 

Insuficienţă de 

capacităţi cauzată 

de instabilitate şi 

fluctuaţiile de 

cadre; 

Reticenţa 

funcţionarilor 

pentru colaborare 

DCP 

 

HG nr. 1211 

/2010 

 

Legea nr. 239 

/2008 

18.3 Organizarea  

vizitelor de 

documentare/schimb 

de experienţă pentru 

comunicatorii APC 

Numărul de 

vizite 

organizate 

Trim. IV Nu necesită 

cheltuieli 

financiare 

Lipsa asistenţei 

tehnice pentru 

realizarea 

vizitelor 

DCP 

 

HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea nr. 

239/2008 



 

 

19. Obiectivul 19. 

Extinderea 

monitorizării mass-

media  

19.1 Actualizarea 

arhivei de materiale 

video şi foto privind 

evenimentele publice 

promovate de Guvern 

Numărul de 

materiale 

arhivate 

actualizate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Starea tehnică 

necorespunzătoare 

a aparatelor de 

înregistrare/păstra

re a informaţiei 

video şi foto; 

Dotarea 

insuficientă cu 

aparataj și 

dispozitive de 

procesare și 

stocare a 

informațiilor 

electronice (video 

și foto) 

DCP HG nr. 

1211/2010; 

 

Legea nr. 

239/2008 

20. Obiectivul 20. 

Consolidarea și  

asigurarea 

continuității 

funcționării 

sistemelor 

informaționale, 

posesorul cărora 

este CS 

20.1 Asigurarea 

accesului autorizat și 

monitorizarea 

implementării 

sistemelor 

informaționale 

Sistem 

informațional 

funcțional și 

actualizat, 

acces autorizat 

- 100%, 

asigurare de 

suport în baza 

solicitărilor – 

100% 

Trim.IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Insuficiență 

resurse umane și 

capacitate redusă;  

Defecțiuni 

tehnice sau alți 

factori ce pot 

duce la situații 

imprevizibile; 

Apariția unor 

cheltuieli 

neplanificate;  

Instabilitate 

politică și 

instituțională 

Imperfecțiunea/ 

perimarea 

cadrului legal 

care 

reglementează 

activitatea și 

structura 

autorităților 

STI Legea 

467/2003 



 

 

publice; 

Defecțiuni tehnice 

sau alți factori ce 

pot duce la situații 

imprevizibile din 

partea 

administratorului 

platformai 

MCloud 

20.2 Migrarea 

sistemului 

informaţional; 

Registrul funcțiilor 

publice și al 

funcționarilor publici 

pe platforma 

tehnologică 

guvernamentală 

comună (MCloud) și  

asigurarea 

continuității 

funcționalității 

acestuia; 

Asigurarea suportului 

autorităților publice 

centrale și locale în 

accesarea acestuia 

Sistem migrat 

în platforma 

MCloud, 

actualizat, 

conturi create -

100%  

Trim.IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Insuficiență 

resurse umane și 

capacitate redusă, 

abilități 

insuficiente de 

organizare și 

desfășurare a 

instruirilor; 

Apariția unor 

cheltuieli 

neplanificate; 

Imperfecțiunea / 

perimarea 

cadrului legal care 

reglementează 

activitatea și 

structura 

autorităților 

publice 

STI 

 

HG 

nr.106/2014 

21. Obiectivul 21. 

Asigurarea 

implementării 

inițiativei „Guvern 

fără hîrtie” 

21.1 Creșterea 

numărului de 

documente semnate 

cu semnătura 

electronică avansată 

Cel puțin 30% 

doc. semnate 

cu semnătura 

electronică 

avansată 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Reticența 

angajaților 

DMDP HG 

nr.710/2011 

21.2 Asigurarea 

circulației electronice 

a întregii 

Nr. ordini de zi 

și seturi de 

materiale 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile 

defecţiuni tehnice; 

Schimbări ale 

DPȘG HG 

nr.710/2011 

HG nr. 



 

 

corespondențe 

aferente ședințelor 

secretarilor generali 

de stat  

expediate 

exclusiv 

electronic; 

Nr. scrisori de 

avizare 

expediate 

exclusiv 

electronic 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

 

610/2018 

 PROGRAMUL: RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 

 Sub-programul: Coordonarea asistenței externe 

22. Obiectivul 22. 

Asigurarea 

procesului de 

planificare, 

monitorizare, 

gestionare și 

evaluare a asistenței 

externe 

22.1 Participarea la 

procesul de 

programare, 

monitorizare și 

evaluare a asistenței 

tehnice oferite de 

organizaţiile 

internaţionale şi ţările 

donatoare 

Nr. de 

portofolii 

asistate; 

Nr. de rapoarte 

(intermediare) 

examinate; 

Nr. de şedinţe 

de coordonare 

la care s-a 

participat; Nr. 

participanților 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Decizii politice de 

schimbare a 

mecanismului de 

coordonare a 

asistenței externe; 

Lipsa ghidului la 

HG nr.377/2018 

DRI 

 

HG nr. 

377/2018 

22.2 Asigurarea 

dialogului cu 

comunitatea 

creditorilor/donatoril

or privind 

modificările necesare 

de asistenţă tehnică 

externă (extinderea, 

restructurarea, 

suspendarea) 

Nr. de 

demersuri 

remise. 

 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

procedurilor de 

aprobare a 

propunerilor de 

proiecte/programe 

de asistență 

tehnică 

DRI HG nr. 

377/2018 

22.3 Asigurarea 

evidenţei şi validării 

proiectelor/programel

or de asistenţă 

tehnică externă pe 

Nr. de proiecte 

validate. 

 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Posibile 

defecțiuni tehnice 

DRI HG nr. 

377/2018 



 

 

platforma 

amp.gov.md 

22.4 Organizarea 

şedinţelor de 

coordonare cu 

reprezentanţii 

proiectelor/programel

or de asistenţă 

externă lansate de CS 

Nr. de şedinţe 

organizate. 

Trim. IV 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Schimbările 

constante și 

imprevizibile în 

agendă 

DRI  

 

HG nr. 

377/2018 

23. Obiectivul 23. 

Asigurarea 

implementării 

eficiente a 

programelor de 

cooperare 

transfrontalieră și 

transnațională 

23.1 Implementarea 

şi coordonarea 

Programelor de 

cooperare 

transfrontalieră şi 

transnaţională în 

calitatea de Autoritate 

Naţională de 

Management 

Nr. de 

programe 

implementate/ 

Coordonate 

 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Comunicare 

insuficientă cu 

beneficiarii de 

proiecte;  

Abilități 

insuficiente de 

coordonare a 

Programelor; 

Fluxul sporit a 

persoanelor 

delegate 

responsabile de 

Programe; 

Influențe 

subiective/parțiale 

în exercițiul de 

evaluare a 

propunerilor de 

proiecte; 

Acționarea din 

proprie inițiativă; 

Ignorarea, 

necunoaşterea 

şi/sau neaplicarea 

reglementărilor de 

confidențialitate; 

Delegarea 

DRI 

 

HG nr. 

576/2017 



 

 

personalului cu 

pregătirea/experie

nță 

necorespunzătoare 

în comitete de 

evaluare/coordona

re/luare de decizii 

23.2 Coordonarea 

activităţii Oficiului 

pentru Coordonarea 

Programelor care 

activează sub egida 

Autorităţii Naţionale 

de Management (CS) 

Activităţi 

realizate. 

Trim. IV 

 

296 mii 

euro 

Nerespectarea 

procedurilor/ 

nevalorificarea 

bugetului alocat 

DRI HG nr. 

576/2017 

23.3 Actualizarea 

cadrului normativ 

care reglementează 

cadrul de cooperare 

pentru Programele de 

cooperare 

transfrontalieră și 

transnațională (CBC) 

Nr. de acte 

normative 

actualizate 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Prevederi legale 

incomplete 

DRI  

 

HG nr. 

576/2017 

 Sub-programul: Coordonarea implementării angajamentelor internaționale ale RM 

24. Obiectivul 24. 

Asigurarea 

colaborării eficiente 

dintre partenerii de 

dezvoltare și 

instituțiile RM 

24.1 Prelucrarea şi 

prezentarea 

materialelor 

analitico-

informaţionale, pe 

segmentul de relaţii 

internaţionale şi 

asistenţă tehnică 

externă 

Nr. de note 

prezentate 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Timp redus pentru 

prelucrarea 

informației 

DRI HG nr. 657/ 

2009 

24.2 Organizarea şi 

participarea la şedinţe 

de lucru, întrevederi, 

evenimente cu 

Nr. de 

evenimente 

organizate; 

Nr. de note 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Schimbările 

constante și 

imprevizibile în 

agendă. 

DRI  

 

HG nr. 657/ 

2009 



 

 

participarea 

partenerilor externi   

post-eveniment 

prezentate 

 

Suprapunerea de 

activități 

25. Obiectivul 25. 

Asigurarea 

implementării 

eficiente a 

angajamentelor ce 

rezultă din tratatele 

internaționale la 

care RM este parte 

25.1 Elaborarea 

rapoartelor periodice 

privind 

implementarea 

tratatelor 

internaţionale  

Nr. de rapoarte 

elaborate 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Prezentarea 

informației 

incomplete sau de 

o calitatea 

inferioară, 

nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

informației 

DRI  

 

Legea nr. 595/ 

1999 

HG nr. 442/ 

2015 

25.2 Elaborarea şi 

avizarea proiectelor 

de tratate 

internaţionale. 

Participarea în 

condiţiile legii, la 

negocierea tratatelor 

internaţionale cu alte 

state şi organizaţii 

internaţionale 

Nr. de avize 

elaborate. 

Nr. de tratate 

iniţiate  

Nr. grupurilor 

de negociere 

 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Abilităţi 

insuficiente de 

elaborare a 

avizelor. 

Termeni restrînși 

pentru examinare 

Abilități de 

negociere reduse. 

DRI Legea nr. 595/ 

1999 

HG nr. 442/ 

2015 

 PROGRAMUL: SUSTENABILITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

 Sub-programul: Reforma administrației publice 

26. Obiectivul 26. 

Asigurarea unui 

proces eficient de  

analiză, 

monitorizare și  

evaluare a 

implementării  

Strategiei privind 

reforma 

administrației 

publice și a 

Planului de acțiuni 

26.1 Elaborarea, 

avizarea, promovarea 

proiectelor actelor 

normative aferente 

reformei 

administrației publice 

Nr. acte 

normative, 

metodologii de 

analiză/evaluar

e elaborate, 

avizate, 

promovate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat; 

Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare, 

Proiectul 

UE  

 „Suport 

pentru 

reforma 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a actelor 

normative; 

asistență 

financiara 

neasigurată  

DAP 

 

HG 911/2016 

(SRAP) 



 

 

aferent administrați

ei publice” 

26.2 Organizarea 

ședințelor Consiliului 

Național pentru 

Reforma 

Administrației 

Publice în calitate de 

platformă decizională 

și consultativă în 

domeniul reformei 

administrației publice 

Nr. ședințe 

desfășurate; nr. 

subiecte 

prezentate, 

decizii 

aprobate  în 

cadrul 

Consiliului 

Național pentru 

Reforma 

Administrației 

Publice 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Neconvocarea 

ședințelor în lipsa 

cvorumului; 

Neaprobarea 

agendelor propuse 

de către PM 

DAP 

 

HG 716/2015   

 

26.3 Acordarea 

asistenței 

consultative, 

metodologice în 

domeniul reformei 

administrației publice  

Nr. consultații 

acordate/recom

andări/sesiuni 

de informare, 

ședințe de lucru 

tematice 

organizate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

cadrelor calificate 

pentru acordarea 

asistenței 

metodologice/con

sultărilor la un 

nivel 

corespunzător; 

insuficiența 

resurselor 

financiare pentru 

organizarea 

sesiunilor de 

informare și 

consultare 

DAP 

 

HG 911/2016 

(SRAP) 

26.4 Elaborarea, 

consultarea, 

promovarea 

conceptului privind 

reorganizarea 

administrativ-

teritorială 

Concept 

elaborat, 

aprobat; nr. 

consultări 

publice 

organizate; nr. 

participanți în 

Tim. III În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

resurselor 

financiare pentru 

organizarea 

sesiunilor de 

informare și 

consultare 

DAP 

 

HG 911/2016 

(SRAP) 



 

 

procesul de  

consultări 

publice 

27. Obiectivul 27. 

Asigurarea 

funcționării în 

condiții de 

legalitate, eficiență 

și transparență a 

oficiilor teritoriale 

ale Cancelariei de 

Stat (OTCS) 

 

27.1 Coordonarea, 

monitorizarea, 

evaluarea activității 

Oficiilor teritoriale 

ale Cancelariei de 

Stat în domeniul 

exercitării controlului 

administrativ de 

legalitate a actelor 

emise de APL  

Nr. 

ședințe/seminar

e organizate; 

rapoarte 

elaborate;  

Nr. 

Controalelor 

efectuate la 

OT. 

  

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Fluctuația 

personalului;  

Calitatea scazută a 

pregătirii 

specialiștilor; 

Insuficiența 

resurselor umane 

 

DAP 

 

Legea 

436/2006 

HG 845/2009 

27.2 Analiza, 

monitorizarea, 

evaluarea activității 

OTCS în domeniul 

coordonării generale 

a activității serviciilor 

publice 

desconcentrate în 

teritoriu 

Rapoarte 

elaborate; nr. 

ședințe de lucru 

desfășurate; nr. 

consultații 

acordate; 

Nr. 

controalelor 

efectuate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Fluctuația 

personalului;  

Calitatea scazută a 

pregătirii 

specialiștilor 

DAP 

 

Legea 

435/2006 

HG 845/2009 

27.3 Asigurarea 

implementării,  

funcționalității și 

dezvoltării 

Registrului de Stat al 

actelor locale 

Nr. consultații 

acordate; 

sesiuni de 

instruire 

organizate; % 

actelor plasate 

în RSAL din 

totalul actelor 

emise 

Trim. IV  Insuficiența 

pregătirii 

profesionale a 

responsabililor de 

plasarea actelor 

administrative în 

RSAL;  

Dotarea 

necorespunzătoare  

cu echipament  

DAP 

 

Legea 

161/2016;  

HG 672/2017 

27.4 Acordarea 

asistenței 

metodologice 

oficiilor teritoriale ale 

Nr. de 

consultații 

oferite; 

Nr. 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Eventualer lacune 

colaborrae/comun

icare instituțională 

DAP 

 

Legea 

435/2006 

Legea 

436/2006 



 

 

Cancelariei de Stat în 

procesul de 

implementare a 

Programului de 

activitate al 

Guvernului și a altor 

documente de politici 

indicațiilor/circ

ularelor 

elaborate 

 

HG 845/2009 

28. Obiectivul 28. 

Asigurarea 

implementării și 

perfecționării 

cadrului normativ 

în domeniul 

serviciului public și 

managementului 

funcției publice 

28.1 Elaborarea, 

consultarea, 

promovarea actelor 

normative privind 

funcția publică și 

procedurile de 

personal în serviciul 

public 

Nr. de acte 

normative 

elaborate; 

consultate; 

promovate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare, 

promovare 

DAP 

 

Legea 

158/2008; 

Legea 

155/2011; 

 

28.2 Coordonarea 

activităților privind 

dezvoltarea 

profesională a 

funcționarilor publici 

Nr. funcționari 

publici care au 

beneficiat de 

activități de 

dezvoltare 

profesională 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Termeni restrînși 

pentru activități 

preconizate; 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare; 

Calitatea joasă a 

serviciilor de 

instruire/dezvoltar

e profesională 

prestate 

DAP 

 

HG 970/2016 

28.3 Acordarea 

asistenței 

metodologice privind 

aplicarea corectă a 

cadrului normativ 

aferent funcției 

publice 

Nr. consultații 

oferite; instruiri 

ședințe 

tematice 

organizate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

personal în 

domeniul funcției 

publice; 

Eventuale lacune 

în comunicarea 

instituțională  

DAP 

 

HG 201/2011; 

HG 1001/2011 

28.4 Analiza, 

monitorizarea și 

evaluarea 

Nr. autorități 

publice 

chestionate; 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Eventuale lacune 

managementul 

timpului;  

DAP 

 

Legea 

158/2008; 

Legea 



 

 

implementării 

cadrului normativ 

privind funcția 

publică și statutul 

funcționarului public 

Raport privind 

funcția publică 

elaborat; note 

informative 

elaborate 

/Asistenţa 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

 155/2011; 

 

28.5 Coordonarea 

procesului de 

examinare și avizare 

a statelor de personal 

ale autorităților 

publice 

Nr. ședințe 

desfășurate;  

nr. state de 

personal 

examinate/ 

avizate; 

procese-verbale 

întocmite 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Termeni restrînși 

în raport cu 

volumul de 

muncă; 

Neasigurarea 

participării 

responsabililor 

din autoritățile 

abilitate în 

procesul de 

examinare și 

avizare a statelor 

de personal 

DAP 

 

HG 201/2011; 

HG 1001/2011 

29. Obiectivul 29. 

Asigurarea 

desfășurării 

vizitelor membrilor 

Guvernului în 

teritoriu 

29.1 Coordonarea 

procesului de 

organizare și 

desfășurare a vizitelor 

membrilor 

Guvernului în 

unitățile 

administrative-

teritoriale 

Nr. 

întrevederilor 

organizate; nr. 

localităților 

vizitate; nr. 

participanților 

la întrevederi; 

agende 

întocmite; note 

informative 

elaborate 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Modificări 

neprevazute în 

agenda de lucru a 

membrilor 

Guvernului;  

 

DAP 

 

HG 368/2018 

29.2 Analiza, 

monitorizarea, 

evaluarea soluționării 

problemelor abordate 

Rapoarte 

elaborate; nr. 

prezentări/ note 

informative; nr. 

problemelor 

cuantificate, 

examinate, 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Reticiența unor 

autorități publice; 

tergiversarea 

termenilor de 

prezentare a 

informațiilor 

solicitate 

DAP 

 

HG 368/2018 



 

 

soluționate;  

 Sub-programul: Modernizarea serviciilor publice 

30. Obiectivul 30. 

Asigurarea unei 

abordări coordonate 

și unificate privind 

modernizarea 

serviciilor publice 

30.1 Coordonarea, 

monitorizarea, 

evaluarea 

implementării 

acțiunilor conexe 

reformei de 

modernizare a 

serviciilor publice 

Nr. autorități 

publice 

chestionate; 

Rapoarte 

elaborate, note 

informative/co

mmunicate 

prezentate 

conducerii 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare  

Eventuale lacune 

în comunicarea 

instituțională;  

Tergiversrea 

termenilor stabiliți 

DAP 

 

 

Legea 

nr.25/2018 

30.2 Elaborarea și 

promovarea 

proiectelor actelor 

normative  cu privire 

la reingineria 

serviciilor publice 

administrative/  

digitizarea serviciilor 

publice 

 

Proiectul 

hotarîrii 

aprobat  de 

Guvern. 

 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Proiectul 

„Moderniza

rea 

Serviciilor 

Guvername

ntale” 

(MGSP)) 

Tergiversare 

perioada de 

pilotare servicii 

selectate pentru 

reinginerie  

DAP 

AGE 

 

Legea 

nr.25/2018 

30.3 

Elaborarea/ajustarea 

programelor de 

instruire pentru 

personalul implicat în 

procesul de 

modernizare și 

prestare a serviciilor 

publice 

administrative 

Programele de 

instruire 

elaborate 

 

Trim.IV În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare - 

Proiectul 

„Moderniza

rea 

serviciilor 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare urmare 

situaţiilor 

neprevăzute 

 

DAP 

AGE 

Legea 

nr.25/2018 



 

 

guvernamen

tale” 

(MGSP)  

30.4 Elaborarea 

metodologiei de 

dezvoltare a cadrului 

strategic de 

performanță 

instituțională 

Proiect 

Metodologie 

elaborat 

Trim. IV  În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare - 

Proiectul 

„Moderniza

rea 

serviciilor 

guvernamen

tale” 

(MGSP) 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare urmare 

situaţiilor 

neprevăzute 

 

 

DAP 

AGE 

Legea 

nr.25/2018 

30.5 

Elaborarea/actualizar

ea cadrului de 

performanță 

instituțională a 

instituțiilor implicate 

în procesul de 

reinginerie a 

serviciilor publice în 

conformitatea cu noul 

model de prestare a 

serviciilor selectate 

4 planuri de 

management al 

performanței 

instituționale 

elaborate 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare - 

Proiectul 

„Moderniza

rea 

serviciilor 

guvernamen

tale” 

(MGSP)  

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

 

 

DAP 

AGE 

Legea 

nr.25/2018 

30.6 Coordonarea 

procesului de 

reinginerie a 

serviciilor publice 

administrative 

3 servicii-pilot 

selectate; 

soluțiile de 

reinginerie 

(TO-BE 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

asistența 

partenerilor 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

DAP 

AGE 

Legea 

nr.25/2018 



 

 

MAPS) 

dezvoltate, 

aprobate, 

implementare 

inițiată 

de 

dezvoltare 

Proiectul 

„Moderniza

rea 

serviciilor 

guvernamen

tale” 

 

Lacune 

comunicare/colab

orare instituțională 

 

30.7 Elaborarea 

conceptului Centrului 

Unic de Apel în 

contextul prestării 

serviciilor publice 

administrative 

Conceptul 

Centrului Unic 

de Apel 

elaborat și 

aprobat 

Trim. IV  În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare – 

Proiectul 

”Moderniza

rea 

Serviciilor 

Guvername

ntale” 

MGSP 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 

DAP 

AGE 

Legea 

nr.25/2018 

 PROGRAMUL: SISTEMUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ 

31. Obiectivul 31. 

Optimizarea și 

operaționalizarea 

unui sistem de 

planificare 

strategică riguros, 

integrat și coerent, 

precum și corelarea 

cu resursele 

financiare 

31.1 Coordonarea 

procesului de 

„pașaportizare” 

(cartografiere), 

revizuire și ajustare a 

tuturor documentelor 

de politici la SND 

„Moldova 2030” 

Raport privind 

„pașaportizarea

” tuturor 

documentelor 

de politici 

elaborat; 

Recomandări/

metodologie/cri

terii privind 

ajustarea și 

raționalizarea 

documentelor 

de politici 

Trim. IV Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare/P

roiectul UE 

„Suport 

pentru 

consolidare

a procesului 

de 

elaborare a 

politicilor în 

contextul 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

DCPP SND 

„Moldova 

2030” 

PA SRAP 

2019-2020 



 

 

elaborate punerii în 

aplicare a 

Acordului 

de Asociere 

RM-UE” 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

31.2 Elaborarea 

documentului de 

priorități de politici 

publice sectoriale pe 

termen mediu 2020-

2022 

Document 

elaborat  

Trim. I În limitele 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Prezentarea 

informațiilor 

(propunerilor de 

priorități)  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

 

DCPP HG 657/2009 

33. Obiectivul 32 

Planificarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

implementării  

documentelor de 

planificare 

strategică de nivel 

național/sectorial/in

situțional  

32.1 Coordonarea 

procesului de 

elaborare a Planului 

Național de 

Dezvoltare (PND) 

10 Grupuri de 

lucru create 

 

Cel puțin cîte 2 

ședințe per 

grup organizate 

 

 

Plan elaborat 

(HG) 

Trim. II 

 

 

Trim. III 

 

 

 

 

Trim. IV 

În limitele 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare//

Proiectul 

UE „ Suport 

pentru 

consolidare

a procesului 

de 

elaborare a 

politicilor în 

contextul 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute, 

Prezentarea 

informațiilor 

(propunerilor de 

acțiuni)  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

DCPP SND 

„Moldova 

2030” 



 

 

punerii în 

aplicare a 

Acordului 

de Asociere 

RM-UE” 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

32.2 Elaborarea 

Planului de activitate 

al CS pentru anul 

2020  

Plan elaborat și 

aprobat de 

conducerea CS 

(Ordin) 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Prezentarea 

informațiilor 

(propunerilor de 

acțiuni)  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

DCPP  

32.3 Elaborarea PDS 

al CS pentru anii 

2020-2022 

Grup de lucru 

instituit. 

 

Cel puțin două 

ședințe ale GL 

organizate 

 

PDS elaborat și 

aprobat de 

Trim.II 

 

 

Trim. III 

 

 

 

Trim. IV 

 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCPP HG 

nr.176/2011 



 

 

conducerea CS 

(Ordin) 

Prezentarea 

informațiilor 

(propunerilor de 

acțiuni)  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

32.4 Elaborarea 

rapoartelor 

periodice/anuale 

privind 

implementarea 

principalelor 

documente de 

planificare strategică, 

precum și celor în 

cadrul cărora se 

conțin activități ce țin 

de competența CS. 

Raportul anual 

de activitate al 

Guvernului în 

baza platformei 

PlanPro 

elaborat; 

 

Raportul de 

activitate al CS 

pentru anul 

2018 elaborat; 

 

Raportul 

privind 

asigurarea 

transparenței 

decizionale în 

anul 2018 

elaborat; 

 

Raportul 

privind 

asigurarea 

protecției 

datelor cu 

caracter 

personal în 

anul 2018 

Trim. IV În limitele 

bugetului 

aprobat 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Prezentarea 

informațiilor  

necalitative; și 

nerespectarea 

termenelor-limită de 

prezentare a 

informațiilor; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

 

DCPP 

DSP 

HG 657/2009 

 

Legea 

nr.51/2018 

 

HP 89/2018 

 



 

 

elaborat; 

 

Raportul 

privind 

implementarea 

Planului de 

acțiuni privind 

Guvernarea 

deschisă 

elaborat; 

 

2 Rapoarte 

(anual/final) de 

evaluare a 

PDS-lui CS 

pentru anii 

2017-2019 

elaborate; 

 

4 Rapoarte de 

realizare a 

PNAAA 

elaborate; 

 

Raportul 

privind 

implementarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

societății civile 

pentru perioada 

2018-2020 şi a 

Planului de 

acțiuni aferent - 

elaborat; 

 

Raportul 



 

 

privind 

implementării 

Strategiei 

naționale 

pentru 

prevenirea și 

combaterea 

traficului de 

ființe umane 

2018-2023 și al 

Planului de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

aferent – 

elaborat; 

 

Raportul 

privind 

implementarea 

Planului 

național de 

acțiuni 

în domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018–2022 

elaborat 

33. Obiectivul 33 

Elaborarea cadrului 

metodologic pentru 

planificarea, 

elaborarea, 

implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

documentelor de 

politici 

33.1 Definitivarea și 

aprobarea 

Metodologiei privind 

elaborarea, 

implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

documentelor de 

politici publice 

Metodologie 

aprobată (HG)  

Trim. IV 

 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare/

GIZ 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Abilităţi 

insuficiente de 

elaborare a 

metodologiei,  

Nerespectarea 

DCPP PA SRAP 

2019-2020 



 

 

 

 

 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

tergiversarea 

avizării 

proiectului HG de 

către autoritățile 

publice; 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 

33.2 Revizuirea 

metodologiei de 

elaborare a 

programelor de 

dezvoltare strategică 

ale autorităților 

administrației publice 

centrale, și după caz 

actualizarea acesteia 

Analiză 

elaborată; 

 

Metodologie 

ajustată (HG), 

după caz 

Trim. II 

 

 

Trim.III 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare//

Proiectul 

UE „ Suport 

pentru 

consolidarea 

procesului 

de elaborare 

a politicilor 

în contextul 

punerii în 

aplicare a 

Acordului 

de Asociere 

RM-UE 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 

DCPP PA SRAP 

2019-2020 

34. Obiectivul 34. 

Consolidarea 

capacităților 

instituționale ale 

34.1 Organizarea 

evenimentelor de 

instruire, precum și 

oferirea consultanței 

Cel puțin 4  

evenimente 

organizate; 

Cel puțin 80 de 

Trim. IV  

 

În limita 

bugetului 

aprobat/ 

Asistența 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în 

urma apariţiei 

DCPP PDS 2017-

2019 



 

 

persoanelor 

implicate în 

procesul de 

planificare, 

elaborare, 

implementare, 

monitorizare și 

evaluare a 

documentelor de 

politici 

metodologice privind  

elaborarea, 

implementarea, 

monitorizarea și 

evaluarea 

documentelor de 

politici 

participanți; 

Numărul 

documentelor 

de politici 

consultate 

partenerilor 

de 

dezvoltare//

Proiectul 

UE „ Suport 

pentru 

consolidarea 

procesului 

de elaborare 

a politicilor 

în contextul 

punerii în 

aplicare a 

Acordului 

de Asociere 

RM-UE 

situaţiilor 

neprevăzute 

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Întreruperea 

asistenţei tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 PROGRAMUL: REINTEGRAREA STATULUI 

35. Obiectivul 35. 

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 

 

35.1 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 

Întruniri 

desfășurate. 

Teme abordate 

și mecanisme 

de soluționare 

convenite. 

Documente 

semnate în 

negocieri și 

implementate. 

Evenimente 

organizate. 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Condiționarea 

desfășurării 

negocierilor în 

formatul „5+2” 

de către 

reprezentanţii 

Tiraspolului cu 

invocarea unor 

abordări 

unilaterale, 

prioritizarea 

soluționării unor 

probleme, 

manifestarea 

nedorinţei de a 

aborda statutul 

regiunii, 

subiectele 

politice şi de 

BPR PAG 2016-2018 

PNA AA 2017-

2019 

IPAP 2017-2019 



 

 

securitate 

35.2 Convocarea 

ședințelor  Comisiei 

Unificate de Control 

(CUC), cu 

monitorizarea 

evoluției  situației în 

Zona de securitate, 

documentarea 

incidentelor 

constatate și 

asigurarea respectării 

regimului în 

perimetrul de 

responsabilitate al 

forțelor de pacificare 

Ședințe 

convocate, 

decizii 

aprobate și 

realizate. 

Incidente 

documentate și 

soluționate. 

Activitate 

funcțională a 

CUC și ordinea 

de drept 

menținută.  

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Tensionarea 

constantă de 

către partea 

transnistreană a 

situaţiei din Zona 

de Securitate 

BPR PAG 2016-

2018 

 

36. Obiectivul 36. 

Promovarea 

politicilor sectoriale 

în domeniul 

reintegrării 

36.1 Selectarea, 

evidența și  

monitorizarea 

implementării 

proiectelor în cadrul 

Programului 

activităților de 

reintegrare a țării 

Proiecte 

evaluate, 

aprobate și 

implementate. 

Impact major 

obținut pentru 

locuitorii din 

Zona de 

Securitate. 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Incapacitatea 

beneficiarului de 

a implementa 

proiectul aprobat 

în termenii 

stabiliți 

BPR PAG 2016-

2018 

 

36.2 Luarea măsurilor 

menite să asigure 

asistență și protecţie 

în apărarea drepturilor 

omului în regiunea 

transnistreană şi libera 

circulaţie între cele 

două maluri ale 

Nistrului 

Grad de 

protecție a 

drepturilor 

omului în 

regiune 

îmbunătățit. 

Libera 

circulație 

facilitată. 

Trim. IV În limita 

bugetului 

aprobat 

Imposibilitatea 

obiectivă a 

autorităților 

constituționale de 

a exercita un 

control efectiv 

asupra situaţiei 

din regiune 

BPR PAG 2016-2018 

PNA AA 2017-

2019 

IPAP 2017-2019 

36.3 Coordonarea 

activității autorităților 

Ședințe de 

lucru 

Trim. IV În limita 

bugetului 

Abordarea 

superficială de 

BPR PAG 2016-

2018 



 

 

administrației publice 

pe dimensiunea 

transnistreană și 

asigurarea activității 

Comisiei 

guvernamentale 

pentru reintegrarea 

țării 

convocate, 

indicații 

stabilite și 

executate, 

probleme 

soluționate. 

Expertiza 

autorităților 

publice 

mobilizată. 

aprobat către unele 

autorități publice 

a problematicii 

transnistrene și 

furnizarea unor 

expertize 

insuficiente 

 

36.4 Instituirea 

cadrului juridic 

necesar pe dosarul 

transnistrean şi 

stabilirea 

mecanismelor de 

soluționare a 

problemelor cu care 

se confruntă 

populaţia şi agenţii 

economici din 

raioanele de est ale 

țării 

Acte normative  

expertizate și 

aprobate. 

Documente pe 

linia de 

negocieri 

coordonate, 

semnate și 

implementate. 

Trim. IV 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Încălcarea de 

către partea 

transnistreană a 

angajamentelor 

asumate în 

negocieri 

BPR PAG 2016-

2018 

PNA AA 2017-

2019 

 

 PROGRAMUL: DIASPORA 

37. Obiectivul 37. 

Consolidarea 

cadrului strategic și 

coordonarea 

politicii de stat în 

domeniul diasporei, 

migrației și 

dezvoltării (DMD) 

37.1 Implementarea 

mecanismului de 

coordonare a politicii 

de stat în domeniul 

diasporei, migrației și 

dezvoltării (DMD) de 

către autoritățile 

publice centrale și 

locale 

Mecanism 

implementat;  

2 sesiuni de 

consolidare a 

capacităților 

APL realizate; 

2 ședințe ale 

Comitetului 

interministerial 

CIDMD 

organizate;  

3 ședințe a 

Trim. IV 42 000 MDL 

din surse 

externe ale 

donatorului 

Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare 

(SDC) 

Insuficiența 

resurselor umane 

și capacitatea 

redusă;  

Fluctuația 

personalului. 

BRD HG 

nr.200/2016;  

HG 

nr.725/2017;  

HG nr. 

724/2017 

 



 

 

grupului tehnic 

organizate 

37.2 Monitorizarea și 

asigurarea 

implementării 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2017- 

2020 privind 

(re)integrarea 

cetățenilor Republicii 

Moldova reîntorși de 

peste hotare de către 

APC 

Acțiunile 

planificate 

pentru anul 

2019 

implementate   

 

 

Trim. IV  

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Insuficiența 

resurselor umane 

și capacitatea 

redusă 

 

 

BRD HG nr. 

724/2017 

37.3 Promovarea 

proiectului  HG cu 

privire la aprobarea 

Planului de acţiuni 

pentru anii 2019-

2021 privind 

implementarea 

Strategiei naţionale 

„Diaspora-2025” 

Proiect de 

hotărâre de 

Guvern 

elaborat și 

prezentat spre 

aprobare  

Trim. II În limita 

bugetului 

aprobat 

Insuficiența 

resurselor umane 

și capacitatea 

redusă;  

Fluctuația 

personalului. 

BRD PNAAA 2017- 

2019 

37.4 Desfășurarea 

programelor Zilele 

Diasporei, DOR, 

Teatrul în diasporă, 

Bienala Diasporei 

4 programe 

desfășurate 

 

 

Trim. IV 2 234 500 

MDL din 

linia bugetară 

2403-

Susținerea 

Apariția unor 

cheltuieli 

neplanificate 

Insuficiența 

resurselor umane 

BRD HG 

nr.200/2016 



 

 

 

2019 etc. Diasporei.  și capacitatea 

redusă;  

Fluctuația 

personalului. 

37.5 Monitorizarea 

implementării 

programului Diaspora 

Acasă Reușește DAR 

1+3 

Program 

implementat; 

 

Număr de 

proiecte 

acceptate/finanț

ate 

 

Trim. IV 10 mln 

MDL, 

bugetul de 

stat 

 

80000 din 

linia bugetară 

2403 – 

susținerea 

Diasporei 

Insuficiența 

resurselor 

umane; 

Capacitatea 

redusă de 

implementare; 

Lipsa 

cunoștințelor în 

domeniu. 

 

BRD HG nr. 

801/2018 


