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Obiective Acţiuni Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare Responsabil Nivel de realizare*/ 

Descriere succintă
1 2 3 4 5 6

PROGRAMUL:MAN AGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL SI INSTITUTIONAL EFICIENT
Sub-programul:Funcl ionari publici profesionisiti si integri

1. Obiectivul 1. 
Formarea şi 
menţinerea unui 
efectiv de angajaţi 
profesionişti

1.1 Asigurarea unui 
management eficient al 
resurselor umane în 
cadrul CS şi OT

Efectivul de 
personal
completat în 
proporţie de cel 
puţin 85%;
Nota informativă 
privind 
rezultatele 
evaluării

Trim. IV SRU Realizat (90%)
Efectivul aparatului central al Cancelariei de Stat a fost 
completat la nivel de 81,2%, efectivul OT - la nivel de 68%, 
per total efectivul CS şi OT este completat la nivel de 76,8%
A fost elaborată şi prezentată conducerii CS nota informativă 
privind rezultatele evaluării performanţelor funcţionarilor 
publici din cadrul CS.

elaborată
1.2 Gestionarea 
proceselor de personal 
pentru anumite 
categorii de angajaţi din 
cadrul ministerelor, 
altor autorităţi 
administrative centrale

Nr. acte 
normative cu 
caracter 
individual 
elaborate;
Nr. concursuri 
pentru selectarea 
funcţionarilor 
publici de 
conducere de 
nivel superior 
organizate; 
Lucrări de

Trim. IV SRU Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost:
- elaborate şi promovate 204 acte normative cu caracter 
individual;
- anunţate şi organizate 23 concursuri pentru selectarea 
funcţionarilor publici de conducere de nivel superior;
- pregătite 48 dosare pentru examinare la Comisia de evaluare 
a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de 
conducere de nivel superior.



secretariat ale 
Comisiei de 
evaluare a 
performanţelor 
profesionale ale 
funcţionarilor 
publici de 
conducere de 
nivel superior 
asigurate

1.3 Planificarea şi 
organizarea instruirilor 
pentru dezvoltare 
profesională a 
angajaţilor CS şi OT, 
inclusiv a instruirilor cu 
privire la depunerea 
declaraţiilor de avere şi 
interese personale, 
dreptul de acces la 
secret de stat.

La cel puţin 45 
activităţi de 
instruire s-a 
asigurat 
participarea 
angajaţilor CS şi 
OT
100% subiecţi ai
declarării
instruiţi

Trim. IV SRU
DSI

Realizat (100%)
A fost asigurată participarea angajaţilor Cancelariei de Stat şi 
oficiilor teritoriale la 107 activităţi de instruire cu un număr 
total de 7929 ore.
Pe parcursul anului 2019 au fost instruite 181 persoane.

2. Obiectivul 2. 
Consolidarea 
climatului de 
integritate

2.1 Monitorizarea şi 
asigurarea măsurilor 
privind respectarea 
regimului declarării

100% subiecţi ai 
declarării 
asiguraţi cu 
semnătura

Trim. IV DSI Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost asiguraţi cu semnătura 
electronică 280 subiecţi ai declarării.
72 agenţi publici au fost angaiati/numiti/cu mandatele validate.

instituţională averilor şi intereselor 
personale

electronică; 
90-100% 
declaraţii depuse 
anual, la 
angajare/ 
eliberare;
100% subiecţi ai 
declarării incluşi 
în Registrul 
electronic al 
subiecţilor 
declarării

fund depuse 72 declaraţii în momentul angajării/numirii 
/validării mandatului (100%);
Au fost depuse 100% declaraţii anuale (277 agenţi publici 
activau în Cancelaria de Stat în perioada depunerii declaraţiei 
anuale pentru anul 2018 au depus 277 de declaraţii anuale.
98 de agenţi publici ai căror mandat/raporturi de muncă sau de 
serviciu au încetat pe parcursul anului 2019 au depus 86 
declaraţii la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de 
serviciu pe parcursul anului respectiv.
In Registrul electronic al subiecţilor declarării au fost 
completate şi actualizate 170 date.



2.2 Monitorizarea şi 
asigurarea respectării 
regimului cadourilor, 
organizarea evidenţei 
conflictelor de interese, 
al influenţelor 
necorespunzătoare şi 
avertizărilor despre 
posibile ilegalităţi 
comise

100 % cadouri
declarate
înregistrate;
100% evidenţă a 
declaraţiilor 
conflictelor de 
interese, 
influenţelor 
necorespunzătoa 
re şi a 
avertizărilor 
despre ilegalităţi

Trim. IV DSI Realizat (100%)
Numărul cadourilor declarate şi înregistrate în cadrul 
Cancelariei de Stat -  38;
Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în 
cadrul Cancelariei de Stat -  2;
Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi avertizări 
despre ilegalităţi -  0.

3. Obiectivul 3. 
Asigurarea 
protecţiei secretului 
de stat

3.1 Elaborarea 
pachetului de 
documente întru 
asigurarea aplicării 
Programului de 
prevenire a scurgerii de 
informaţii atribuite la 
secretul de stat

% documentelor 
elaborate

Trim. IV DSI Realizat (100%)
Intru asigurarea aplicării Programului de prevenire a scurgerii 
de informaţii atribuite la secretul de stat a fost elaborat şi 
aprobat pachetul de documente corespunzător.

Sub-programul: Realizarea eficientă a funcţiilor administrative, organizatorice si de reprezentare
4. Obiectivul 4. 

Asigurarea 
reprezentării 
intereselor

4.1 Asigurarea 
reprezentării în instanţele 
de judecată a intereselor 
Guvernului si

100% - şedinţe 
de judecată 
asigurate cu 
participarea

Trim. IV DJSCS Realizat (100%).
în perioada de referinţă a fost asigurată participarea la 
şedinţele în cadrul proceselor judiciare, conform cauzelor pe 
rolul instanţelor de iudecată si. respectiv, citatiilor în care

Guvernului şi ale 
Cancelariei de Stat 
în instanţe

Cancelariei de Stat, 
formularea actelor 
procedurale (referinţe, 
recursuri, cereri de 
chemare în judecată, 
demersuri, cereri de apel 
şi recurs, etc.)

reprezentanţi
lor,
100% de acte 
procedurale 
întocmite 
(referinţe, 
recursuri, cereri 
de chemare în 
judecată, 
demersuri, cereri 
de apel şi recurs, 
etc.)

Guvernul/Cancelaria de Stat are calitatea de parte.
Au fost întocmite şi coordonate toate actele procedurale 
conform legislaţiei procesual civile pe marginea cazurilor unde 
Guvernul şi Cancelaria de Stat au calitate procesuală.
Au fost admise mai mult de 90% din actele procedurale 
întocmite.



4.2 întreprinderea 
acţiunilor privind 
executarea hotărârilor 
judecătoreşti definitive 
şi irevocabile (note 
informative, ordine)

100% de note 
informate şi 
ordine formulate 
privind 
necesitatea 
executării 
hotărîrilor 
instanţelor de 
judecată rămase 
definitive şi 
irevocabile

Trim. IV DJSCS Realizat (100%)
In perioada de referinţă au fost monitorizate toate dosarele, 
care se află pendinte pe rolul instanţelor de judecată, în care 
interesele Guvernului sunt reprezentate de colaboratori din 
subdiviziunile respective ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale de specialitate. După caz, s-a participat şi în cadrul 
şedinţelor de judecată. Reprezentarea se efectuează de 
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale, dat 
fiind faptul că obiectul cauzelor descind din domeniul de 
activitate al instituţiilor.
Actele de procedură aferente proceselor întocmite în comun 
cu reprezentantul autorităţilor.

5. Obiectivul 5.
Monitorizarea
petiţiilor
persoanelor fizice şi 
juridice

5.1 Examinarea în 
termen a 
demersurilor/petiţiilor 
autorităţilor publice şi 
persoanelor, conform 
domeniului de 
responsabilitate

% demersuri 
examinate în 
termen

Trim. IV DMDP
DAP
DCPP
DJSCS
DSI
DSP

Realizat (100%)
în perioada de referinţă au fost înregistrate şi examinate 20274 
de demersuri de la persoanele juridice. Urmare examinării 
acestora au fost elaborate şi expediate 9380 de documente de 
ieşire.
Concomitent, au fost recepţionate şi examinate 4683 de petiţii 
de la persoanele fizice dintre care la 4182 petiţii au fost remise 
spre examinare conform competenţelor şi oferite răspunsuri 
directe cetătenilor.

6. Obiectivul 6. 
Oferirea promptă şi 
calificată a asistenţei 
juridice conducerii

6.1 Asigurarea 
examinării cererilor 
prealabile, sesizărilor 
organelor de drept.

100% de note 
informative 
formulate 100% 
răspunsuri la

Trim. IV DJSCS Realizat (100%)
în perioada de referinţă au fost examinate şi oferite răspunsuri 
la toate petiţiile şi cererile prealabile. Totodată, au fost 
întocmite, după caz. indicaţii si demersuri către autoritătile

Guvernului şi 
Cancelariei de Stat

precum şi contractelor şi 
actelor juridice care 
angajează răspunderea 
Guvernului şi a 
Cancelariei de Stat

cererile 
prealabile 
acordate în 
termen
100% de acte 

juridice/contract 
e examinate

administraţiei publice centrale şi locale de specialitate. Au fost 
redactate note informative pe marginea tuturor cazurilor care 
prezentau necesitate către conducerea Guvernului şi a 
Cancelariei de Stat.
S-a participat la şedinţele din cadrul diverselor grupuri de 
lucru şi comisii instituite întru soluţionarea diferitelor 
probleme curente.

6.2 Asigurarea 
suportului consultativ 
conducerii Guvernului 
şi Cancelariei de Stat 
pe probleme juridice

100% note 
informative 
formulate în 
termen

Trim. IV DJSCS Realizat (100%)
Pe parcursul perioadei a fost oferită asistenţa în termen şi 
calificată conducerii Guvernului şi Cancelariei de Stat pe 
marginea diverselor probleme ce necesitau o analiză a situaţiei 
de fapt şi expunerea pe marginea soluţiilor posibile prin prisma 
cadrului normativ în vigoare.



A fost elaborate circa 300 note informative pe diverse cazuri, 
cu elaborarea demersurilor către instituţiile de resort şi 
organele de drept competente.

7. Obiectivul 7.
Asigurarea
suportului logistic
pentru pregătirea şi
desfăşurarea
şedinţelor
consiliilor,
comisiilor şi
comitetelor
specializate

7.1 Organizarea şi
desfăşurarea
şedinţelor:
Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a 
Republicii Moldova; 
Comisiei
interdepartamentale 
pentru protecţia 
secretului de stat; 
Consiliului naţional 
pentru securitatea 
circulaţiei rutiere; 
Consiliului naţional de 
coordonare a 
activităţilor de 
prevenire şi combatere 
a criminalităţii 
organizate;
Comitetului permanent 
de monitorizare a 
cazurilor de interes

100% de şedinţe 
convocate de 
preşedintele 
comisiei 
organizate

Trim. IV DSl
DSP

Realizat parţial (60%)
Pe parcursul anului 2019 au fost organizate:
- 15 şedinţe ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova;
- 1 şedinţă a Comisiei interdepartamentale pentru protecţia 
secretului de s ta t ;
- 2 şedinţă a Consiliului naţional pentru securitatea circulaţiei 
rutiere;
- 1 şedinţă a Comitetului naţional pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane (10.09.2019);
- 3 şedinţe ale Biroului executiv al Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective (21.08.2019, 22.11.2019 şi 
18.12.2019);
- 1 şedinţă a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri 
colective (25.11.2019).

social sporit; 
Comitetului naţional 
pentru combaterea 
traficului de fiinţe  
umane;
Comisiei naţionale 
pentru consultări şi 
negocieri colective', 
Consiliului naţional 
pentru protecţia 
drepturilor copilului; 
Consiliului Naţional 
pentru Drepturile 
Omului

Cel puţin 3 
şedinţe realizate

Cel puţin 6 
şedinţe realizate

Cel puţin 2 
şedinţe realizate

Cel puţin 2 
şedinţe realizate



7.2 Asigurarea 
Secretariatului 
Comisiei pentru 
decernarea Premiului 
Naţional

Proiect HG 
aprobat;
Cel puţin 2 
şedinţe ale 
Comisiei 
realizate;
HG privind
desemnarea
laureaţilor
Premiului
Naţional
elaborată

Trim. II 

Trim.II - III

Trim. III

DAP Realizat (100%)
în vederea asigurării funcţionalităţii Comisiei pentru 
decernarea Premiului Naţional au fost realizate următoarele 
acţiuni:
- actualizată componenţa Comisiei prin aprobarea HG 
nr.267/2019, HG nr.300/2019;
- organizate 4 şedinţe ale Comisiei pentru decernarea 
Premiului Naţional;
- aprobată HG nr. 419/2019 cu privire la decernarea Premiului 
Naţional.

8. Obiectivul 8. 
Realizarea 
atribuţiilor de 
supraveghere a 
controalelor de stat 
asupra activităţii de 
întreprinzător

8.1Asigurarea 
funcţionalităţii depline a 
Registrului de stat al 
controalelor, precum şi 
coordonarea procesului 
de completare continuă 
a Registrului de stat al 
controalelor

Registrul 
controalelor de 
Stat funcţional 
(100% organe 
conectate la 
RSC)

Trim. I DJSCS Realizat (100%)
Registrul de stat al controalelor este funcţional.
10 organe abilitate cu funcţii de control au fost conectate şi au 
planificat controalele în Registru.
Manualul utilizatorului SIA „Registrul de stat al controalelor” 
a fost diseminat organelor abilitate cu funcţii de control şi 
plasat pe pagina web oficială controale.gov.md. 
în parteneriat cu experţii Băncii Mondiale au fost organizate 
instruiri pentru reprezentanţii organelor de control, 
responsabili de planificarea controalelor pentru anul 2020.

8.2 Acordarea suportului 
consultativ persoanelor 
supuse controlului si

98% consultaţii 
acordate, 
inclusiv preluate

Trim. IV DJSCS Realizat (100%)
Au fost acordate consultaţii tuturor persoanelor/entităţilor 
supuse controlului si oraanelor abilitate cu funcţii de control

organelor abilitate cu 
funcţii de control în 
privinţa aplicării 
principiilor şi 
mecanismelor prevăzute 
de lege

la Linia 
Guvernului 
privind controlul 
de stat (823-823) 
şi prin email- 
uri(controale@g 
ov.md)

(telefonic, inclusiv prin intermediul Liniei Guvernului privind 
controlul de stat (823-823), email-uri).

9. Obiectivul 9. 
Asigurarea 
managementului 
financiar şi bugetar

9.1 Elaborarea 
propunerilor de buget şi 
a rapoartelor financiare

Nr. propuneri de 
buget elaborate; 
Nr. rapoarte 
elaborate

Trim. IV DF Realizat (100%)
Numărul propunerilor de buget elaborate: 1; 
Numărul de rapoarte financiare elaborate: 1 10.

9.2Asigurarea, 
organizarea şi

Nr. note 
contabile

Trim. IV DF Realizat (100%)
- 112 note contabile;



gestionarea continuă a 
evidenţei contabile 
conform noilor 
prevederi ale Normelor 
metodologice privind 
evidenţa contabilă în 
instituţiile bugetare şi a 
altor acte normative

întocmite;
Nr. documente
justificative
elaborate

- 179 de documente justificative.

9.3Asigurarea 
organizării şi 
desfăşurării centralizate 
a procedurilor de 
achiziţii publice

Nr. proceduri 
elaborate;
Nr. contracte 
executate

Trim. IV DF Realizat (100%)
In scopul asigurării organizării şi desfăşurării centralizate a 
procedurilor de achiziţii publice au fost elaborate 163 
proceduri; contracte şi executate -  162.

10. Obiectivul 10. 
Asigurarea 
integrităţii 
patrimoniului 
instituţiilor publice 
şi a întreprinderilor 
de stat monitorizate 
de CS

10.1 Monitorizarea 
corectitudinii şi 
plenitudinii evidenţei 
patrimoniului public

Nr. controale şi 
verificări a 
corectitudinii şi 
plenitudinii 
evidenţei 
patrimoniului 
public efectuate; 
Nr. verificări a 
cadrului legal 
privind 
locaţiunea 
activelor

Trim. IV DAPat. Realizat (100%)
Au fost elaborate, promovate şi aprobate 12 hotărîri de Guvern 
privind transmiterea unor bunuri imobile, examinate şi avizate 
18 proiecte de hotărîri de Guvern.
Au fost elaborate, aprobate şi coordonate 20 de ordine ale 
Cancelariei de Stat ce ţin de domeniul de competenţă.
A fost verificat cadrul legal privind locaţiunea activelor 
neutilizate a 400 contracte şi acorduri adiţionale, s-a participat 
la 47 şedinţe a comisiilor de negocieri directe pentru darea în 
locaţiune a activelor neutilizate.
Au fost efectuate 2 controale de verificare a plenitudinii 
evidentei patrimoniului public.

neutilizate
efectuate;
Nr. acte
normative
elaborate

S-a participat şi coordonat 45 de acte de transmiteri a 
mijloacelor fixe (instituţiilor, imobilelor, birourilor) proprietate 
publică, transmiterea documentaţiei de proiect pe obiectul 
reparat, mijloacelor de transport şi a altor active.
S-a participat în cadrul a 2 comisii pentru achiziţii publice şi 
casare a bunurilor uzate şi în cadrul a 15 şedinţe organizate;

11. Obiectivul 11. 
Asigurarea 
suportului logistic şi 
protocolar în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
evenimentelor cu

11.1 Participarea la 
şedinţele de planificare 
a modalităţilor de 
organizare şi 
implementare a 
acţiunilor de pe agenda 
Prim-ministrului si a

Nr. calitatea
acţiunilor
organizate în
termen şi
conform
normelor
protocolare;

Trim. IV DCP Realizat (100%)
Numărul de şedinţe organizate:
- Prim-ministru -  circa 120;
- Cancelaria de Stat -  circa 20.



participarea Prim- 
ministrului RM şi a 
conducerii CS

conducerii CS, care 
necesită intervenţie 
protocolară

Nr. şedinţe 
organizate

11.2 Organizarea 
ceremoniilor de 
semnare a acordurilor, 
convenţiilor, 
protocoalelor la care 
participă conducerea 
CS

Nr. evenimente 
organizate

Trim. IV DRI Suspendat
Pe parcursul anului 2019 nu au fost întreprinse activităţi 
aferente procedurii de semnării a acordurilor.

Sub-programul: Cadru normativ coerent si compatibil cu legislaţia Uniunii Europene
12. Obiectivul 12. 

Asigurarea 
eficienţei proceselor 
operaţionale de 
promovare a 
proiectelor de acte 
normative pentru 
examinare în 
şedinţă de Guvern

12.1 Asigurarea 
respectării procedurilor 
pentru supunerea 
proiectelor de acte 
normative spre 
examinare în cadrul 
şedinţelor Secretarilor 
Generali de Stat

Nr. proiecte 
examinate;
Nr. proiecte 
neacceptate 
pentru 
examinare

Trim. IV DMDPP
DAG
DCDPAL
DECLE
DCPP
DAP
DPŞG

Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019, a fost asigurată respectarea 
procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative 
spre examinare în cadrul şedinţelor Secretarilor Generali de 
Stat, fiind acceptate spre examinare în cadrul şedinţelor 810 
proiecte de acte normative, iar 65 proiecte au fost restituite, 
fiind constatată nerespectarea rigorilor legale privind iniţierea, 
elaborarea, înregistrarea şi promovarea proiectelor de acte 
normative ale Guvernului, stabilite în Regulamentul 
Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/201 8. 
Gradul de conformare a proiectelor la cerinţele şi rigorile 
stabilite a constituit circa 92%.

12.2 Organizarea 
şedinţelor secretarilor

Nr. şedinţe 
organizate;

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
Au fost organizate 45 şedinţe ale SGS. fiind perfectate, plasate

generali de stat ca 
instrument de bază în 
procesul de iniţiere şi 
promovare a actelor 
normative, participarea 
la organizarea altor 
şedinţe premergătoare

Nr. ordini de zi 
perfectate, 
plasate pe site şi 
transmise 
participanţilor în 
termen;
Nr. tabele 
generalizatoare 
privind 
proiectele 
incluse pe 
ordinea de zi

pe site şi transmise participanţilor în ziua de miercuri, precum 
şi actualizate în ziua de joi - 45 ordini de zi. 45 tabele 
generalizatoare, cuprinzând propunerile subdiviziunilor CS 
asupra proiectelor din agendă au fost întocmite şi prezentate 
SGG/SGA.

12.3 Tinerea evidentei Registru Trim. IV DPSG Realizat (100%)



electronice a 
proiectelor de acte 
examinate în şedinţele 
secretarilor generali de 
stat (anunţate şi 
respinse)

electronic
actualizat

Registrul electronic este funcţional, actualizat şi completat la 
zi: conţine 847 de poziţii, inclusiv 810 proiecte înregistrate şi 
37 numere anulate din cauze tehnice.

12.4 Expedierea în mod 
electronic, spre avizare, 
a proiectelor de hotărîri 
declarate în cadrul 
şedinţei secretarilor 
generali de stat; 
întocmirea proceselor- 
verbale ale şedinţelor

Nr. proiecte 
expediate spre 
avizare în 
termenul stabilit; 
Nr. procese- 
verbale 
întocmite, 
semnate şi 
plasate pe site în 
termenul stabilit

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
In rezultatul şedinţelor Secretarilor generali de stat au fost:
- expediate spre avizare 508 proiecte (cel târziu a doua zi 
lucrătoare după şedinţă);
- întocmite, semnate şi plasate pe site 45 procese-verbale.

12.5 Elaborarea unor 
instrucţiuni privind 
procesul de promovare 
al actelor normative 
conform noului cadru 
normativ (Legea nr. 
100/2017 şi HG nr. 
610/2018). ’

Act elaborat Trim. I DAG
DPŞG

Realizat (100%)
A fost elaborată Instrucţiunea metodologică „Aspecte 
procedurale privind iniţierea, elaborarea, înregistrarea şi 
promovarea proiectelor de acte normative ale Guvernului”.
60 reprezentanţi ai autorităţilor de linie au fost instruiţi în 
vederea aplicării prevederilor instrucţiunii, funcţionarii publici 
fiind astfel familiarizaţi cu procedurile de elaborare şi 
promovare a actelor normative potrivit HG nr. 610/2018.

12.6 Asieurarea Nr. proiecte Trim. IV DAG Realizat (100%)
conformităţii juridice a 
proiectelor de acte 
normative prezentate 
spre examinare 
Guvernului

examinate;
Nr. proiecte de 
acte aprobate;
Nr. proiecte de 
acte restituite

Pe parcursul anului 2019 a fost asigurată conformitatea juridică 
a 650 de proiecte de acte normative prezentate Guvernului 
spre examinare dintre care, 586 de acte definitivate şi emise, 
iar 64 au fost restituite.

12.7. Promovarea 
proiectelor
documentelor de 
politici şi de acte 
normative spre 
aprobare Guvernului

Nr. proiecte 
examinate;
Nr. proiecte de 
acte aprobate;
Nr. proiecte de 
acte restituite

Trim. IV CAL
DCPP
DAP
DSI
DRI
DSP
BRD

Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 826 de proiecte de 
documente de politici şi de acte normative prezentate 
Guvernului spre examinare dintre care, 716 de acte definitivate 
şi emise, iar 1 10 au fost restituite.



BRI
12.8 Asigurarea 
conformităţii lingvistice 
a proiectelor de acte 
normative înaintate 
spre examinare (în 
limbile română şi rusă), 
pregătirea acestora 
pentru semnare 
/contrasemnare şi 
publicare

Nr. acte 
redactate;
Nr. acte pregătite 
în termen

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
In anul 2019 au fost redactate, în limbile română şi rusă:
- 717 hotărîri de Guvern;
- 353 dispoziţii;
- 6 decizii protocolare;
- 123 decizii ale prim-ministrului şi alte tipuri de acte 

normative.
Pentru toate proiectele expediate spre publicare a fost 
verificată corespunderea traducerii în limba rusă. Toate 
proiectele au fost pregătite pentru semnare / contrasemnare şi 
publicare în termen.

12.9 Pregătirea, sub 
aspect organizatoric şi 
informaţional, a 
şedinţelor de Guvern, 
precum şi asigurarea 
transparenţei 
decizionale prin 
plasarea pe pagina web 
a agendei şi a 
materialelor aferente

Şedinţe 
organizate; 
Ordini de zi 
întocmite;
Ordini de zi şi 
materiale 
expediate şi 
plasate pe site în 
termen;
Nr. stenograme 
întocmite şi 
descifrate; 
Procese-verbale

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
S-a asigurat pregătirea a 44 şedinţe de Guvern şi 29 şedinţe 
operative. Pentru toate şedinţele au fost elaborate ordini de zi, 
care au fost coordonate, aprobate şi plasate pe site, pentru 
asigurarea transparenţei decizionale, precum şi expediate 
participanţilor la şedinţa de Guvern. Urmare desfăşurării 
şedinţelor au fost întocmite:
- 44 procese-verbale ale şedinţelor de Guvern;
- 29 procese-verbale ale şedinţelor operative (fară plasare pe 
site).
Au fost stenografiate:

44 şedinţe de Guvern;
29 şedinţe operative.

întocmite şi 
expediate în 
termen

Toate stenogramele au fost descifrate şi transmise conducerii 
în termenele stabilite .

12.10 Emiterea, ţinerea 
evidenţei (electronic şi 
pe hârtie) a actelor 
emise, asigurarea 
publicării acestora în 
Monitorul Oficial

Registru
electronic
funcţional;
Registre pe
hârtie
actualizate;
Nr. hotărîri / 
dispoziţii 
publicate în MO

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
Registrul electronic este funcţional, actualizat şi completat la 
zi.
Registru pe hîrtie ţinut la zi.
Emise şi publicate în MORM:

713 hotărîri de Guvern;
333 dispoziţii ale Guvernului.



13. Obiectivul 13. 
Asigurarea 
conlucrării cu 
autorităţile publice 
antrenate în 
procesul de creaţie 
legislativă, precum 
şi cu autoritatea de 
jurisdicţie
constituţională în 
procesul de 
examinare a actelor 
care fac obiectul 
controlului 
constituţionalităţii, 
inclusiv în procesul 
de examinare a 
hotărîrilor Curţii 
Constituţionale

13.1 Asigurarea 
reprezentării 
Guvernului în faţa 
Curţii Constituţionale şi 
organizării procesului 
de executare a 
hotărîrilor Curţii 
Constitutionale

Nr. sesizări ale 
CC examinate; 
Nr. opinii ale 
Guvernului 
definitivate;
Nr. indicaţii 
întocmite

Trim. IV DAG Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 77 sesizări, 
definitivate 23 opinii ale Guvernului şi 77 de indicaţii 
întocmite.

13.2 Asigurarea 
definitivării proiectelor 
de avize ale Guvernului 
asupra iniţiativelor şi 
amendamentelor 
legislative ale 
deputaţilor şi ale altor 
subiecţi investiţi cu 
acest drept.

Nr. indicaţii 
întocmite;
Nr. proiecte de 
avize
definitivate/
aprobate

Trim. IV DAG Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 128 iniţiative 
legislative şi, respectiv, emise 128 de indicaţii, dintre care: 75 
avize ale Guvernului asupra iniţiativelor legislative au fost 
aprobate şi prezentate Parlamentului

13.3 Asigurarea 
procesului de 
examinare de către 
Guvern a interpelărilor 
şi întrebărilor 
deputaţilor

Nr. indicaţii 
întocmite

Trim. IV DAG Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 89 de întrebări şi 
interpelări, au fost întocmite 89 indicaţii, respectiv, cu 
asigurarea prezentărilor răspunsurilor în plenul Parlamentului 
de către membrii Guvernului.

13.4 Coordonarea 
procesului de

Nr. indicaţii 
întocmite:

Trim. IV DAG Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 5 liste privind

identificare,
definitivare şi 
prezentare în adresa 
Parlamentului a listei 
proiectelor de legi 
prioritare ale 
Guvernului, precum şi 
monitorizarea gradului 
de promovare a 
proiectelor de legi 
iniţiate de Guvern de 
către Parlament

Nr. liste 
definitivate, 
coordonate şi 
prezentate 
Parlamentului; 
Raportul de 
monitorizare a 
gradului de 
promovare a 
proiectelor de 
legi întocmit

priorităţile Guvernului, care rezultă din Programul de activitate 
al Guvernului/Planul de acţiuni al Guvernului, precum şi a 
obligaţiilor care derivă din Acordul de Asociere.
Au fost examinate, definitivate, coordonate şi prezentate 
Preşedintelui Parlamentului, 5 liste de acte legislative prioritare 
ale Guvernului.
Din 53 de proiecte de acte legislative (iniţiate de Guvern) 
prezentate Parlamentului pentru examinare, 22 proiecte au fost 
adoptate în lectură finală, iar 31 proiecte se află in proces de 
examinare în comisiile de profil.

14. Obiectivul 14. 14.1 Asigurarea Nr. declaraţii de Trim. IV DECLE Realizat (100%)



Asigurarea
realizării
angajamentelor de 
armonizare 
legislativă care 
rezultă din Acordul 
de Asociere RM-UE, 
alte acorduri 
bilaterale cu UE, 
planul de activitate 
al Guvernului şi 
programul legislativ 
al Parlamentului

evaluării gradului de 
transpunere a 
legislaţiei UE prin 
efectuarea expertizei de 
compatibilitate a 
legislaţiei naţionale cu 
legislaţia UE

compatibilitate/a 
vize emise de 
Centru;
Nr. acte UE 
transpuse prin 
proiectele în 
cauză;
Gradul de 
transpunere a 
actelor UE prin 
proiectele de 
acte normative 
promovate de 
autorităti

Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 71 proiecte de acte 
normative, pentru care au fost întocmite 52 declaraţii de 
compatibiliate şi 19 avize din perspectiva compatibilităţii ori 
conformităţii cu dreptul european.
La întocmirea declaraţiilor de compatibilitate, s-a constatat 
transpunerea integrală a 32 acte UE şi, respectiv, 42 acte UE 
au fo st transpuse parţial.

14.2 Coordonarea 
activităţilor autorităţilor 
publice în procesul de 
planificare, elaborare şi 
promovare a actelor 
normative cu relevanţă 
UE.

Nr. măsuri 
naţionale de 
transpunere ale 
actelor UE 
planificate;
Nr. măsuri 
naţionale de 
transpunere 
expertizate;
Nr. măsuri 
naţionale de

Trim. IV DCDPAL Realizat (100%)
Pentru anul 2019 autorităţile de linie şi-au planificat elaborarea 
şi promovarea a 94 măsuri normative naţionale, care urmau să 
transpună în legislaţia naţională 125 acte UE, fiind asigurată 
realizarea integrală a 21 măsuri naţionale de transpunere a 35 
acte UE.
Principalele acţiuni realizate în vederea coordonării şi 
monitorizării gradului de implementare a obligaţiilor ce rezultă 
din Acordul de Asociere RM-EU, precum şi nivelul de 
realizare a PNAAA 2017-2019:
- elaborate si prezentate, prin intermediul platformei

transpunere
adoptate/aprobat
e;
Nr. note 
informative şi 
rapoarte privind 
progresul 
înregistrat în 
domeniul 
armonizării 
legislative 
prezentate;
Nr. şedinţe 
organizate cu

www.monitorizare.gov.md, 1 raport anual si 3 rapoarte 
trimestriale;
- elaborate 6 note informative, prezentate conducerii 
Guvernului, Cancelariei de Stat, Cabinetului Prim-ministrului;
- intocmirtă lista actelor UE din Acordul de Asociere RM-UE 
restante cu termen de implementare întîrziat şi a listei actelor 
UE care, potrivii calendarului din Acord au termen de 
implementare 2019-2023, fiind prezentă coordonatorilor 
procesului de armonizare în cadrul autorităţilor de linie.
- organizate 8 şedinţe sectoriale cu autorităţile responsabile de 

armonizare;
- expertizate în aspectul compatibilităţii cu legislaţia europeană 
subsecventă 52 proiecte de acte normative, fiind 
aprobate/adoptate 34 acte normative cu relevanţă UE.

http://www.monitorizare.gov.md


autorităţile
responsabile de
armonizare;
Rapoarte de
monitorizare
elaborate şi
prezentate prin
intermediul
platformei
monitorizare.
sov.md

14.3 Elaborarea 
instrucţiunilor privind 
aplicarea mecanismului 
de armonizare a 
legislaţiei conform 
noului cadru normativ 
(Legea nr. 100/2017 şi 
HG nr. 1171/2018)

Act elaborat Trim. 1 DECLE
DCDPAL

Realizat (100%)
Au fost elaborate Instrucţiunile metodologice şi practice cu 
privire la elaborarea şi promovarea proiectelor de acte 
normative care au ca scop armonizarea legislaţiei.

Sub-program: Control intern managerial
15. Obiectivul 15. 

Organizarea şi 
menţinerea 
controlului intern 
managerial în

15.1 Efectuarea 
misiunilor de audit, 
inclusiv urmărirea 
implementării 
recomandărilor de audit

Nr. misiuni de 
audit efectuate; 
100% de 
rapoarte de audit 
elaborate

Trim. IV SAI Realizat (100%)
In anul 2019 au fost realizate 6 misiuni de audit, fiind elaborate 
6 rapoarte de audit.
Gradul de acceptare a recomandărilor de audit de către 
managementul unităţilor auditat^ a rrmct'tii't 100%

cadrul CS Conformitatea cu linia de timp a constituit 95%.
Sub: programul: Dezvoltarea instrumentelor de comunicare şi a sistemelor informaţionale

16. Obiectivul 16. 
Sporirea gradului 
de informare şi 
comunicare 
interactivă privind 
politicile promovate 
de Guvern

16.1 Comunicarea şi 
informarea permanentă 
a publicului şi a 
instituţiilor mass-media 
despre politicile 
promovate de Guvern şi 
activitatea CS

Nr. comunicate 
de presă 
elaborate şi 
difuzate;
Nr. sinteze 
săptămânale 
(newsletter) 
elaborate şi 
difuzate

Trim. IV DCP
DSP

Realizat (100%)
Numărul de comunicate elaborate şi difuzate în mediul online:
www.cancelaria.gov.md -  263;
www.antitrafic.gov.md -55;
www.cnpdc.gov.md -  28;
www.gov.md -  215;
Newsletter -  12.

16.2 Promovarea 
imaginii Guvernului şi

Nr. acţiuni 
realizate; Nivelul

Trim. IV DCP

http://www.cancelaria.gov.md
http://www.antitrafic.gov.md
http://www.cnpdc.gov.md
http://www.gov.md


a CS prin intermediul 
mijloacelor
informaţionale moderne

de sporire a 
comunicării 
interactive a 
Guvernului prin 
intermediul 
reţelelor de 
socializare

16.3 Promovarea şi 
coordonarea organizării 
activităţilor de 
informare, educare, 
comunicare, în special 
pentru tineri, privind 
fenomenul traficului de 
fiinţe umane, riscurile 
şi consecinţele acestuia

Nr. activităţi 
organizate;
Nr. participanţi

Trim. IV DSP Realizat (100%)
în vederea realizării obiectivului privind informarea, educarea, 
comunicarea despre fenomenul traficului de fiinţe umane, 
riscurile şi consecinţele acestuia, au fost realizate 16 activităţi, 
şi anume:
- Lansat Proiectul "Dezvoltarea rezilienţei fa ţă  de 
exploatarea sexuală şi comercială pentru adolescenţii din 
cadrul şcolilor profesionale", implementat de către Centrul 
Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în parteneriat 
cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, cu suportul financiar al Guvernului Olandei;
- 5 lecţii de informare pentru elevii din şcolile din raionale 
Teleneşti, Anenii Noi, Străşeni şi Edineţ în cadrul Campaniei 
„Un adolescent informat este protejat” (peste 200 participanţi);
- Sesiunea de informare în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane pentru 28 de angajaţi ai Aeroportului 
Internaţional Chişinău;

consecinţele traficului de fiinţe umane pentru publicul larg, în 
contextul „Zilei mondiale împotriva traficului de persoane”, 
organizat de Ambasada SUA în Republica Moldova în 
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), CI „La Strada”;
- 1 sesiune de informare pentru 15 de tineri în cadrul 
America House, în contextul marcării „Zilei mondiale 
împotriva traficului de persoane”;
- 2 ateliere de lucru în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane pentru 47 inspectorii de control şi 
specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto;
- Participarea în cadrul „America Days” pentru informarea



publicul larg cu privire la instituţiile şi liniile fierbinţi şi 
instituţiile ce pot fi apelate în cazuri de trafic;
- 1 atelier de lucru în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane pentru reprezentanţii companiilor 
aeriene Air Moldova, FlyOne şi companiei M GH Ground 
Handling (20 participanţi);
- Campania naţională „Săptămâna de luptă împotriva 
traficului de fiinţe umane", în contextul marcării „Zilei 
Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” ;
- Conferinţa de presă, susţinută de către Secretarul general 
al Guvernului, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, 
Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi 
Cauze Speciale, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Misiunii OIM în Moldova, Ambasadei SUA în 
Moldova şi Centrului Internaţional „La Strada” .
- Campania de informare „Invizibili printre noi ” în incinta 
Aeroportului Internaţional Chişinău.

17. Obiectivul 17. 
Consolidarea 
sistemului de 
comunicare între 
comunicatorii 
guvernamentali şi a 
colaborării cu mass-

17.1 Consolidarea 
reţelei integrate de 
comunicare a 
Guvernului, în 
conformitate cu 
rezultatele reformei 
APC

Reţea integrată 
de comunicare a 
Guvernului 
consolidată

Trim. IV DCP

DAG

Realizat (100%)
Au fost prezentate 33 comunicate privind cele mai importante 
modificări ale cadrului normativ cu relevanţă economică şi 
socială pentru a fi plasate, atît pe pagina web oficială a 
Guvernului, cît şi pe reţele sociale.

media 17.2 Organizarea 
şedinţelor Consiliului 
comunicatorilor 
guvernamentali şi a 
seminarelor de instruire 
pentru comunicatorii 
APC

Nr. şedinţe 
comune ale 
comunicatorilor 
Guvernului 
convocate;
Nr. instruiri 
desfăşurate

Trim. IV DCP Realizat (100%)
în perioada de raportare au fost organizat 20 şedinţe ale 
Consiliului comunicatorilor guvernamentali.



18. Obiectivul 18.
Extinderea
monitorizării mass- 
media şi 
eficientizarea 
activităţii 
subdiviziunii

18.1 Actualizarea 
arhivei de materiale 
video şi foto privind 
evenimentele publice 
promovate de Guvern

Nr. materiale
arhivate
actualizate

Trim. IV DCP Realizat (100%)
• Materiale foto - 462 foldere;
• Materiale Video - 186 video montate;
• 265 video-uri încărcate pe platforma ftp, cu acces pentru 
mass-media.

19. Obiectivul 19.
Consolidarea şi
asigurarea
continuităţii
funcţionării
sistemelor
informaţionale,
posesorul cărora este
CS

19.1 Asigurarea
accesului autorizat şi
monitorizarea
implementării
sistemelor
informaţionale

Sistem
informaţional 
funcţional şi 
actualizat, acces 
autorizat - 100%, 
asigurare de 
suport în baza 
solicitărilor 
100%

Trim.IV STI Realizat (100%)
SI ”E-management” este funcţional şi se utilizează în 42 de 
institutii publice.

19.2 Migrarea 
sistemului
informaţional; Registrul 
funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici 
pe platforma 
tehnologică 
guvernamentală

Sistem migrat în 
platforma 
MCloud, 
actualizat, 
conturi create - 
100%

Trim.IV STI Realizat (100%)
A fost asigurată migrarea SI "Registrul funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici” pe platforma tehnologică 
guvernamentală comună (MCloud).

comună (MCloud) şi 
asigurarea continuităţii 
funcţionalităţii acestuia; 
Asigurarea suportului 
autorităţilor publice 
centrale şi locale în 
accesarea acestuia

20. Obiectivul 20
Asigurarea 
implementării 
iniţiativei „Guvern 
fără hîrtie”

20.1 Creşterea 
numărului de 
documente semnate cu 
semnătura electronică 
avansată

Cel puţin 30% 
doc. semnate cu 
semnătura 
electronică 
avansată

Trim. IV DMDP Realizat (80%)
în perioada de referinţă au fost înregistrate şi examinate 20274 
de demersuri de la persoanele juridice. Urmare examinării 
acestora au fost elaborate şi expediate 9380 de documente de 
ieşire.
Concomitent, au fost recepţionate şi examinate 4683 de petiţii 
de la persoanele fizice dintre care la 4182 petiţii au fost remise



spre examinare conform competenţelor şi oferite răspunsuri 
directe cetăţenilor.
Au fost expediate în total 2772 documente, dintre care semnate 
digital 685, ceea ce constituie 24,7 % din numărul total.

20.2 Asigurarea 
circulaţiei electronice a 
întregii corespondenţe 
aferente şedinţelor 
secretarilor generali de 
stat

Nr. ordini de zi
şi seturi de
materiale
expediate
exclusiv
electronic;
Nr. scrisori de
avizare
expediate
exclusiv
electronic

Trim. IV DPŞG Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 a fost asigurată circulaţia electronică 
a corespondenţei aferente şedinţei SGS, şi anume:
- 45 ordini de zi şi seturi de materiale expediate exclusiv 
electronic;
- 508 scrisori de avizare expediate electronic (după şedinţa 
secretarilor);
- 46 de scrisori de avizare (pentru proiectele exceptate de 
şedinţă).

PROGRAMUL: RELAŢIILE INTERNATIO> ALE
Sub-programul: Coordonarea asistenţei externe1

21. Obiectivul 21.
Asigurarea procesului 
de planificare, 
monitorizare, 
gestionare şi evaluare 
a asistenţei externe

21.1 Participarea la 
procesul de 
programare, 
monitorizare şi 
evaluare a asistenţei 
tehnice oferite de 
organizaţiile 
internaţionale şi ţările

Nr. portofolii 
asistate;
Nr. rapoarte
(intermediare)
examinate;
Nr. şedinţe de 
coordonare la 
caro i-a

Trim. IV DRI Realizat (100%)
Pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie 2019 asistate circa 
123 de portofolii aferente procesului de coordonare a asistenţei 
tehnice externe.

donatoare participat; Nr. 
participanţilor

21.2 Asigurarea 
dialogului cu 
comunitatea 
creditorilor/donatorilor 
privind modificările 
necesare de asistenţă 
tehnică externă 
(extinderea, 
restructurarea,

Nr. demersuri 
remise.

Trim. IV DRI Realizat (100%)
Proiectele de asistenţă tehnică au fost coordonate, atât prin 
corespondenţă oficială, cît şi prin e-mail sau telefon, 
în perioada vizată au fost analizate 60 proiecte de asistenţă 
externă.

1 Prin HG nr.458/2019 funcţia de coordonare a asistenţei externe a fost transferată la Ministerul Finanţelor.



suspendarea)
21.3 Asigurarea 
evidenţei şi validării 
proiectelor/programelor 
de asistenţă tehnică 
externă pe platforma 
amp.gov.md

Nr. proiecte 
validate.

Trim. IV DRI Realizat (100%)
In perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost validate pe 
platforma AMP www.amp.gov.md 29 proiecte de asistenţă 
externă.

21.4 Organizarea
şedinţelor de
coordonare cu
reprezentanţii
pro i ecte lor/programe 1 or
de asistenţă externă
lansate de CS

Nr. şedinţe 
organizate.

Trim. IV DRI Realizat (100%)
In perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost organizate 21 
şedinţe de coordonare a proiectelor condusă de către Secretarul 
general adjunct al Guvernului.

22. Obiectivul 22.
Asigurarea 
implementării 
eficiente a 
programelor de 
cooperare
transfrontalieră şi 
transnaţională

22.1 Implementarea şi 
coordonarea 
Programelor de 
cooperare
transfrontalieră şi 
transnaţională în 
calitatea de Autoritate 
Naţională de 
Management

Nr. programe
implementate/
coordonate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
în perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost realizate 
următoarele activităţi:
- A 11-a şedinţă a Comitetului de Monitorizare a Programului 
Transnaţional Dunărea 2014-2020 (PTD), organizată la 
Chişinău de Autoritatea de Management şi Secretariatul 
Tehnic al PTD (Chişinău, 30 septembrie -  1 octombrie 2019)
- Sesiunea de instruire a membrilor Grupului de lucru pentru 
coordonarea implementării Programelor de cooperare 
transfrontalieră şi transnaţională pe teritoriul din partea 
reprezentanţilor Autoritătii de Management si Secretariatului
Tehnic al PTD (30 septembrie 2019);
- Sesiunea de instruire privind procedurile de procurare pentru 
beneficiarii celor 4 proiecte majore de infrastructură, ce au fost 
contractate în cadrul Programului (5 septembrie 2019)
- Şedinţa Grupului de lucru pentru coordonarea implementării 
Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională 
pentru perioada 2014-2020 (17.05.2019);
- Misiunea de audit a bunei funcţionări a sistemului de gestiune 
şi control specific POC România - Republica Moldova 2014 - 
2020 şi a POC Bazinul Mării Negre 2014-2020, pentru care a 
fost asigurat tot suportul necesar (aprilie-mai 2019);
- Conferinţa Anuală “Prezentul şi viitorul cooperării 
transfrontaliere la hotarele externe ale UE“, unde au participat

http://www.amp.gov.md


reprezentanţii CS şi ai OCPCTT (Roma, Italia 10.04.19)
- Aprobate prin Ordinul nr.256-A din 04.06.19 Procedurile 
operaţionale pentru implementarea pe teritoriul Republicii 
Moldova a Programelor de Cooperare Transfrontalieră şi 
Transnaţională finanţate de Uniunea Europeană pentru care 
Cancelaria de Stat este Autoritate Naţională de Management;

Şedinţa Comună a reprezentanţilor Autorităţii de 
Management (AM) şi Secretariatului Tehnic Comun (STC) din 
cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020 (PTD) 
şi Membrii Grupul de lucru pentru coordonarea implementării 
programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională 
pentru perioada 2014-2020;
- Sesiunea de informare pentru instituţiile eligibile pentru 
apelul 3 de propuneri de proiecte la Programul Transnaţional 
Dunărea 2014-2020.

22.2 Coordonarea 
activităţii Oficiului 
pentru Coordonarea 
Programelor care 
activează sub egida 
Autorităţii Naţionale de 
Management (CS)

Activităţi
realizate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
A fost realizate 2 prezentări în cadrul Zilei informaţionale, în 
contextul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020 şi 
Zilei Europei.

22.3 Actualizarea 
cadrului normativ care 
reglementează cadrul

Nr. acte
normative
actualizate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
Modificările la Regulamentul cu privire la implementarea 
programelor de cooperare transfrontalieră si transnaţională

de cooperare pentru 
Programele de 
cooperare
transfrontalieră şi 
transnaţională (CBC)

finanţate de Uniunea Europeană, au fost aprobate prin HG 458 
din 25.09.2019.

Sub-programul: Coordonarea implementării angajamentelor internaţionale ale RM
23. Obiectivul 23.

Asigurarea
colaborării eficiente 
dintre partenerii de 
dezvoltare şi 
instituţiile RM

23.1 Prelucrarea şi 
prezentarea
materialelor analitico- 
informaţionale, pe 
segmentul de relaţii 
internaţionale şi 
asistenţă tehnică

Nr. note 
prezentate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
Au fost elaborare şi prezentate în adresa conducerii 
Guvernului, 94 de note informative privind segmentul relaţiilor 
internaţionale şi asistenţă tehnică externă.



externă
23.2 Organizarea şi 
participarea la şedinţe 
de lucru, întrevederi, 
evenimente cu 
participarea partenerilor 
externi

Nr. evenimente 
organizate;
Nr. de note post-
eveniment
prezentate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
Au fost organizate circa 100 şedinţe şi întruniri cu participarea 
partenerilor externi.

24. Obiectivul 24.
Asigurarea 
implementării 
eficiente a 
angajamentelor ce 
rezultă din tratatele 
internaţionale la care 
RM este parte

24.1 Elaborarea 
rapoartelor periodice 
privind implementarea 
tratatelor internaţionale

Nr. rapoarte 
elaborate

Trim. IV DRI Realizat (100%)
A fost elaborat raportul privind implementarea tratatelor 
internaţionale, conform HG 442/2015 ’’Pentru aprobarea 
Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi 
încetare a tratatelor internaţionale”.

24.2 Elaborarea şi 
avizarea proiectelor de 
tratate internaţionale. 
Participarea în 
condiţiile legii, la 
negocierea tratatelor 
internaţionale cu alte 
state şi organizaţii 
internaţionale

Nr. avize 
elaborate.
Nr. tratate 
iniţiate
Nr. grupurilor de 
negociere

Trim. IV DRI Realizat (100%)
In perioada de raportare au fost elaborate 8 avize şi 
iniţiate 9 tratate.

PROGRAMUL: SUSTENABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Sub-programul: Reforma administraţiei publice

25. Obiectivul 25.
Asigurarea unui

25.1 Elaborarea, 
avizarea. promovarea

Nr. acte 
normative,

Trim. IV DAP Realizat (100%)
Pe parcu rsu l  anulu i  20 1 9  an fost av iza te  105 p r o ie r t e  si

proces eficient de 
analiză, monitorizare 
şi evaluare a 
implementării 
Strategiei privind 
reforma
administraţiei publice 
şi a Planului de 
acţiuni aferent

proiectelor actelor 
normative aferente 
reformei administraţiei 
publice

metodologii de
analiză/evaluare
elaborate,
avizate,
promovate

promovate 43 proiecte.

25.2 Organizarea 
şedinţelor Consiliului 
Naţional pentru 
Reforma Administraţiei 
Publice în calitate de 
platformă decizională şi 
consultativă în 
domeniul reformei

Nr. şedinţe 
desfăşurate; 
nr. subiecte 
prezentate, 
decizii aprobate 
în cadrul 
Consiliului 
Naţional pentru

Trim. IV DAP Realizat (100%)
In anul 2019 au fost desfăşurate 2 şedinţe ale Consiliului 
Naţional pentru Reforma Administraţiei Publice.
Au fost discutate 2 subiecte:
- Lista restrînsă a serviciilor publice administrative care 
urmează a fi supuse procesului de reinginerie în anul 2019 
(28.02.2019);
- Propunerea de politică publică privind îmbunătăţirea



administraţiei publice Reforma
Administraţiei
Publice

accesului beneficiarilor la serviciile publice de nivel local 
(19.12.2019).

25.3 Acordarea 
asistenţei consultative, 
metodologice în 
domeniul reformei 
administraţiei publice

Nr. consultaţii
acordate/recoma
ndări/sesiuni de
informare,
şedinţe de lucru
tematice
organizate

Trim. IV DAP Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 a fost acordată în permanenţă 
asistenţă metodologică şi consultaţii ad-hoc autorităţilor APC 
în procesul de desfăşurare a reformei administrative.

25.4 Elaborarea,
consultarea,
promovarea
conceptului privind
reorganizarea
administrativ-teritorială

Concept
elaborat,
aprobat; nr.
consultări
publice
organizate; nr. 
participanţi în 
procesul de 
consultări 
publice

Tim. III DAP In proces de realizare
Conceptul privind reorganizarea administrativ teritorială va fi 
dezvoltat pe parcursul anului 2020.

26. Obiectivul 26.
Asigurarea 
funcţionării în 
condiţii de legalitate, 
eficienţă şi

26.1 Coordonarea, 
monitorizarea, 
evaluarea activităţii 
Oficiilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat în

Nr.
şedinţe/seminare
organizate;
rapoarte
elaborate;

Trim. IV DAP Realizat (100%)
In perioada de raportare a fost asigurată coordonarea activităţii 
OT, inclusiv prin:
- 2 şedinţe organizate;
- 4 rapoarte trimestriale elaborate:

transparenţă a 
oficiilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat 
(OTCS)

domeniul exercitării 
controlului
administrativ de 
legalitate a actelor 
emise de APL

Nr. Controalelor 
efectuate la OT

- 10 controale efectuate la oficiile teritoriale.

26.2 Analiza, 
monitorizarea, 
evaluarea activităţii 
OTCS în domeniul 
coordonării generale a 
activităţii serviciilor 
publice desconcentrate 
în teritoriu

Rapoarte
elaborate;
Nr. şedinţe de 
lucru
desfăşurate; nr.
consultaţii
acordate;
Nr. controalelor

Trim. IV DAP Realizat (100%)
Raportul anual de monitorizare a activităţii OTCS a fost 
elaborat.
In perioada de raportare au fost acordate la solicitare circa 
2570 de consultaţii.



efectuate
26.3 Asigurarea 
implementării, 
funcţionalităţii şi 
dezvoltării Registrului 
de Stat al actelor locale

Nr. consultaţii 
acordate; sesiuni 
de instruire 
organizate; % 
actelor plasate în 
RSAL din totalul 
actelor emise

Trim. IV DAP Realizat (100%)
In anul 2019 au fost acordate circa 2500 de consultaţii 
aferente gestionării Registrului de Stat al actelor locale, 
în perioada 01.01.2019-31.12.2019 în RSAL au fost publicate 
212 171 decizii.

26.4 Acordarea 
asistenţei metodologice 
oficiilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat în 
procesul de 
implementare a 
Programului de 
activitate al Guvernului 
şi a altor documente de 
politici

Nr. consultaţii 
oferite;
Nr.
indicaţiilor/circu 
larelor elaborate

Trim. IV DAP Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 a fost acordată asistenţă 
metodologică la solicitarea celor 10 oficii teritoriale ale 
Cancelariei de Stat.

27. Obiectivul 27.
Asigurarea 
implementării şi 
perfecţionării 
cadrului normativ în 
domeniul serviciului 
public si

27.1 Elaborarea, 
consultarea,
promovarea actelor 
normative privind 
funcţia publică şi 
procedurile de personal 
în serviciul public

Nr. acte
normative
elaborate;
consultate/
promovate

Trim. IV DAP
urmare a HG 

nr.
223/03.04.20 
19 sarcina a 
fost preluată 
de DMFPSU

Realizat (100%)
A fost aprobată HG nr. 121/2019 cu privire la comanda de stat 
privind dezvoltarea profesională.

managementului 
funcţiei publice

27.2 Coordonarea 
activităţilor privind 
dezvoltarea
profesională a 
funcţionarilor publici

Nr. funcţionari 
publici care au 
beneficiat de 
activităţi de 
dezvoltare 
profesională

Trim. IV DAP
urmare a HG 

nr.
223/03.04.20 
19 sarcina a 
fost preluată 
de DMFPSU

Realizat (100%)
155-funcţionari publici au fost delegaţi pentru a participa la 
concursul organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze 
pentru cursuri de instruire.
25 funcţionari publici au beneficiat de activităţi de dezvoltare 
profesională în India, Japonia, Singapore şi Thailanda.
Conform HG nr. 121/2019, Cancelaria de Stat a acceptat 
oferirea cursurilor de dezvoltare profesională pentru 1610 
persoane din cadrul APC.

27.3 Acordarea 
asistenţei metodologice 
privind aplicarea 
corectă a cadrului

Nr. consultaţii 
oferite; instruiri 
şedinţe tematice 
organizate

Trim. IV DAP
urmare a HG 

nr.
223/03.04.20

Realizat (100%)
în medie au fost oferite 8 consultaţii/zi la solicitarea 
autorităţilor publice.
Beneficiari -  circa 1000 persoane.



normativ aferent 
funcţiei publice

19 sarcina a 
fost preluată 
de DMFPSU

27.4 Analiza, 
monitorizarea şi 
evaluarea
implementării cadrului 
normativ privind 
funcţia publică şi 
statutul funcţionarului 
public

Nr. autorităţi 
publice 
chestionate; 
Raport privind 
funcţia publică 
elaborat; note 
informative 
elaborate

Trim. IV DAP
urmare a HG 

nr.
223/03.04.20 
19 sarcina a 
fost preluată 
de DMFPSU

Realizat (100%)
Au fost chestionate 919 autorităţi publice. Raportul privind 
funcţia publică a fost elaborat cu suportul proiectului „Support 
to the professional capacity development and motivation o f the 
Public administration employees in the Republic of Moldova” .

27.5 Coordonarea 
procesului de 
examinare şi avizare a 
statelor de personal ale 
autorităţilor publice

Nr. şedinţe
desfăşurate;
nr. state de
personal
examinate/
avizate;
procese-verbale
întocmite

Trim. IV DAP
urmare a HG 

nr.
223/03.04.20 
19 sarcina a 
fost preluată 
de DMFPSU

Realizat (100%)
Au fost examinate/avizate circa 190 state de personal ale AP, 
organizate 10 şedinţe.

28. Obiectivul 28.
Asigurarea
desfăşurării vizitelor 
membrilor
Guvernului în 
teritoriu

28.1 Coordonarea 
procesului de 
organizare şi 
desfăşurare a vizitelor 
membrilor Guvernului 
în unităţile

Nr. întrevederi 
organizate;
Nr. localităţi 
vizitate;
Nr. participanţi 
la întrevederi:

Trim. IV DAP
DCP

Realizat (100%)
Au fost organizate 11 vizite ale Prim-ministrului şi 29 de vizite 
ale membrilor cabinetului de miniştri în teritoriu; 40 de 
localităţi fiind vizitate şi întocmit setul de documente necesar 
(agende, note informative, demersuri).

administrative-
teritoriale

agende 
întocmite; 
note informative 
elaborate

28.2 Analiza, 
monitorizarea, 
evaluarea soluţionării 
problemelor abordate

Rapoarte
elaborate;
Nr. prezentări/ 
note informative; 
Nr. problemelor 
cuantificate, 
examinate, 
solutionate

Trim. IV DAP Realizat (100%)
Ca urinare a vizetelor Prim-ministrului în teritoriu, au fost 
examinate 128 probleme; ca urmare a vizitelor cabinetului de 
miniştri în teritoriu, au fost examinate 
433 probleme.

Sub-programul: Modernizarea serviciilor publice



29. Obiectivul 29.
Asigurarea unei 
abordări coordonate 
şi unificate privind 
modernizarea 
serviciilor publice

29.1 Coordonarea, 
monitorizarea, 
evaluarea 
implementării 
acţiunilor conexe 
reformei de 
modernizare a 
serviciilor publice

Nr. autorităţi
publice
chestionate;
Rapoarte
elaborate

Trim. IV DAP Realizat (100%)
A fost elaborat Raportul anual de progres cu privire la 
implementarea Planului de acţiuni privind reforma de 
modernizare a serviciilor pentru anii 2017-2021.

29.2 Elaborarea şi 
promovarea proiectelor 
actelor normative cu 
privire la reingineria 
serviciilor publice 
administrative/ 
digitizarea serviciilor 
publice

Proiect HG 
aprobat

Trim. IV DAP
AGE

In proces de realizare
Termenul realizării acţiunii ce ţine de elaborarea proiectului 
hotărîrii Guvernului privind Metodologia privind reingineria 
serviciilor publice administrative a fost prelungit pentru luna 
iulie 2020, conform PAG 2020-2023 (p.5.7.12).

29.3
Elaborarea/aj ustarea 
programelor de 
instruire pentru 
personalul implicat în 
procesul de 
modernizare şi prestare 
a serviciilor publice

Programele de
instruire
elaborate

Trim.IV DAP
AGE

In proces de realizare
In cadrul contractelor de prestare de servicii de 
consultanţă/suport în reingineria serviciilor selectate în cadrul 
MGSP au loc instruiri ale tuturor punctelor focale şi 
angajaţilor-resursă implicaţi în procesele de modernizare în 
cadrul instituţiilor publice selectate, programul de instruire 
fiind parte a livrabilelor iniţiale de planificare strategică a 
resurselor si capacităţilor. Punctele focale -reprezentanţi ai

administrative celor 4 autorităţi (co-) prestatoare ale serviciilor selectate în 
Lotul 1/Pilot în cadrul MGSP au fost instruiţi în remodelarea 
proceselor administrative de prestare a serviciilor în baza 
abordării inovative centrate pe cetăţean.

29.4
Elaborarea/actualizarea 
cadrului de performanţă 
instituţională a 
instituţiilor implicate în 
procesul de reinginerie 
a serviciilor publice în 
conformitatea cu noul 
model de prestare a

4 planuri de 
management al 
performanţei 
instituţionale 
elaborate

Trim. IV DAP
AGE

In proces de realizare
Vor fi elaborate 2 planuri de management a performanţei 
instituţionale (destinate CNAS şi ASP).



serviciilor selectate
29.5 Coordonarea 
procesului de 
reinginerie a serviciilor 
publice administrative

3 servicii-pilot 
selectate; 
soluţiile de 
reinginerie (TO
BE MAPS) 
dezvoltate, 
aprobate, 
implementare 
iniţiată

Trim. IV DAP
AGE

In proces de realizare
Are loc pilotarea Metodologiei preliminare de reinginerie a 
serviciilor publice administrative în baza abordării centrate pe 
cetăţean pe 3 servicii-pilot (Determinarea dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă, Alocaţii pentru şomaj, Eliberarea 
permisului de conducere).
A fost finalizată reingineria serviciilor, proces încheiat cu 
aprobarea Schemelor TO-BE/Soluţiile de Modernizare 
propuse, fiind iniţiat procesul de implemetare a soluţiilor de 
modernizare.
A fost lansată reingineria celor 7 grupuri de servicii (37 
servicii în total) din cadrul Lotului 2 în proiectul MGSP.

29.6 Elaborarea 
conceptului Centrului 
Unic de Apel în 
contextul prestării 
serviciilor publice 
administrative

Conceptul 
Centrului Unic 
de Apel elaborat 
şi aprobat

Trim. IV DAP
AGE

In proces de realizare
Au fost elaborate specificaţiile tehnice pentru Centrul Unic de 
Apel pentru serviciile publice. Are loc dezvoltarea conceptului, 
examinarea opţiunilor ce ţin atît de arhitectura tehnico- 
tehnologică a produsului, cît şi de cadrul normativ şi 
capabilităţile instituţionale aferente.

PROGRAMUL: SISTEMUL DE PLANIFICA RE STRATEGICAL

30. Obiectivul 30.
Optimizarea şi 
operaţional izarea 
unui sistem de 
planificare strategică

30.1 Coordonarea 
procesului de 
cartografiere, revizuire, 
ajustare şi 
„pasaportizare” a

Raport privind 
„paşaportizarea” 
tuturor
documentelor de 
politici elaborat;

Trim. IV DCPP In proces de realizare
Acţiunea respectivă a fost condiţionată de adoptarea SND 
„Moldova-2030”, proces suspendat ca rezultat al: 
nepromulgării legii, alegerilor din 24.02.2019, retragerii din 
Parlament a proiectului (HG nr. 401/2019). La moment

riguros, integrat şi 
coerent, precum şi 
corelarea cu resursele 
financiare

tuturor documentelor 
de politici la SND 
„Moldova 2030”

Recomandări/me 
todologie/criterii 
privind ajustarea 
şi raţionalizarea 
documentelor de 
politici elaborate

proiectul este supus actualizării şi urmează a fi aprobat în luna 
martie 2020.
Procesul de revizuire/ajustare a DPP la prevederile SND 
„Moldova-2030” se va desfăşura după adoptarea acesteia.

30.2 Elaborarea 
documentului de 
priorităţi de politici 
publice sectoriale pe 
termen mediu 2020- 
2022

Document
elaborat

Trim. I DCPP Realizat (100%)
Priorităţile de politici publice sectoriale pe termen mediu 2020- 
2022 au fost elaborate, în baza propunerilor autorităţilor 
administrative centrale şi prin indicaţia PM nr. 21-06-1696 din 
21.03.2019, au fost remise ministerelor pentru luarea în 
considerare a acestora la elaborarea CBTM 2020-2022.

31. Obiectivul 31 31.1 Coordonarea 10 grupuri de Trim. II DCPP Suspendat



Planificarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea 
implementării 
documentelor de 
planificare strategică 
de nivel 
naţional/sectorial/insi 
tuţional

procesului de elaborare 
a Planului Naţional de 
Dezvoltare (PND)

lucru create 
Cel puţin cîte 2 
şedinţe per grup 
organizate 
Plan elaborat 
(HG)

Trim. Ill 

Trim. IV

Acţiunea respectivă a fost condiţionată de adoptarea SND 
„Moldova-2030” .
în 2019 au fost elaborate şi aprobate 2 planuri de activitate ale 
Guvernului: PAG 2019-2020 (HG nr. 420/2019) şi PAG 2020- 
2023 (HG nr. 636/2019).

31.2 Elaborarea 
Planului de activitate al 
CS pentru anul 2020

Plan elaborat şi 
aprobat de 
conducerea CS 
(Ordin)

Trim. IV DCPP Realizat (100%).
Planul de acţiuni al Cancelariei de Stat pentru anul 2020 a fost 
aprobat prin Ordinul nr. 252-A din 03.02.2020.

31.3 Elaborarea PDS al 
CS pentru anii 2020- 
2022

Grup de lucru 
instituit;
Cel puţin două 
şedinţe ale GL 
organizate;
PDS elaborat şi 
aprobat de 
conducerea CS 
(Ordin)

Trim.II 

Trim. Ill

Trim. IV

DCPP In proces de realizare
Realizarea acţiunii respective a fost condiţionată de revizuirea 
şi actualizarea metodologiei de elaborare a PDS-lor ale 
autorităţilor administraţiei publice (HG nr. 176/2011). Ca 
rezultat al revizuirii Metodologiei date s-a constatat, că aceasta 
necesită a fi ajustată la noul cadru naţional de planificare 
strategică, promovat prin proiectul cu nr. unic 684/2019. La 
moment se efectuează îmbunătăţirea/
definitivarea proiectului urinare a multiplelor consultări cu 
părţile interesate, desfăşurate în 2019.

31.4 Elaborarea 
rapoartelor 
periodice/anuale 
privind implementarea 
principalelor

Raportul anual 
de activitate al 
Guvernului în 
baza platformei 
PlanPro elaborat:

Trim. IV DCPP
DSP

Realizat (100%)
în perioada de referinţă au fost elaborate:
- 2 rapoarte de activitate ale Guvernului, prezentate în 

plenumul Parlamentului;
- Raportul de artivitate al <~!S pentru ?018-

documente de 
planificare strategică, 
precum şi celor în 
cadrul cărora se conţin 
activităţi ce ţin de 
competenţa CS

Raportul de 
activitate al CS 
pentru anul 2018 
elaborat;
Raportul privind 
asigurarea 
transparenţei 
decizionale în 
anul 2018 
elaborat;
Raportul privind 
asigurarea 
protecţiei datelor

- Raportul privind asigurarea transparenţei decizionale în 
2018;
- Raportul privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter 

personal în 2018;
- 2 rapoarte privind măsurile anticorupţie şi asigurarea 

integrităţii;
- Raportul privind implementarea Planului de acţiuni pentru 

Guvernarea deschisă;
- 2 rapoarte de realizare a PNAA.
- Raport naţional de realizare a politicii de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane pentru anul 2018;
- Notă informativă cu privire la activităţile realizate de către 

comunitatea anti-trafic şi gradul de implementare al Planului



cu caracter 
personal în anul 
2018 elaborat; 
Raportul privind 
implementarea 
Planului de 
acţiuni privind 
Guvernarea 
deschisă 
elaborat;
2 rapoarte 
(anual/final) de 
evaluare a PDS- 
lui CS pentru 
anii 2017-2019 
elaborate;
2 rapoarte de 
realizare a 
PNAAA 
elaborate; 
Raportul privind 
implementarea 
Strategiei de 
dezvoltare a 
societătii civile

de acţiuni pentru anii 2018-2020 pentru implementarea 
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de 
fiinţe umane pentru anii 2018-2023;
- Chestionare ale evaluatorilor internaţionali:

1. al Departamentului de Stat al SUA cu privire la 
situaţia traficului de persoane

2. Chestionarului GRETA pentru evaluarea 
implementării Convenţiei CoE privind lupta împotriva 
TFU, în contextul celei de-a IlI-a runde de evaluare

- Chestionarul UNODCm pentru elaborarea Raportului 
global al UNODC privind traficul de persoane, 2019.
- Raportul pe anul 2018 privind implementarea planului 

naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 
2018-2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 
24.05.2018, publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat
- Raportul privind implementarea în anul 2018 a Strategiei 

de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi a 
Planului de acţiuni aferent elaborat şi prezentat Parlamentului.

pentru perioada 
2018-2020 şi a 
Planului de 
acţiuni aferent - 
elaborat;
Raportul privind 
implementării 
Strategiei 
naţionale pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
traficului de 
fiinţe umane 
2018-2023 si al



Planului de 
acţiuni pentru 
anii 2018-2020 
aferent 
elaborat;
Raportul privind 
implementarea 
Planului naţional 
de acţiuni 
în domeniul 
drepturilor 
omului pentru 
anii 2018-2022 
elaborat

32. Obiectivul 32
Elaborarea cadrului
metodologic pentru
planificarea,
elaborarea,
implementarea,
monitorizarea si
evaluarea
documentelor de 
politici

32.1 Definitivarea şi 
aprobarea Metodologiei 
privind elaborarea, 
implementarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea documentelor 
de politici publice

Metodologie 
aprobată (HG)

Trim. IV DCPP
/V

In proces de realizare
Cu suportul partenerilor de asistenţă tehnică a fost elaborat 
proiectul HG privind cadrul naţional de planificare strategică, 
care conţine şi Metodologia vizată (nr. unic 6842019).
La moment se efectuează îmbunătăţirea/
definitivarea proiectului urmare a multiplelor consultări cu 
părţile interesate desfăşurate pe parcursul 2019.

32.2 Revizuirea 
metodologiei de 
elaborare a programelor 
de dezvoltare strategică

Analiză 
elaborată; 
Metodologie 
ajustată (HG).

Trim. II 

Trim.III

DCPP In proces de realizare
A fost revizuită Metodologia de elaborare a programelor de 
dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ca rezultat s-a constatat că aceasta nu corespunde

ale autorităţilor 
administraţiei publice 
centrale, şi după caz 
actualizarea acesteia

după caz prevederilor noului cadru naţional de planificare strategică. In 
context, urmare aprobări proiectului privind cadrul naţional de 
planificare strategică se va decide asupra actualizării 
Metodologiei respective.

33. Obiectivul 33.
Consolidarea 
capacităţilor 
instituţionale ale 
persoanelor implicate 
în procesul de 
planificare, elaborare, 
implementare, 
monitorizare si

33.1 Organizarea 
evenimentelor de 
instruire, precum şi 
oferirea consultanţei 
metodologice privind 
elaborarea, 
implementarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea documentelor

Cel puţin 4
evenimente
organizate;
Cel puţin 80 de
participanţi
instruiţi;
Nr. documente 
de politici 
consultate

Trim. IV DCPP In proces de realizare
Realizarea acţiunii date este condiţionată de aprobarea noului 
cadru naţional de planificare strategică, care la moment este la 
etapa de definitivare.
în context, instruirile vizate au fost transferate pentru anul 
2020.
în 2019, în baza chestionarelor elaborate în acest sens, au fost 
identificate necesităţile de instruire şi ca rezultat în baza 
acestora a fost agreat Planul instruirilor pentru 2020.



evaluare a 
documentelor de 
politici

de politici

PROGRAMUL: REINTEGRAREA STATUL!UI
34. Obiectivul 34.

Asigurarea unei 
activităţi dinamice în 
toate platformele de 
negocieri pentru 
reglementarea 
transnistreană şi a 
unui dialog productiv 
cu partenerii externi 
în vederea sprijinirii 
procesului de 
reglementare

34.1 Menţinerea 
funcţionalităţii şi 
eficienţei în cadrul 
tuturor platformelor de 
negocieri existente 
(formatul „5+2”, 
„1+1”, grupuri 
sectoriale de lucru), 
precum şi promovarea 
continuă a dialogului cu 
partenerii externi 
relevanţi în vederea 
mobilizării sprijinului 
politic şi asistenţei 
tehnice pentru 
avansarea procesului de 
reglementare 
transnistreană

Întruniri 
desfăşurate; 
Teme abordate şi 
mecanisme de 
soluţionare 
convenite; 
Documente 
semnate în 
negocieri şi 
implementate; 
Evenimente 
organizate

Trim. IV BPR Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019 au fost menţinute active toate 
formatele de dialog privind reglementarea transnistreană, fiind 
desfăşurate 31 evenimente:
- 1 rundă oficială a formatului de negocieri „5+2” (09-10 
octombrie, Bratislava),
- 2 întrevederi la nivel de lideri (şeful statului cu liderul de la 
Tiraspol, 28 octombrie şi 04 noiembrie),
- 3 şedinţe de lucru între reprezentanţii politici din partea 
Chişinăului şi Tiraspolului (24 iulie, 12 septembrie, 16 
decembrie);
- 21 şedinţe ale grupurilor de lucru sectoriale (transport auto -  
3, probleme sociale -  3, telecomunicaţii -  2, transport feroviar
-  2, probleme bancare -  2, ş.a.).
- a 8-a conferinţă bavareză: „Măsurile de consolidare a 
încrederii în procesul de reglementare a conflictului 
transnistrean”, (04-05 noiembrie, or. Mumau am Staffelse, 
Germania), cu desfăşurarea consultărilor neformale între 
actorii formatului „5+2” şi experţii de pe ambele maluri ale 
Nistrului în cadrul a 3 ateliere tematice: a) economie, comerţ şi 
aspecte bancare, b) educaţie, c) libera circulaţie.
Priorităţile Chişinăului în procesul de negocieri şi în 
promovarea politicilor de reintegrare a ţării, eforturile 
întreprinse de către autorităţile moldoveneşti pentru a soluţiona 
problemele locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, 
necesitatea asigurării respectării drepturilor omului în regiune 
şi a promovării unor noi iniţiative menite să consolideze 
măsurile de promovare a încrederii, sincronizarea eforturilor în 
vederea avansării procesului de reglementare şi a contracarării 
acţiunilor cu caracter provocator întreprinse de către Tiraspol 
au fost abordate în cadrul a 44 întrevederi ale negociatorului- 
şef din partea Chişinăului:
- 28 întrevederi de lucru cu şeful Misiunii OSCE în Moldova;
- 5 întrevederi cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău;



- 6 întrevederi cu Ambasadorul SUA în RM,
- 2 întrevederi cu Reprezentantul Special al Federaţiei Ruse;
- 2 întrevederi cu Reprezentantul Special al Ucrainei în 
procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană;
- 1 întrevedere cu Reprezentantul Special al Preşedinţiei în 
exerciţiu a Slovaciei la OSCE.
în cadrul celei de-a 26-a reuniuni a Consiliului miniştrilor 
afacerilor externe ai OSCE (Bratislava, 05-06 decembrie 2019) 
a fost aprobată o nouă Declaraţie cu privire la negocierile în 
procesul de reglementare transnistreană în form atul „5+ 2”, 
prin care s-a reconfirmat sprijinul pentru identificarea unei 
soluţii cuprinzătoare, paşnice şi durabile pentru conflictul 
transnistrean, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a R. Moldova în cadrul frontierelor internaţional 
recunoscute şi cu acordarea unui statut special pentru regiunea 
transnistreană.

34.2 Convocarea 
şedinţelor Comisiei 
Unificate de Control 
(CUC), cu 
monitorizarea evoluţiei 
situaţiei în Zona de 
securitate, 
documentarea 
incidentelor constatate

Şedinţe 
convocate, 
decizii aprobate 
şi realizate; 
Incidente 
documentate şi 
soluţionate; 
Activitate 
funcţională a

Trim. IV BPR Realizat (100%)
Pe parcursul anului 2019, delegaţia Republicii Moldova în 
Comisia Unificată de Control (CUC) a participat la 44 de 
şedinţe, cu semnarea a 41 decizii, membrii şi experţii au 
participat la 42 şedinţe ale grupurilor de lucru create la nivelul 
CUC, fiind coordonată luarea deciziilor asupra a 52 de rapoarte 
ale Comandamentului Militar întrunit cu privire la situaţia din 
Zona de Securitate, aprobate 38 de rapoarte, documentate 91 
de incidente, elaborate şi difuzate 52 comunicate de presă, 25

şi asigurarea respectării 
regimului în perimetrul 
de responsabilitate al 
forţelor de pacificare

CUC şi ordinea 
de drept 
menţinută

de interviuri, 26 de declaraţii şi adresări către componentele 
CUC.

35. Obiectivul 35.
Promovarea 
politicilor sectoriale 
în domeniul 
reintegrării

35.1 Selectarea, 
evidenţa şi 
monitorizarea 
implementării 
proiectelor în cadrul 
Programului 
activităţilor de 
reintegrare a ţării

Proiecte 
evaluate, 
aprobate şi 
implementate; 
Impact major 
obţinut pentru 
locuitorii din 
Zona de 
Securitate

Trim. IV BPR Realizat (100%)
în perioada de raportare a fost asigurată implementarea 
Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 
2019, pentru acest scop fiind prevăzute alocaţii din bugetul de 
stat în valoare de 15 mii. de lei.
Din totalul de 95 de proiecte participante la concurs, au fo st 
selectate 35 proiecte, acestea fiind cele mai competitive şi cu 
impact social-economic major (lista aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 212/2019), iar implementarea lor a fost 
asigurată până la finele anului 2019.



35.2 Luarea măsurilor 
menite să asigure 
asistenţă şi protecţie în 
apărarea drepturilor 
omului în regiunea 
transnistreană şi libera 
circulaţie între cele două 
maluri ale Nistrului

Grad de 
protecţie a 
drepturilor 
omului în 
regiune 
îmbunătăţit; 
Libera circulaţie 
facilitată

Trim. IV BPR Realizat (100%):
Pe parcursul anului 2019 a fost:
- acordată asistenţă necesară pe marginea a 161 de cazuri de 
încălcare a drepturilor omului, fiind sesizaţi actorii din 
formatul de negocieri „5+2”, organele de drept şi autorităţile 
competente naţionale, cu întocmirea a 37 de rapoarte cu privire 
la situaţia în domeniul drepturilor omului;
- desfăşurate 196 de şedinţe interinstituţionale;
- soluţionate 396 de petiţii.
Rezultate majore ale interacţiunii intense Chişinău-Tiraspol, 
susţinută de partenerii internaţionali:
- anularea, începând cu 16 septembrie 2019 a mecanismului de 
notificare scrisă prealabilă în privinţa deplasărilor private în 
regiunea transnistreană a oficialilor din Republica Moldova;
- soluţionarea dificultăţilor întâmpinate de agenţii economici 
din regiune (evitarea aplicării sancţiunilor din partea Ucrainei 
în privinţa Uzinei Metalurgice Moldoveneşti din Râbniţa, 
acordarea dreptului de folosire a 2 noi mărci proprietate a 
statului pentru producţia alcoolică de către Fabrica de vinuri şi 
divinuri „KVINT” din or. Tiraspol);
- implicarea activă în vederea garantării respectării drepturilor 
fundamentale pe cazuri individuale de abuzuri din partea 
exponenţilor de la Tiraspol, inclusiv în soluţionarea cazurilor 
de rezonanţă, cum ar fi cele ale cetăţenilor R. Moldova 
Alexandr Rjavitin şi Oleg Horjan;
- abordarea subiectului privind asigurarea respectării 
drepturilor omului garantate de art. 3 al Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului cu privire la deţinuţii din penitenciarele nr. 
8 şi nr. 12 din subordinea ANP a Ministerului Justiţiei RM, 
amplasate în or. Bender.

35.3 Coordonarea 
activităţii autorităţilor 
administraţiei publice 
pe dimensiunea 
transnistreană şi 
asigurarea activităţii 
Comisiei
guvernamentale pentru 
reintegrarea ţării

Şedinţe de lucru
convocate,
indicaţii stabilite
şi executate,
probleme
soluţionate;
Expertiza
autorităţilor
publice

Trim. IV BPR Realizat (100%)
în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale de 
specialitate au fo st organizate 54 de şedinţe de lucru 
interinstituţionale, cu abordarea diferitor probleme ce ţin de 
problematica transnistreană şi coordonarea măsurilor necesare 
ce se impun a fi întreprinse, inclusiv 1 1 şedinţe preparatorii, 
în perioada de referinţă au fo st efectuate 14 vizite în teritoriu, 
inclusiv în Zona de Securitate şi în raionul Dubăsari, unde au 
fost documentate problemele întîmpinate de către administraţia



mobilizată publică locală, agenţii economici, locuitorii din raion, fiind 
iniţiate acţiunile necesare în vederea identificării soluţiilor 
viabile pe marginea acestora.
La data de 27 decembrie 2019 a avut loc Şedinţa Comisiei 
guvernamentale pentru reintegrarea ţării, în cadrul căreia s-a 
trecut în revistă stadiul actual în procesul de negocieri privind 
reglementarea transnistreană şi ultimele evoluţii în formatul 
„5+2” (organizarea interacţiunii în sfera telecomunicaţiilor, 
introducerea produselor petroliere prin frontiera de est, 
circulaţia trenurilor marfare prin regiunea transnistreană) şi 
stabilite 4 priorităţi pentru anul 2020 (libertatea de circulaţie, 
respectarea drepturilor omului, asigurarea cu sedii adecvate a 
şcolilor cu predare în grafie latină din regiune, armonizarea 
procedurilor şi a tarifelor vamal-fiscale între cele două maluri 
ale Nistrului).
A fost relansată activitatea Mecanismului de coordonare pe  
problematica transnistreană, cu organizarea a 3 şedinţe (03 şi 
17 octombrie, 28 noiembrie 2019), fiind efectuate consultări şi 
dezbateri pe marginea celor mai stringente probleme din cadrul 
dialogului Chişinău-Tiraspol, coordonate poziţiile pe un şir de 
probleme ce figurează pe agenda negocierilor şi informaţi 
membrii Mecanismului despre rezultatele rundelor de 
negocieri şi proiectele de documente negociate.

35.4 Instituirea cadrului 
juridic necesar pe

Acte normative 
expertizate şi

Trim. IV BPR Realizat (100%)
în perioada de referinţă a fost perfecţionat cadrul normativ

dosarul transnistrean şi 
stabilirea mecanismelor 
de soluţionare a 
problemelor cu care se 
confruntă populaţia şi 
agenţii economici din 
raioanele de est ale ţării

aprobate; 
Documente pe 
linia de 
negocieri 
coordonate, 
semnate şi 
implementate

aferent dosarului transnistrean, inclusiv au fost:
- aprobate 2 hotărîri de Guvern (nr.212/2019 şi nr.495/2019).
- acordată asistenţa necesară ministerelor de profil în 
definitivarea şi promovarea a 9 proiecte de acte normative pe  
problematica transnistreană, precum şi avizate 39 de proiecte 
acte normative şi 7 proiecte de acorduri bilaterale.
în procesul de negocieri au fost semnate 3 documente:
- Acordul adiţionaI al operatorilor poştali de la Chişinău şi 
Tiraspol la contractul nr.67/12 din 15.04.2010 privind 
transportarea trimiterilor poştale, prin care a fost prolongat 
termenul de acţiune al contractului pînă la 31 decembrie 2019, 
semnat pe 03 iunie 2019;
- 2 protocoale adiţionale la Decizia protocolară cu privire la 
principiile reluării plenare a circulaţiei trenurilor marfare



prin regiunea transnistreană din 30 martie 2012, prin care a 
fost prolongat termenul de acţiune al acesteia pînă la 31 
decembrie 2019, apoi pînă la 30 iunie 2020, semnate pe 04 
iunie 2019, si respectiv, pe 27 decembrie 2019.

PROGRAMUL: DIASPORA
36. Obiectivul 36.

Consolidarea cadrului 
strategic şi 
coordonarea politicii 
de stat în domeniul 
diasporei, migraţiei şi 
dezvoltării (DMD)

36.1 Implementarea 
mecanismului de 
coordonare a politicii 
de stat în domeniul 
diasporei, migraţiei şi 
dezvoltării (DMD) de 
către autorităţile 
publice centrale şi 
locale

Mecanism
implementat;
2 sesiuni de 
consolidare a 
capacităţilor 
APL realizate;
2 şedinţe ale 
Comitetului 
interministerial 
CIDMD 
organizate;
3 şedinţe a 
grupului tehnic 
organizate

Trim. IV BRD Realizat parţial (90%).
In perioada de raportare a avut loc următoarele activităţi:
i) O şedinţă a CIDMD (04. 04. 2019) în cadrul căreia au fost 
discutat procesul de implementare a Planului de acţiuni pentru 
campania de promovare a imaginii ţării şi mesajului de pace 
susţinut de dl Ion Lazarenco şi rezultatele implementării 
Planului de acţiuni privind (re)integrarea cetăţenilor 
Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, perioada de 
implementare 2019; priorităţi în domeniul diasporă, migraţie 
şi dezvoltare pentru anul 2019.
ii) 2 runde de consolidare a capacităţilor autorităţilor publice 
locale, fiind desfăşurate 8 sesiuni de instruire în cadrul cărora 
au participat reprezentanţi ai regiunilor Centru (31 iulie 2019; 
16 decembrie 2019), Nord (2 august 2019; 20 decembrie 
2019), Sud (5 august 2019; 19 decembrie 2019) şi UTA 
Găgăuzia (7 august 2019; 17 decembrie 2019).
iii) 2 şedinţe a grupului tehnic de lucru la 31 iulie 2019 şi 17 
decembrie 2019.

36.2 Monitorizarea şi 
asigurarea

Acţiunile
planificate

Trim. IV BRD Realizat (100%)
în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru anii

implementării Planului 
de acţiuni pentru anii 
2017- 2020 privind 
(re)integrarea 
cetăţenilor Republicii 
Moldova reîntorşi de 
peste hotare de către 
APC

pentru anul 2019 
implementate

2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii 
Moldova reîntorşi de peste hotare, autorităţile administrative 
centrale responsabile de implementare au raportat realizarea 
integrală a acţiunilor planificate pentru anul 2019. Astfel, 
acţiunile realizate au vizat:
- implicarea reprezentanţilor diasporei în procesul de analiză 
şi revizuire a cadrului normativ în domeniu, cu prezentarea 
experienţei obţinute şi metodelor relevante pentru RM pentru 
îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu;
- facilitarea procesului de reintegrare a unor familii revenite 
prin oferirea suportului necesar la înmatricularea copiilor la 
studii, angajare, identificarea locuinţelor temporare, oferirea 
asistenţei sociale, etc.



36.3 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 
şi prezentat spre 
aprobare

Trim. II BRD Realizat parţial (45%)
Proiect a fost elaborat, avizat de către instituţiile de resort şi 
urmează a fi înaintat spre avizare repetată şi aprobare.

36.4 Desfăşurarea 
programelor Zilele 
Diasporei, DOR, 
Teatrul în diasporă, 
Bienala Diasporei 2019 
etc.

4 programe 
desfăşurate

Trim. IV BRD Realizat parţial (50%)
- Zilele Diasporei desfăşurate în perioada 16-17 august 2019;
- Programul Guvernamental Diaspora Origini Reveniri DOR 
desfăşurat în perioada 19-28 august 2019

36.5 Monitorizarea 
implementării 
programului Diaspora 
Acasă Reuşeşte DAR 
1+3

Program
implementat;
Număr de
proiecte
acceptate
/finanţate

Trim. IV BRD Suspendat
Implementarea Programului DAR a fost amînată pentru anul 
2020 din cauza desfăşurării în anul 2019 a alegerilor locale. 
Totodată, în anul 2019 au fost realizate acţiuni preparatorii de 
instruire şi comunicare în vederea fortificării capacităţilor 
APL privind modalităţile de aplicare la Program.
A fost elaborat şi distribuit Ghidul de aplicare la Program şi 
alte materiale promoţionale.


