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Obiectivul 1. Sporirea accesului la informaţie privind activitatea Guvernului 

1. Asigurarea 

accesului la 

informație și 

promovarea 

utilizării 

datelor 

deschise de 

către 

cetățeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Evaluarea 

necesităților 

populației privind 

datele 

guvernamentale 

deschise  

Ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale, 

instituții 

publice, 

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Număr de 

sondaje 

efectuate 

În proces de realizare 

Pentru evaluarea necesităților populației privind datele guvernamentale deschise, 

pe pagina-web oficială a Ministerului Finanțelor în semestrul I, 2020 a fost creat 

un sondaj, care poate fi accesat la adresa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf15bWVVBE5hFyUnwkgmBeylC

NhWmxkcjPn30IUiMXRj0dG-A/viewform?usp=sf_link  

Totodată, rezultatele sondajului lansat în anul 2019 de către Ministerul Economiei 

și Infrastructurii sunt în proces de evaluare. 

Agenţia de Guvernare Electronică (AGE) a organizat un sondaj privind 

necesitatea în date deschise și aplicații în bază de date deschise, și care va fi 

încheiat la 29 februarie 2020. Un alt sondaj online urmează a fi lansat și la finele 

lunii august 2020. Agenția planifică în 2020 organizarea și a unor sondaje în 

comunitățile de business, de profesioniști din anumite domenii, sondaje printre 

partenerii AGE etc. În contextul determinării necesităților și cercetării generale a 

percepției domeniului date guvernamentale la general, inclusiv date deschise, 

printre reprezentanții acestor categorii. 

1.2. Publicarea 

datelor deschise pe 

portalul 

www.date.gov.md, 

cu asigurarea 

standardelor de 

calitate 

Ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale, 

instituții 

publice, 

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Număr de 

seturi de 

date 

actualizate/ 

publicate 

Realizată  

Portalul www.date.gov.md este administrat de către AGE, care l-a extins şi 

perfecţionat, transformându-l din Portalul Datelor Guvernamentale Deschise 

în Portalul Guvernamental de Date - un ghișeu unic al datelor din sectorul 

public (lansat în noiembrie 2019). Prin această dezvoltare se urmărește 

diversificarea substanțială a categoriilor de date oferite spre vizualizare și 

reutilizare utilizatorilor, lărgirea spectrului de utilizatori, îmbunătățirea modului 

de vizualizare a datelor și lucrul cu datele disponibile, diversificarea tipurilor de 

acces la datele deținute de autoritățile publice. Portalul înglobează 3 module de 

bază (inclusiv fostul portal de Date Guvernamentale Deschise, lansat de Guvern 

în aprilie 2011) și face disponibile în timp real, în mod transparent datele de 

diferit tip deținute de autoritățile publice: Seturi de date deschise; Modulul 

”Caută în Date Publice”; Modulul de accesare a datelor de interes public. 
Pe parcursul sem I 2020, unele autorități au inclus seturi adiționale de date.  

Prin urmare, în total sunt disponibile 1130 seturi de date (cu 7 seturi mai multe 

faţă de anul 2019), generate de circa 49 instituții. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf15bWVVBE5hFyUnwkgmBeylCNhWmxkcjPn30IUiMXRj0dG-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf15bWVVBE5hFyUnwkgmBeylCNhWmxkcjPn30IUiMXRj0dG-A/viewform?usp=sf_link
http://www.date.gov.md/
http://www.date.gov.md/
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1.3. Organizarea 

sesiunilor de 

comunicare și 

instruire a 

comunității 

utilizatorilor de 

date deschise cu 

privire la 

disponibilitatea 

datelor din diferite 

domenii (achiziții 

publice, sănătate, 

transport, sistem 

social, mediu etc.), 

inclusiv pentru 

dezvoltarea unor 

aplicații web pe 

baza acestora 

Cancelaria de 

Stat, 

ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

 

 

Număr de 

evenimente 

organizate, 

număr de 

persoane 

participante/ 

instruite 

Realizată  

În primele 6 luni ale a. 2020, AGE a organizat în 37 sesiuni de comunicare și 

informare privind e-Transformarea Guvernării și Modernizarea Serviciilor 

Publice, printre care în 7 sesiuni a avut și prezentări privind Datele 

Guvernamentale Deschise. 

AGE produce actualmente un nou spot video, un kit media, un set de materiale 

promoționale privind versiunea extinsă și modernizată a Portalului date.gov.md, 

care vor fi diseminate gradual în cadrul campaniei online de la finele a. 2020. 

Paralel, AGE promovează activ pe toate platformele sale de comunicare 

necesitatea deschiderii seturilor de DGD, Portalul date.gov.md, datele deschise 

corporative etc. 

Totodată, 75 de angajaţi ai IGP au participat la cursul de instruire online cu 

tematica „Achiziţii publice – legislaţie, etape şi aspecte practice”. 

În prima jumătate a anului 2020 MAEIE a planificat mai multe instruiri. Însă, din 

motivul pandemiei la nivel global, majoritatea instruirilor au fost amînate pentru a 

doua jumătate a anului 2020. 

Astfel, au fost orgnaizate următoarele cursuri de specialitate:  

- „The communication challenges facing modern diplomacy”, curs realizat, în 

comun cu Institutul diplomatic bulgar și Ambasada Italiei la Sofia. Au participat 

un total de 59 angajați; 

- „Colaborarea intersectorială în aplicarea măsurilor de prevenire și control al 

infecțiilor cu potențial pandemic”, curs realizat în comun cu Universitatea de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Au participat un total 

de 57 angajați. 

- Conferință online în domeniul diplomației energetice, având ca invitat pe Înaltul 

Consilier al UE pe domeniul energiei pentru Republica Moldova 2019 - 2021, 

lectorul Alexandru Săndulescu. La curs au participat peste 40 angajați. 

1.4. Desfășurarea 

acțiunilor în 

vederea asigurării 

accesului la 

informația privind 

drepturile sociale 

ale cetățenilor, în 

special pentru 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Agenția 

Medicamentu

lui și 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

 

Campanii de 

informare 

organizate, 

număr de 

spoturi 

publicitare 

realizate, 

spațiu 

Realizată 
În perioada de referinţă, informarea populației, inclusiv a grupurilor vulnerabile, 

s-a realizat, în contextul situației de urgență în sănătate publică, cauzată de 

infecția COVID-19.  

Astfel, pentru a acoperirea tuturor grupurile-țintă, inclusiv grupurile vulnerabile, 

au fost realizate următoarele activități:  

- Elaborarea materialelor informative (pliante, postere, stickere) despre metodele 

de prevenire, autoizolare, metodele de apelare a medicului de familie în limbile 
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persoanele social-

vulnerabile 

Dispozitivelo

r Medicale 

amenajat 

pentru 

documentare  

în instituție 

română, rusă, găgăuză, ucraineană, romani. Distribuția acestora în locurile 

publice, inclusiv biserici, transport public: Cancelaria de Stat către APL, Poșta 

Moldovei, ONG-uri, agenții ONU, ANSP către instituțiile medicale, alți parteneri 

și agenți economici. 

- Elaborarea și difuzarea a 7 spoturi radio, în limbile română și rusă, care conţin 

anunțuri de interes public, privind măsurile de protecție (respectarea distanței 

sociale, regulile de igienă și eticheta tusei, promovarea mesajului „Stai acasă”, 

mesaje dedicate persoanelor cu boli cronice și în vârstă). 

- Elaborarea infograficelor, a vizualurilor pentru rețelele de socializare, inclusiv 

privind statistica îmbolnăvirilor zilnice. 

- Lansarea sub-campaniei “STAI ACASĂ!” pe rețelele de socializate, radio, TV și 

outdoor (billboarduri), providerii de TV (mesaje în rețea) videografice, visuals, 

spot audio. 

- Lansarea softului de prezentare, în regim online, a datelor statistice privind 

COVID-19 în Republica Moldova. 

- Implementarea sub-campaniei “SĂRBĂTORIM PAȘTELE ACASĂ, ÎN 

SIGURANȚĂ!” prin: elaborare mesaje, vizualuri, videografică, audio. 

- Realizarea mini-lecțiilor video: 10 minute cum trebuie să vorbim cu copii, 10 

minute cum facem față izolării, 10 minute cum ajutăm un om care face atac de 

panică, etc. 

- Realizarea întâlnirilor online cu publicul larg, pe diferite subiecte: sănătatea și 

îngrijirea copiilor în perioada pandemiei, imunizarea, alăptarea și îngrijirea 

neonatală, riscurile pentru sănătatea adolescenților, utilizarea rațională a 

medicamentelor, etc. 

- Realizarea seriei de infografice de informare a populației despre principalele 

măsuri aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, după 

ridicarea situației de urgență la nivel național. 

- Lansarea buletinului informativ MSMPS, cu suportul UE, SDC și OMS, în care 

sunt prezentate principalele decizii, realizări, evenimente, noutăți ale sistemului 

medical și social. 

- Lansarea sub-campaniei de informare a populației pentru următoarea etapă de 

relaxare a măsurilor restrictive cu mesajele-cheie: "AI GRIJĂ! OPREȘTE 

RĂSPÂNDIREA COVID-19. SALVEAZĂ VIEȚI!” Comunicarea centrală este 

realizată zilnic de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat 

cu Agenția Națională de Sănătate Publică și Guvern. 
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- De asemenea, specialiștii și reprezentanții MSMPS și ANSP au participat la 

multiple emisiuni TV și radio, interviuri și evenimente publice, în cadrul cărora 

au informat populația despre deciziile autorităților.  

- Realizarea/diseminarea spotului video  privind Asigurarea grupurilor vulnerabile 

cu contraceptive.  

- Realizarea/ diseminarea spotului video Asistenții și lucrătorii sociali în prima 

linie de luptă cu COVID-19.  

- În luna mai, 15 tineri voluntari au telefonat și au făcut vizite la 200 de persoane 

în etate, care se confruntau cu o lipsă acută de comunicare,  pentru a-i întreba cum 

se simt în perioada de izolare socială. Inițiativa a fost lansată de UNFPA Moldova 

și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru a menține un Dialog 

între Generații și pentru a oferi suport emoțional vârstnicilor solitari. 

Are loc informarea permanentă a cetățenilor cu privire la proiectele aprobate 

privind pensile, alocațiile sociale, ajutoarele materiale. Realizarea comunicatelor, 

interviurilor/diseminare la presă/radio/APL-uri.  

Asistenții sociali din localități comunică permanent cu beneficiarii, acordându-le 

suport informativ.  

În cadrul MSMPS, la intrare în instituție, este amenajat un spațiu în care periodic 

sunt amplasate materiale informative pentru populație.  

1.5. Informarea 

cetățenilor privind 

procesul de 

îndeplinire a 

angajamentelor 

asumate prin 

Acordul de 

Asociere 

Republica 

Moldova – 

Uniunea 

Europeană 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Semestria

l 

În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Rapoarte 

publicate, 

număr de 

mese 

rotunde 

organizate 

Realizată  

În perioada 4 – 11 mai 2020, pe pagina MAEIE au fost publicate 8 quizz-uri 

privind istoria, instituțiile și particularitățile UE, cât și despre regimului liberalizat 

de vize RM – UE, avînd drept obiectiv informarea de o manieră interactivă a 

cetățenilor despre procesul de integrare europeană și implementarea Acordului de 

Asociere. Acestea au fost publicate în contextul celebrării Zilei Europei împreună 

cu o serie de curiozități privind comunitatea statelor europene și mesajul 

Ministrului AEIE cu această ocazie.  

De asemenea, la data de 14.05.2020, Secretarul de Stat T. Molcean a participat la 

cea de-a patra videoconferință ”EU Debates Cafe” în regim on-line dedicată 

asistenței al UE pentru RM în general și pentru redresarea consecințelor Covid-19 

în special, organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene 

(IPRE). La 30.06.2020 Ministrul O. Țulea a participat la discuția online 

„Parteneriatul Estic după 2020: Prioritățile și provocările relațiilor Republicii 

Moldova cu UE”, organizată de IPRE în parteneriat cu Platforma Națională a 

Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic. 

https://www.facebook.com/hashtag/eudebatescafe?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtgJjW8eyFcKiTyFmhrfIhfi0qlfXgCZfBt0kosO7_2OIwPUBTV4P4O6ECKgJmsmJvJO1_zM9tyyeM55xGTvjafK-afBDnpOvkcloAxgtNa9puFDmKqqR9Aq16gb45lpcmXI8Aq6hIejiL-GRCnettc8OMGK0_8JIGb9y6nE1VBX3JQweLU0wHoRqZ-8BUptAVhy1XWiJFuTjMOXGDnXvfUEHAVDzRnWifHRPDcMhVcoe5LdIHj7WlU8ywgEb-s8Fb1shQo7zIqq3hCvCwDDqkZsjsW4M1gNBUe0CvvjNFhDEDSVd_FxQoTRwBz3rZ5qZ5eTFWnKvmQridK8gATNP4Pv40&__tn__=%2ANK-R
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Raportul privind implementarea PNAAA în perioada 2017-2019 a fost publicat pe 

pagina web a  MAEIE. 

1.6. Sporirea 

transparenței 

activității 

entităților 

economice cu 

capital de stat prin 

publicarea 

informației privind 

rezultatele 

monitoringului 

financiar anual al 

activității 

economico-

financiare a 

entităților cu 

capital majoritar 

de stat 

Ministerul 

Finanțelor, 

Agenția 

Proprietății 

Publice 

Trimestru

l III, 

anual 

În 

limitele 

bugetulu

i aprobat   

Informație 

publicată 

anual cu 

privire la 

activitatea 

economico-

financiară a 

entităților 

economice 

cu capital 

majoritar de 

stat 

În proces de realizare  

Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității 

economico-financiare a entităţilor economice cu capital majoritar de stat pentru 

anul 2019 și semestrul I 2020 va fi elaborată şi publicată în semestrul II, 2020, 

ținând cont de extinderea termenelor prezentării situațiilor financiare consolidate 

pentru anul 2019 de către entități economice, conform Dispoziției Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 

23.03.2020  și art.XXVII din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor 

măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte 

normative. 

1.7. Dezvoltarea 

Sistemului 

informațional de 

management în 

educație prin 

crearea posibilității 

de vizualizare 

interactivă a 

datelor și 

completarea 

acestuia cu date ale 

instituțiilor de 

educație timpurie 

și de învățămînt 

profesional tehnic 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

 

Trimestru

l IV, 2020 

Proiectul 

Băncii 

Mondial

e 

„Reform

a 

Învățămî

ntului în 

Moldova

” 

(2,5 mil. 

lei) 

Interfață 

web 

dezvoltată, 

număr de 

instituții noi 

incluse în 

Sistemul 

informaționa

l de 

management 

în educație 

În proces de realizare 

Sistemul informațional a fost elaborat, testat şi dat în exploatare experimentală în 

luna august curent, cu termen de pilotare de până la 15 octombrie curent. 

1.8. Dezvoltarea Ministerul Trimestru În Pagină Realizată 
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interfeţei paginii 

oficiale a Agenției 

de Intervenție și 

Plăți pentru 

Agricultură în 

scopul vizualizării 

interactive a 

datelor referitoare 

la solicitanții de 

subvenții 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului, 

Agenţia de 

Intervenţie şi 

Plăţi pentru 

Agricultură 

l IV, 2019 limitele 

bugetulu

i aprobat 

oficială 

dezvoltată și 

permanent 

actualizată 

Pagina web oficială a AIPA este actualizată permanent cu informații relevante 

procesului de subvenționare în conformitate cu exigenţele Legii nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional.  

Suplimentar la cele raportate în anul 2019, pe parcursul sem I al anului 2020, 

conform prevederilor pct. 115
1
 din Hotărârea Guvernului nr.455/2017 cu privire 

la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a 

Agriculturii şi Mediului Rural şi întru dezvoltarea platformei de servicii 

electronice, cu suportul Băncii Mondiale, a fost elaborată aplicaţia depunere on-

line a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar. Ca rezultat, producătorii 

agricoli au posibilitatea de a depune dosarul de solicitare a sprijinului financiar 

inclusiv on-line pentru 4 submăsuri de sprijin. Această aplicaţie reprezintă un 

prim pas de simplificare a procedurilor de lucru cu beneficiarii de subvenţii, astfel 

încât producătorii agricoli si economisească timp şi resurse pentru depunerea 

dosarului de subvenţionare. 

Suplimentar, a fost elaborată şi lansată harta interactivă a beneficiarilor de 

subvenţii. Harta cuprinde seturi de date privind recepţionarea, examinarea şi 

autorizarea subvenţiilor inclusiv sub aspect teritorial. Harta interactivă nu conţine 

informaţii cu caracter personal, intrucât datele reprezentate grafic, cuprind doar 

denumirea localităţilor şi informaţii despre sumele de subvenţii 

solicitate/autorizate de AIPA. Varianta de testare a hărţii interactive poate fi 

accesată, la linkul: https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:2062113962525:::::.  

1.9. Crearea 

ghișeului 

informațional 

pentru deținuți în 

scopul facilitării 

accesului acestora 

la informațiile din 

dosarul personal  

Ministerul 

Justiției; 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarel

or 

Trimestru

l IV, 2020 

În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

Caiet de 

sarcini 

elaborat, 

soft 

elaborat/ 

achiziționat, 

număr de 

echipamente 

achiziționate

, 

ghișeu 

funcțional 

Neiniţiată 

Acţiuni suplimentare celor raportate în anul 2019 nu au fost întreprinse. 

1.10. Elaborarea și 

dezvoltarea 

Agenția de 

Stat pentru 

Trimestru

l II, 2019 

În 

limitele 

Sistem 

funcțional 
Inițiată  

Proiectul HG cu privire la platforma informațională în domeniul protecției 

https://siagds.gov.md/aipa/f?p=103:1:2062113962525:::::
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Sistemului 

informațional 

pentru asigurarea 

schimbului de date 

în domeniul 

protecției 

drepturilor de 

proprietate 

intelectuală 

(sistemul e-IPR) 

Proprietatea 

Intelectuală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal, 

Agenția de 

administrare 

a instanțelor 

judecătorești, 

Agenția 

pentru 

Protecția 

Consumatoril

or și 

Supraveghere

a Pieței 

bugetulu

i 

aprobat, 

cu 

sprijinul 

proiectul

ui UE 

 drepturilor de proprietate intelectuală este în proces de definitivare ca urmare 

avizării repetate. 

Totodată, AGEPI în colaborare cu AGE şi Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică (STISC) realizează măsurile tehnice care se impun pentru 

migrarea sistemului informațional pe platforma guvernamentală MCloud. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea 

transparențe

i bugetare și 

a achizițiilor 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Elaborarea și 

publicarea pe 

pagina oficială a 

Ministerului 

Finanțelor a 

bugetului pentru 

cetățeni, după 

adoptarea în 

Parlament a Legii 

bugetului, precum 

și a raportului 

privind executarea 

bugetului pentru 

cetățeni 

Ministerul 

Finanțelor 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Buget pentru 

cetățeni 

publicat, 

raport 

privind 

executarea 

bugetului 

pentru 

cetățeni 

publicat 

În proces de realizare  

Bugetul pentru cetățeni pe anul 2020 a fost elaborat  și publicat pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor la adresa http://mf.gov.md/ro/buget/transparența-

bugetară/bugetul-pentru-cetățeni. 

Raportul privind executarea bugetului pentru cetăţeni pe anul 2019 urmează a fi 

elaborat și publicat în trimestrul III, 2020. 

2.2. Actualizarea 

bazei de date a 

cheltuielilor 

Ministerul 

Finanțelor 

Trimestru

l III, 

anual 

În 

limitele 

bugetulu

Bază de date  

actualizată  
În proces de realizare  

Baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2018 a fost publicată și 

poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/content/analiza-

http://mf.gov.md/ro/buget/transparența-bugetară/bugetul-pentru-cetățeni
http://mf.gov.md/ro/buget/transparența-bugetară/bugetul-pentru-cetățeni
http://mf.gov.md/ro/content/analiza-cheltuielilor-2014-2017
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1 2 3 4 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publice BOOST 

pentru facilitarea 

accesului la 

informația privind 

executarea 

bugetului 

i aprobat  cheltuielilor-2014-2017 

Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2019 

urmează a fi realizată în trimestrul III, 2020. 

 

2.3. Publicarea pe 

paginile oficiale 

ale autorităților 

publice a 

informației privind 

planificarea şi 

executarea 

bugetelor, 

achiziţiile publice 

efectuate și 

strategiile 

sectoriale de 

cheltuieli  

Ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

Informații 

publicate 
Realizată 

Conform prevederilor HG nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale asigură permanent administrarea conţinutului 

informaţional al paginilor oficiale în reţeaua Internet în conformitate cu prezenta 

hotărâre.  

 

2.4. Asigurarea 

publicării 

rapoartelor privind 

monitorizarea 

contractelor de 

achiziții publice 

Ministerul 

Finanțelor, 

Agenția 

Achiziții 

Publice 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

Raport 

elaborat și 

publicat 

Realizată  

Informația privind monitorizarea procedurilor de achiziții publice este reflectată 

în Rapoartele trimestriale de activitate care sunt publicate pe pagina web a 

Agenției Achiziții Publice, la următorul link: 

https://tender.gov.md/ro/documente/rapoarte-de-activitate   

 

Obiectivul 2. Îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă şi susținerea participării acesteia în procesul de guvernare 

,3

. 

 

 

 

 

 

Consolidare

a 

platformelor 

și 

mecanismel

or de 

colaborare 

cu 

societatea 

3.1. Dezvoltarea 

mecanismelor de 

participare 

electronică în 

procesul decizional  

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică, 

ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale 

Trimestru

l IV, 2019 

În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

 

Instrumente 

de 

participare 

electronică 

dezvoltate 

În proces de realizare 

A fost elaborat proiectul tehnic pentru dezvoltarea platformei guvernamentale 

www.particip.gov.md. Totodată a fost organizată o ședință cu factorii relevanţi, în 

cadrul căreia au fost prezentate principalele funcționalități și design-ul propuse 

pentru dezvoltarea platformei. 

https://tender.gov.md/ro/documente/rapoarte-de-activitate
http://www.particip.gov.md/


Raport privind implementarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020, în semestrul I al anului 2020 
 

9 
 

N

r. 

c

r

t. 

Acțiune Subacțiune 
Instituții 

responsabile 

Termen 

de 

realizare 

Costuri/

sursa de 

finanțar

e 

Indicatori 

de progres 

 

Statutul acțiunii/ 

Măsuri întreprinse 

1 2 3 4 6 7 8 9 

civilă 3.2. Asigurarea 

publicării 

rezultatelor 

consultărilor 

publice privind 

procesul decizional 

în mediul online 

Ministere, 

alte autorități 

administrativ

e centrale, 

Cancelaria de 

Stat 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Rezultate ale 

consultărilor 

publice 

publicate 

Realizată  

În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, pe pagina web oficială a 

ministerelor și autorităților publice centrale, la compartimentul Transparentă 

decizională, sunt plasate rezultatele consultărilor publice.  

Totodată, asigurarea transparenței decizionale de către APC este monitorizată de 

către Cancelaria de Stat (CS), cu elaborarea unui raport anual în acest sens.  

Rapoartele de monitorizare menționate sunt plasate pe pagina web oficială a CS la 

compartimentul Transparență decizională, rubrica Rapoarte. 

3.3. Monitorizarea 

plasării de către 

autoritățile 

administrației 

publice locale a 

actelor 

administrative în 

Registrul de stat al 

actelor locale  

Cancelaria de 

Stat 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

 

Număr de 

decizii 

publicate pe 

http://actelo

cale.gov.md/ 

Realizată 

Au fost emise și publicate de către APL în total 98 596 acte administrative, dintre 

care 913 acte administrative au fost abrogate/anulate/suspendate. 

4. 

 

 

 

 

Implicarea 

diasporei în 

procesul 

decizional 

4.1. Implementarea 

Programului 

„Grupurile de 

Excelență ale 

Diasporei” 

Cancelaria de 

Stat (Biroul 

relații cu 

diaspora) 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Număr de 

grupuri 

create, 

număr de 

politici 

publice 

elaborate 

În proces de realizare 

Conceptul Platformei a fost elaborat cu suportul financiar al Agenției Elvețiene 

pentru Dezvoltare și Cooperare în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților 

instituționale ale RM în domeniul migrației și dezvoltării”, fiind aprobat de către 

SGG. La moment, BRD este în proces de identificare a unor parteneri de finanțare 

pentru implementarea proiectului. 

4.2. Implementarea 

Programului 

„Guvernul mai 

aproape de tine” în 

cadrul dialogului 

cu comunitățile 

cetățenilor țării 

stabiliți peste 

hotare 

Cancelaria de 

Stat (Biroul 

relații cu 

diaspora) 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

 

Număr de 

evenimente 

organizate, 

număr de 

participanți 

Realizată  

La  23 iunie 2020,a fost organizată o sesiune on-line în cadrul Programului 

„Guvernul mai aproape de tine”. 

Pe parcursul sesiunii au fost abordate aspecte de interes privind Acordurile 

internaționale în domeniul securității sociale încheiate de Republica Moldova cu 

alte state, implementarea acestora și perspectivele pe care le oferă pentru cetățenii 

RM aflați la muncă peste hotare. 

Reprezentantul CNAS a prezentat o informație amplă referitor la tipurile de 

Acorduri internaționale, prevederile acestora, precum și despre Acordurile 

internaționale în proces de negociere cu alte state.  

La sesiune au participat reprezentanți ai diasporei moldovenești din Turcia, Italia, 
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Federația Rusă, Israel, Germania, Belgia, Cipru, Polonia, Austria, Kazahstan, 

Marea Britanie. 

Obiectivul 3. Responsabilizarea administrației publice privind modul de exercitare a funcțiilor şi atribuțiilor 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidare

a 

mecanismul

ui de 

responsabili

zare a 

autorităților 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Consolidarea 

capacităților 

funcționarilor 

publici din cadrul 

autorităților 

publice centrale și 

locale în domeniul 

transparenței 

decizionale, 

accesului la 

informație, 

promovarea 

comportamentului 

etic și integrității 

funcționarilor 

publici etc.  

Cancelaria de 

Stat, 

Academia de 

Administrare 

Publică, 

ministere,  

alte autorități 

administrativ

e centrale 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat  

Număr de 

persoane 

instruite 

Realizată  

În perioada de referință Academia de Administrare Publică a organizat și 

desfășurat cursuri de dezvoltare profesională pentru funcționarii publici din 

autoritățile publice centrale și locale, în cadrul cărora au fost abordate subiecte 

privind transparența decizională, accesul la informație, promovarea 

comportamentului etic și al integrității funcționarilor publici. Datele statistice 

urmează a fi furnizate la finele anului curent. 

Totodată, au fost organizate cursuri de  de instruire organizate de către CNA: 

”Etica și integritatea funcționarului public”, la care au fost instruite 24 persoane 

din cadrul MAE IE. 

Au fost desfăşurate instruiri cu genericul „Drepturile omului şi corupţia” 

Competenţele ANI şi practica judiciară în materie de control al averii, al 

incompatibilităţilor şi al restricţiilor”, la care au participat 12 angajaţi ai Poliţiei. 

Suplimentar, în cadrul MAI au fost asigurate instruiri interne, 131 ore de instruire, 

în domeniul promovării comportamentului etic şi integrităţii, în cadrul cărora au 

fost instruiţi 522 angajaţi. Iar în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost 

organiyat cursul „Prevenirea şi combaterea corupţiei”, la care au participat 28 

persoane. 

Din motivul pandemiei la nivel global, majoritatea instruirilor au fost amînate 

pentru a doua jumătate a anului 2020. 

5.2. Asigurarea 

implementării şi 

monitorizării 

recomandărilor din 

rapoartele de audit 

ale Curţii de 

Conturi 

Ministere, 

alte autorități 

administrativ

e centrale, 

Cancelaria de 

Stat 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

Număr de 

recomandări 

înaintate, 

pondere a 

recomandări

lor 

implementat

e 

În proces de realizare 

În adresa Guvernului/Cancelariei de Stat au parvenit 13 hotărâri ale Curții de 

Conturi emise în semestrul I al anului 2020, spre monitorizare.  

Totodată, CS a aprobat Ordinul SGG nr.9-A din 21.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de conlucrare cu echipa de audit pe 

parcursul misiunilor de audit ale Curții de Conturi în cadrul Cancelariei de Stat 

și a instituțiilor publice monitorizate de aceasta, și mecanismul de implementare 

și monitorizare a hotărârilor Curții de Conturi. 

5.3. Ajustarea 

sistemului de 

evaluare a 

performanței 

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Trimestru

l I, 2020 

Proiectul 

Băncii 

Mondial

e 

Sistem de 

evaluare a 

performanței 

individuale 

Realizată  

În cadrul Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” au fost 

contractați 2 consultanţi (unul internațional și unul local) în noiembrie 2019, care 

au dezvoltat și livrat până în februarie 2020 Cadrul de evaluare a performanței 
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individuale și 

instituționale a 

autorităților 

prestatoare de 

servicii publice, 

prin prisma 

calității în 

contextul prestării 

serviciilor publice 

centrate pe 

beneficiar 

Electronică „Modern

izarea 

serviciilo

r 

guverna

mentale”  

și 

instituțional

e dezvoltat, 

prin 

includerea 

abordării 

centrate pe 

beneficiari 

individuale și instituționale a autorităților prestatoare de servicii publice și 

Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS). 

La fel, reprezentanții ASP si CNAS au participat la 20 februarie 2020 la atelierul 

de lucru privind prezentarea Metodologiei de elaborare, implementare și evaluare 

a cadrului de performanţă instituțională a prestatorilor de servicii și CUPS. 

Atelierul a fost una din finalitățile exercițiului complex de dezvoltare a cadrului 

de politici și metodologic privind evaluarea performanței instituționale a 

prestatorilor de servicii publice administrative și CUPS, exercițiu menit să creeze 

un cadru consistent și efectiv de management al performanței aliniat la modelul 

inovativ – centrat pe cetățean – de prestare a serviciilor publice administrative. 

Participanții – conducătorii și șefii de subdiviziuni de la CNAS și ASP - și-au 

aprofundat cunoștințele privind domeniul și s-au familiarizat cu practicile 

inovative în management-ului performanței specific instituțiilor prestatoare de 

servicii publice administrative. Exercițiul are loc în cadrul Componentei 3 a 

Proiectului ”Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” implementat cu suportul 

Grupului Banca Mondială și contribuția Guvernului R. Moldova (iunie 2018-iunie 

2023). Detalii - https://egov.md/ro/communication/news/metodologia-de-

elaborare-implementare-si-evaluare-cadrului-de-performanta 

Obiectivul 4. Modernizarea serviciilor publice conform principiilor unei guvernări deschise 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

serviciilor 

publice 

centrate pe 

cetățean 

prin 

optimizarea 

și 

eficientizare

a proceselor 

de prestare a 

serviciilor 

publice  

 

 

 

6.1. Realizarea 

activităților de 

comunicare și 

instruire a 

populației și a 

mediului de afaceri 

privind utilizarea 

serviciilor publice 

electronice  

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică, 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructuri

i, 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderil

or Mici și 

Mijlocii 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i 

aprobat, 

cu 

suportul 

proiectul

ui Băncii 

Mondial

e 

„Modern

izarea 

serviciilo

r 

guverna

Număr de 

persoane 

instruite, 

programe 

anuale de 

comunicare 

și instruire 

elaborate 

Realizată  

Campaniile de informare și promovare, precum și instruirea populației – la 

general/pe scară largă, precum și comunități de profesioniști din anumite domenii, 

reprezentanță ai sectoarelor public, privat și asociativ privind e-serviciile de 

platformă sau sectoriale disponibile au loc în continuu, conform planului intern de 

activități al AGE și strategiilor de comunicare și promovare. Pe parcursul a. 2019, 

prin evenimente de informare și instruire au fost informate peste 650 persoane din 

domeniile sus menționate prin activități directe de comunicare și instruire 

structurată de partajare a informației și abilităților de accesare, alte peste 10000 

fiind informate prin măsuri indirecte de promovare și informare privind e-

serviciile în cadrul sondajelor naționale, activităților la care AGE a participat în 

calitate de partener și prezentator, facilitator, moderator, membru de panel de 

experți etc. Per total, conform datelor statistice interne, materialele informative 

privind e-serviciile au avut un cerc de diseminare de peste 50 mii persoane doar 

din activitățile de comunicare, promovare și instruire ale AGE și partenerilor 

direcți prin care s-au diseminat materialele informative și promoționale.  

https://egov.md/ro/communication/news/metodologia-de-elaborare-implementare-si-evaluare-cadrului-de-performanta
https://egov.md/ro/communication/news/metodologia-de-elaborare-implementare-si-evaluare-cadrului-de-performanta


Raport privind implementarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020, în semestrul I al anului 2020 
 

12 
 

N

r. 

c

r

t. 

Acțiune Subacțiune 
Instituții 

responsabile 

Termen 

de 

realizare 

Costuri/

sursa de 

finanțar

e 

Indicatori 

de progres 

 

Statutul acțiunii/ 

Măsuri întreprinse 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentale”  AGE are program anual de comunicare elaborat în baza Strategiei instituționale 

de Comunicare și Promovare, în baza căruia implementează activitățile de 

comunicare, informare, promovare a produselor de e-guvernare și modernizare a 

serviciilor publice. 

Totodată, în vederea facilitării accesului populației la informație, precum și 

îmbunătățirii accesului la serviciile publice electronice, ODIMM a creat, în cadrul 

Programului „Prima Casă” un instrument adresat beneficiarilor Programului, care 

oferă posibilitatea de a verifica statutul dosarului „Prima Casă” în regim on-line.  

Astfel, de la începutul lansării acestui instrument, 13 366 de persoane au avut 

acces la acest serviciu, care poate fi consultat pe pagina web a ODIMM, la adresa 

https://odimm.md/ro/programe-odimm.  

6.2. Modernizarea 

a 3 servicii publice 

(eliberarea 

permisului de 

conducere, 

acordarea 

ajutorului de 

șomaj, 

determinarea 

dizabilității și 

capacității de 

muncă) 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică, 

Agenția 

Servicii 

Publice, 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă, Casa 

Națională de 

Asigurări 

Sociale,   

Consiliul 

Național 

pentru 

Determinarea 

Trimestru

l II, 2020 

Proiectul 

Băncii 

Mondial

e 

„Modern

izarea 

serviciilo

r 

guverna

mentale” 

 

 

3 servicii 

publice 

selectate 

pentru 

pilotare 

modernizate 

 

În proces de realizare 

Proiectul Metodologiei privind reingineria serviciilor publice centrată pe cetățean 

(livrat în 2017 în cadrul ECAPDEV Grant pentru pregătirea Proiectului 

Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (Proiectul MGSP, intrat în vigoare la 

25.06.2018)) este pilotat pe modernizarea a 3 servicii-pilot  selectate în cadrul 

acestuia:  

1. Determinarea gradului de dizabilitate și capacitate de muncă;  

2. Indemnizațiile/alocațiile de șomaj; 

3. Emiterea permisului de conducător auto). 

Pînă la moment, au fost parcurse următoarele etape și livrate produsele relevante: 

 Constituirea echipelor de lucru, desemnarea punctelor focale în toate cele 4 

instituții-prestatoare; 

 Instruirea a 20 funcționari publici desemnați în reingineria serviciilor publice 

centrată pe cetățean; 

 Documentarea situației actuale a serviciilor publice în cadrul reingineriei la 

diferite nivelurile: legislația de bază; documentele și informațiile necesare pentru 

accesarea și obținerea serviciilor; analiza nivelului de expertiză a personalului; 

analiza nivelului de maturitate a serviciilor; inventarierea soluțiilor TIC existente; 

analiza canalelor de livrare etc.; 

 A fost emisă Schema „AS-IS”–Situația/Schema Curentă de Prestare a 

Serviciului, și harta completă a tuturor proceselor operaționale pentru fiecare din 

cele 3 servicii-pilot, aprobată de autoritățile prestatoare;  

 Au fost elaborate și aprobate cu autoritățile prestatoare Schemele TO-BE 

(Soluții de modernizare).  



Raport privind implementarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020, în semestrul I al anului 2020 
 

13 
 

N

r. 

c

r

t. 

Acțiune Subacțiune 
Instituții 

responsabile 

Termen 

de 

realizare 

Costuri/

sursa de 

finanțar

e 

Indicatori 

de progres 

 

Statutul acțiunii/ 

Măsuri întreprinse 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Dizabilității 

și Capacității 

de Muncă 

 În 2020 a fost inițiată implementarea soluțiilor de reinginerie propuse în 

schemele TO-BE pe fiecare serviciu-pilot selectat.   

În baza experienței și lecțiilor învățate în cadrul exercițiului de modernizare a 

acestor 3 servicii-pilot, imediat după etapa de lansare în implementare a 

Schemelor TO-BE, are loc ajustarea proiectului Metodologiei,  versiunea finală a 

Metodologiei urmând a fi  aprobată de Guvern pînă la finele a. 2020. 

În conformitate cu pct. 2 din HG nr.354/2020 „Cu privire la unele măsuri de 

implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, AGE a 

elaborat și, la 20.07.2020, a prezentat CS spre examinare și emitere proiectul 

Ordinului Secretarului general al Guvernului privind aprobarea unor 

metodologii necesare pentru executarea proiectului „Modernizarea 

serviciilor guvernamentale”, care prevede aprobarea  

 Metodologiei-cadru privind reingineria serviciilor publice,  

 Metodologiei privind evaluarea capacităților instituționale ale prestatorilor de 

servicii publice și elaborarea Planului de dezvoltare a capacităților,  

 Metodologiei de elaborare, implementare și evaluare a Cadrului de 

performanță al prestatorilor de servicii publice, implicați în reingineria serviciilor 

publice, și centrelor universale de prestare a serviciilor publice.  

Proiectul ordinului respectiv, prin care metodologia pilotată cu succes pe cele 

3 servicii, va fi aprobată ca una finală pentru modernizarea centrată pe 

cetățean a oricăror servicii publice administrative, urmează a fi emis până la 

finele Trimestrului III, 2020 și aprobat în cursul Trimestrului IV, 2020. 

Pe parcursul Trimestrelor I-III ale a. 2019, 2 consultanți specializați în Incluziune 

Socială, Echitate de Gen și Implicarea Cetățenilor în procesele de 

guvernanță au lucrat asupra incorporării în versiunea preliminară a metodologiei 

a mecanismelor și instrumentelor de asigurare a incluziunii sociale, echității 

sociale și participării civice la toate etapele relevante ale procesului de reinginerie 

a serviciilor publice. Consultanții au efectuat și o instruire în domeniile 

menționate destinată fucționarilor publici ale celor 4 autorități prestatoare ale 

serviciilor-pilot în cadrul Proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale și 

reprezentanților Cancelariei de Stat și Agenției de Guvernare Electronică, pentru a 

asigura că abordarea centrată pe client, social incluzivă și co-crearea cu cetățenii, 

angajarea cetățenilor în procesele de guvernanță este asimilată și implementată 

eficient în efortul de modernizare a serviciilor publice administrative. Vezi detalii 

aici. 

https://egov.md/ro/communication/news/metodologia-de-elaborare-implementare-si-evaluare-cadrului-de-performanta
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Notă: Lot 2 reinginerie – 7 grupuri de servicii se modernizează actualmente în 

baza abordării centrare-pe-cetățean în cadrul Lotului 2, începând cu luna 

noiembrie 2019. La finele a. 2019 procesul era la etapa de elaborare a Schemelor 

Curente (AS-IS) de Prestare a Serviciilor a fost initiata. In februarie 2020 au fost 

deja instruiți și funcționarii publici implicați în moerniarea centrată pe cetățean a 

serviciilor selectate – vezi link pentru detalii. 

Iar la ședința CNRAP din 3 iulie 2020 s-a acceptat propunerea Agenției de 

Guvernare Electronică de a include alte 48 servicii publice prestate de CNAS în 

Lotul/Runda II de modernizare a serviciilor în cadrul Proiectului MGSP. Astfel, 

la moment Lotul II de Reinginerie a Serviciilor Publice în cadrul Proiectului va 

contine 85 servicii selectate spre modernizare. Detalii – aici 

6.3. Pilotarea și 

instituționalizarea 

centrelor unificate 

de prestare a 

serviciilor 

administrative 

guvernamentale 

(CUPS)  

 

Cancelaria de 

Stat, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

Trimestru

l IV, 2020 

Proiectul 

Băncii 

Mondial

e 

„Modern

izarea 

serviciilo

r 

guverna

mentale”  

Cel puțin 

10 centre 

unificate de 

prestare a 

serviciilor 

administrati

ve 

guvernamen

tale 

operaționale 

În proces de realizare 

Acțiunea se implementează în cadrul Proiectului MGSP și a fost ajustată în noul 

grafic de implementare al acestuia.  

Pentru a iniția dezvoltarea și a face posibilă pilotarea Conceptului CUPS pe cele 

20 CUPS-pilot, Etapa 1 a fost parcursă: efectuarea Studiului de Fezabilitate 

privind CUPS și platformele pe care CUPS ar putea fi pilotat.  

Studiul de fezabilitate, recomandările privind cadrul normativ-juridic și 

capabilitățile instituționale, precum și Modelul de Costuri au fost livrate/aprobate 

(dupa o rundă de consultări și sugestii) recent. Guvernul a examinat 

recomandările Studiului și costurile fiecărei opțiuni. 

Etapa 2: în baza examinării concluziilor și recomandărilor din cadrul Studiului 

de Fezabilitate și Costurilor per Opțiuni, a fost ajustată versiunea 

preliminară/Nota de Concept CUPS, dezvoltată în 2017, pentru a iniția lucrul 

preliminar privind activitățile de aliniere a capacităților interne și capabilităților 

instituționale la noul model de livrare centrată pe client a serviciilor publice 

administrative. A fost efectuată/parcursă. 

Etapa 3: versiunea finală a Conceptului CUPS a fost definitivată în Trim. I, 2020 

și aprobată de CNRAP în ședința din 3 iulie 2020. La ședința CNRAP, s-a aprobat 

inițierea pilotării CUPS la 17 autorități APL din țară și la 5 oficii consulare. Până 

la 30.06.2023, proiectul prevede escaladarea Centrelor (CUPS) cu alte cel puțin 

63 centre, estimându-se un număr total de 80 CUPS implementate în țară și peste 

hotare/oficii consulare în următorii 3 ani. 

Notă: Conform conceptului final aprobat, Centrele universale de prestare a 

serviciilor publice – CUPS -  sunt un canal alternativ de prestare a serviciilor prin 

https://egov.md/ro/communication/news/cursul-bazele-analizei-formalizarii-si-optimizarii-business-proceselor-cadrul
https://egov.md/ro/communication/news/la-sedinta-cnrap-au-fost-luate-decizii-importante-pentru-evolutia-proiectului
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care segmentul front-office al serviciului este preluat de o instituție terță, care va 

prelua cererile de prestare a serviciilor și, după caz, va livra rezultatul prestării 

serviciului, iar prestatorul de servicii va asigura segmentul de back-office 

(examinarea cererii și producerea rezultatului). 

Parale a avut loc dezvoltarea Metodologiei de elaborare, implementare și 

evaluare a cadrului de performanţă instituțională a prestatorilor de servicii 

și CUPS (vezi raportarea detaliată la acțiunea 5.3 mai sus) care va sta la baza 

management-ului performanței în CUPS. 

Etapa 4: Pilotarea Conceptului CUPS este în curs de pregătire, are loc achiziția 

serviciilor si echipamentelor relevante, ședințele și colectarea datelor finale 

necesare inițierii pilotării. 

6.4. Dezvoltarea 

rețelei naționale a 

centrelor 

multifuncționale 

de prestare a 

serviciilor publice 

Agenția 

Servicii 

Publice 

 

Trimestru

l IV, 2019 

În 

limitele 

bugetulu

i aprobat 

 

Rețea 

funcțională, 

număr de 

domenii 

acoperite,  

număr de 

servicii 

prestate 

Realizată  

Ca urmare a finalizării procesului de constituire a rețelei naționale a centrelor 

multifuncționale (conform celor raportate în 2019), pe parcursul anului 2020 se va 

pune accent pe modernizarea acestora (în limita bugetului disponibil). 

6.5. Modernizarea 

Centrului de apel 

al Agenției 

Servicii Publice 

Agenția 

Servicii 

Publice 

 

Trimestru

l IV, 2020 

În 

limitele 

bugetulu

i 

aprobat, 

cu 

suportul 

parteneri

lor de 

dezvoltar

e 

Centru de 

apel 

modernizat 

și funcțional 

În proces de realizare 

A fost asigurată realizarea măsurilor conform Planului pentru replanificarea 

spaţiilor edificiului din bd. Moscova, nr.8 în Centrul de apel. Inclusiv, va fi extins 

şi nr. de operatori. 

6.6. Extinderea 

rețelei de 

parajuriști din 

localităţile rurale şi 

urbane pentru 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Anual În 

limitele 

bugetulu

i 

aprobat, 

Reţea de 

parajurişti 

extinsă cu 

10 unităţi 

anual, 

Realizată  

Pentru sem I 2020 a fost asigurată acordarea asistenței juridice garantate de stat  

de către cei 71 para-juriști. Nr. total de consultaţii oferite este 33205.  

Notă: la finele anului 2019 nr. de para-jurişti era de 62 unităţi. 
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acordarea 

asistenţei juridice 

primare și 

asigurarea 

accesului la justiție  

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiției 

cu 

suportul 

parteneri

lor de 

dezvoltar

e 

număr de 

beneficiari 

ai asistenţei 

juridice 

primare 

oferite de 

către 

parajurişti 

6.7. Crearea unui 

sistem electronic 

de evidență a 

întrevederilor 

dintre consilierul 

de probațiune și 

subiectul 

probațiunii în 

scopul asigurării 

transparenței și 

prevenirii actelor 

de corupție 

Ministerul 

Justiției; 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

 

Trimestru

l IV, 2020 

Asistența 

parteneri

lor de 

dezvoltar

e  

(1,0 mil. 

lei) 

 

Sistem 

electronic 

creat și 

implementat

, 

număr de 

întîlniri 

realizate 

Neiniţiată 

Pe parcursul semestrului I, 2020 nu au fost înregistrate evoluţii în realizarea 

acţiunii. 

 


