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Anexa 

la Ordinul STI al MAI nr. 4 din 30 ianuarie 2020 

 

 

COORDONAT 

Secretar de Stat al MAI 

/semnat/       Sergiu GOLOVACI 

 APROB 

Director al STI 

/semnat/         Andrian ȘOVA 

30 ianuarie 2020  30 ianuarie 2020 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

al Serviciului tehnologii informaționale al MAI pentru anul 2020 

 

Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

Obiectivul 1. Conceptualizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a procesului de planificare operațională și strategică 

1 33. Implementarea in-

tegrală a platformei e-

management 

(PAG 2020-2023) 

33.1 Asigurarea supor-

tului la solicitare subdi-

viziunilor MAI pentru 

implementarea platfor-

mei e-management 

permanent Număr de intervenții 

de suport, Numărul de 

ședințe de lucru la 

care s-a asigurat parti-

ciparea 

DDEG, DRC În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

2 33.2. Operaționalizarea 

platformei e-manage-

ment al STI 

martie Sistem implementat DDEG, Secreta-

riat, 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

3 33.3 Asigurarea accesu-

lui la infrastructura teh-

nologica necesara func-

ționarii sistemului/siste-

melor e-management al 

MAI si subdiviziunilor 

subordonate 

permanent Nivel de disponibili-

tate a infrastructurii 

Numărul de intervenții 

de suport realizate 

Numărul de intervenții 

de suport realizate cu 

respectarea SLA (in 

termen) 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

4 34. Regulament de 

utilizare a platformei 

34.1 Prezentarea avizu-

lui la Regulament de 

martie Aviz la proiectul Re-

gulamentului prezen-

tat 

DJ, DDEG Nu necesită re-

surse materiale 

 Aviz la actul norma-

tiv prezentat 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

e-management elabo-

rate 

(PAG 2020-2023) 

utilizare a platformei e-

management al MAI 

5 34.2. Proiect de Regula-

ment de utilizare a plat-

formei e-management 

STI  elaborat 

iunie Cadru normativ elabo-

rat și aprobat 

DJ, Secretariat, Nu necesită re-

surse materiale 

Actul normativ apro-

bat 

Obiectivul 2. Eficientizarea activității și funcționalității Inspectoratului General al Poliției 

6 51. Crearea precondi-

țiilor pentru extinde-

rea conceptului AFIS 

în vederea ridicării 

amprentelor digitale 

în cadrul procesului 

de eliberare a docu-

mentelor conducători-

lor auto 

Inițierea procedurii de 

achiziție dintr-un singur 

lot și livrare la cheie a 

soluției automatizate de 

preluare a amprentelor 

papilare și palmare de 

la conducătorii auto, 

implementată în baza 

dezvoltării sistemului 

informațional automati-

zat ”AFIS – automated 

fingerprint identifica-

tion system”  

iulie Precondiții create  DSPG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

7 52. Automatizarea 

evidenței contravenți-

ilor, a cauzelor con-

travenționale și a per-

soanelor care au să-

vârșit contravenții 

(SIA „Contravenții”) 

52.1 Acordarea supor-

tului necesar DPDOSP 

la toate etapele procesu-

lui de promovare a pro-

iectului legii 

decembrie Hotărîre de Guvern 

aprobată pentru apro-

barea proiectului de 

lege 

DSPG, DDEG Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

8 56. Implementarea 

proiectului pilot „Bo-

dycam” în cadrul Po-

liției pentru preveni-

rea și combaterea 

56.2. Suport la solici-

tare pentru realizarea 

procedurii de achiziții si 

recepționarea echipa-

mentelor „Bodycam” 

aprilie Act de evaluare teh-

nica a  ofertelor pre-

zentat GL pentru achi-

ziții IGP 

DRC Nu necesită re-

surse materiale 
  Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

9 adecvată a infracțiu-

nilor și contravenții-

lor 

(Inițiativă) 

56.3. Suport tehnic la 

solicitarea IGP la ope-

raționalizarea utilizarii 

echipamentelor „Bo-

dycam” 

permanent Nivel de disponibili-

tate a infrastructurii 

Numărul de intervenții 

de suport realizate 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

cu respectarea SLA 

(in termen) 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 
  Rapoarte prezentate 

10 56.4. Prezentarea avizu-

lui la Regulamentul  de 

utilizare a echipamente-

lor „Bodycam” 

decembrie Aviz  la Regulament 

elaborat si prezentat  

DJ, DRC, DDEG Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

11 57. Dezvoltarea și 

operaționalizarea 

completă a platformei 

de gestionare a flotei 

auto a MAI – „GPS 

monitoring” pentru 

optimizarea timpului 

de intervenție la ape-

lurile de urgență 

(Inițiativă) 

57.1 Suport tehnic la 

operaționalizarea com-

pletă a platformei de 

gestionare a flotei auto 

a MAI – „GPS monito-

ring” 

permanent Nivel de disponibili-

tate a insfrastructurii 

Număr  de automobile 

dotate cu GPS 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

cu respectarea SLA 

(in termen) 

DRC  În limita mijloa-

celor alocate 

 Rapoarte prezentate 

12 57.2. Elaborarea proiec-

tului Regulamentului 

pentru platforma de 

gestionare a flotei auto 

a MAI – „GPS monito-

ring” 

februarie Sistem de monitori-

zare configurat;  Re-

gulament de utilizare 

aprobat 

DRC, DJ Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

13 66. Promovarea con-

ceptului tehnic al Sis-

temului informațional 

e-Reținere  

66.1 Aviz la conceptul 

tehnic al Sistemului in-

formațional e-Reținere 

prezentat 

octombrie  Hotărîre de Guvern 

elaborată 

DJ, DDEG, 

DSPG 

Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

(PAG 2020-2023; 

Planul de acțiuni 

MAI 2019) 

14 68. Implementarea 

„dosarului electronic” 

și asigurarea interco-

nectării sistemelor in-

formaționale și de co-

municare ale instituți-

ilor de drept și control 

(Acțiune restantă din 

2018 și 2019) 

68.1. Elaborarea docu-

mentelor necesare initi-

erii procedurii de achi-

ziții SIA „e-dosar” pen-

tru necesitățile MAI 

martie Documentația tehnica 

pentru procedura de 

achiziții elaborată și 

avizata la AGE 

DDEG, DSPG Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

15 68.2. Achiziționarea 

serviciilor de imple-

mentare a SIA „e-do-

sar” pentru necesitățile 

MAI 

iunie Contract de achiziții 

semnat 

GL pentru achizi-

ții STI 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

16 68.3. Acordarea supor-

tului necesar la operați-

onalizarea SIA „e-do-

sar” 

permanent Nivel de disponibili-

tate a infrastructurii 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

cu respectarea SLA 

(in termen) 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

17 69. Implementarea și 

operaționalizarea Sis-

temului informațional 

„e-rețineri” la nivelul 

structurilor Poliției 

(Acțiune restantă din 

2018 și 2019, HG 

748/2017) 

69.4. Acordarea supor-

tului necesar la operați-

onalizarea SIA „e-reți-

nere” 

permanent Nivel de disponibili-

tate a infrastructurii 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

Numărul  de interven-

ții de suport realizate 

cu respectarea SLA 

(in termen) 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

18 70. Elaborarea nor-

melor privind Regis-

trul de evidență al 

proceselor-verbale cu 

privire la contravenții 

70.1 Acordarea supor-

tului necesar DPDOSP 

la toate etapele procesu-

lui de promovare a pro-

iectului legii" 

iunie Proiect de lege elabo-

rat şi aprobat de Gu-

vern 

DSPG, DJ Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

și modul de ținere al 

acestuia (Acțiune 

transferată din Planul 

MAI pentru anul 

2017, Acțiune res-

tantă din 2018 și 

2019) 

19 71. Elaborarea cadru-

lui normativ intern și 

definirea procedurilor 

de lucru privind înre-

gistrarea semnalărilor 

la poliție, gestiunea 

evenimentelor și ma-

nagementul operațio-

nal 

(Acțiune transferată 

din Planul MAI pen-

tru anul 2017, Acți-

une restantă din 2018 

și 2019) 

71.1 Elaborarea proiec-

tului Regulamentului 

SIA Semnalări 

martie Proiect de act norma-

tiv elaborat 

Număr  de avize in-

terne recepționate 

DDEG, DJ Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

20 71.2 Avizarea externa a 

proiectului Regulamen-

tului SIA Semnalări si 

realizarea expertizei an-

ticorupție 

iunie Număr  de avize ex-

terne recepționate 

Aviz de expertiza an-

ticorupție recepționat 

Proiect de lege elabo-

rat transmis spre pro-

movare DPDOSP al 

MAI 

DDEG, DJ Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

Obiectivul 3. Revizuirea managementului resurselor umane și crearea condițiilor atractive și competitive pentru noii angajați 

21 77. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului 

cu privire la organizarea și funcționarea Servi-

ciului Tehnologii Informaționale 

(PAG 2020-2023)  

iulie Hotărîre de Guvern 

aprobată  

DJ, SRU Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

Obiectivul 4. Dezvoltarea sistemului de Proceduri Standard de Operare, necesar desfășurării activităților specifice 

22 113. Raportarea activității de audit intern și 

funcționalității sistemului de control intern ma-

nagerial 

(Inițiativă) 

martie Raport de activitate 

elaborate și aprobat 

SAI Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

23 132. Implementarea Sistemului de control intern 

managerial 

(Inițiativă) 

decembrie Misiune de asigurare 

sau consiliere, după 

caz 

SAI În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

Obiectivul 5. Implementarea și monitorizarea documentelor de politici 

24 167. Elaborarea și aprobarea Strategiei de con-

solidare și modernizare a domeniului Tehnolo-

giei Informației și Comunicații în cadrul Minis-

terului Afacerilor Interne și Planului de acțiuni 

de implementare a acesteia 

 Inițiativă 

iunie Documentul normativ 

de punere în aplicare a 

Strategiei și planului 

de acțiuni de imple-

mentare a acesteia ela-

borat și aprobat 

DDEG, DRC Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

25 168. Conceptualizarea fazei III de extindere și 

modernizare a infrastructurii de comunicații 

(Inițiativă) 

decembrie  Elaborarea fișei de 

proiect și aplicarea la 

finanțare 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

26 169. Continuarea dezvoltării sistemului de co-

municații eficient și fiabil pentru necesitățile Po-

liției (Faza III de creare a platformei comune de 

radiocomunicații securizate în standard TETRA 

la nivel național) 

(Inițiativă) 

decembrie  Extinderea acoperiri 

sistemului la nivel de 

cel puțin 90% 

DRC În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

27 170. Crearea sau ajustarea fișelor de post ale 

funcționarilor și angajaților din autoritățile ad-

ministrației publice centrale și din entitățile 

prestatoare de servicii publice prin prisma im-

plementării standardelor minime de calitate, me-

todologiei privind reingineria serviciilor publice 

și metodologiei privind digitizarea serviciilor 

publice 

 (HG nr. 966 din  09.08.2016) 

septembrie   Fișele de post create 

sau ajustate 

Șefii direcțiilor-

secțiilor, generali-

zare SRU 

Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

28 171. Identificarea și 

eliminarea serviciilor 

publice depășite de 

timp 

(HG nr. 966 din  

09.08.2016) 

171.1. Efectuarea ana-

lizei modului de pres-

tare a serviciilor pu-

blice de STI 

iunie Raport de analiza ela-

borat 

Serviciile publice de-

pășite de timp identifi-

cate 

DSPG, SAI În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

29 171.2. Eliminarea ser-

viciilor publice STI 

depășite de timp  

decembrie Serviciile publice de-

pășite de timp elimi-

nate;  Ponderea servi-

ciilor publice depășite 

DSPG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

de timp eliminate din 

totalul celor prevăzute 

în listele anuale 

30 172. Analiza situației actuale a serviciilor selec-

tate (AS IS) 

 (HG nr. 966 din  09.08.2016) 

decembrie   Rapoartele de analiză 

AS IS a serviciilor se-

lectate elaborate 

DSPG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

31 173. Elaborarea viziunii serviciilor modernizate 

(TO BE) și a planurilor de modernizare a servi-

ciilor selectate 

(HG nr. 966 din  09.08.2016)  

decembrie  Rapoartele de analiză 

TO BE elaborate; pla-

nurile de modernizare 

a serviciilor selectate 

elaborate și aprobate; 

planurile de moderni-

zare a serviciilor se-

lectate implementate 

(ponderea acțiunilor 

din plan implementate 

la data de raportare) 

DSPG În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

32 174. Crearea și/sau 

ajustarea sistemelor in-

formaționale utilizate 

pentru prestarea servi-

ciilor publice supuse 

anterior procesului de 

reinginerie 

(HG nr. 966 din  

09.08.2016) 

174.1 Achiziția servi-

ciilor de mentenanță și 

dezvoltare pentru SIA 

prin intermediul cărora 

se asigura activități de 

prestare a serviciilor 

martie Contracte de achiziții 

a serviciilor de mente-

nanța si dezvoltare în-

cheiate 

GL de achiziții 

STI, DSPG, DRC, 

DGMCT  

 În limita mijloa-

celor alocate 

 Rapoarte prezentate 

33 174. Crearea și/sau 

ajustarea sistemelor in-

formaționale utilizate 

pentru prestarea servi-

ciilor publice supuse 

anterior procesului de 

reinginerie 

174.2 Evaluarea nive-

lului de ajustarea siste-

melor informaționale 

utilizate pentru presta-

rea serviciilor publice 

supuse  procesului de 

reinginerie 

decembrie   Sistemele informațio-

nale utilizate pentru 

prestarea serviciilor 

publice create sau 

ajustate 

Raport privind nive-

liul de ajustare a 

DSPG, DDEG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

(HG nr. 966 din  

09.08.2016) 

sistemelor informatio-

nale elaborat 

34 175. Asigurarea schimbului de date cu sursele 

de date administrative, utilizînd platforma de in-

teroperabilitate (MConnect) aflată în exploatare 

industrial 

(HG nr. 966 din  09.08.2016) 

decembrie   Ponderea datelor obți-

nute din surse de date 

administrative din to-

talul datelor necesare 

pentru prestarea servi-

ciului public 

DDEG În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

35 176. Integrarea serviciilor publice prestate cu 

serviciile electronice guvernamentale relevante 

(MPass, MPay, MSign, MNotify, MDelivery, 

MLog) 

(HG nr. 966 din  09.08.2016) 

decembrie  Ponderea serviciilor 

guvernamentale inte-

grate în serviciul pu-

blic electronic din to-

talul serviciilor  gu-

vernamentale rele-

vante 

DMSTI, DDEG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

36 177. Găzduirea pe platforma tehnologică guver-

namentală comună (MCloud) a sistemelor infor-

maționale utilizate pentru prestarea serviciilor 

publice (pentru asigurarea disponibilității înalte 

și securității acestora) 

(HG nr. 966 din  09.08.2016) 

decembrie   Sistemele informațio-

nale utilizate pentru 

prestarea serviciilor 

publice  găzduite în 

MCloud (ponderea 

sistemelor informațio-

nale migrate în 

MCloud din totalul 

celor disponibile) 

DRC, DDEG În limita mijloace-

lor alocate 

 

37 178. Evaluarea necesităților populației privind 

datele guvernamentale deschise 

 (HG nr.1172 din 28.11.2018) 

decembrie  Număr de sondaje 

efectuate 

Șefii direcțiilor-

secțiilor, generali-

zare DMSTI 

În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

38 179. Publicarea datelor 

deschise pe portalul 

www.date.gov.md, cu 

asigurarea standardelor 

de calitate 

179.1. Asigurarea ad-

ministrării conținutului 

informațional la solici-

tarea subdiviziunilor 

MIA pentru publicarea 

datelor deschise pe 

permanent Număr de seturi de 

date publicate 

DMSTI Nu necesită re-

surse materiale 
  Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

(HG nr.1172 din 

28.11.2018) 

portalul 

www.date.gov.md 

39 179.2. Prezentarea 

pentru publicarea pe 

pagina 

www.date.gov.md  a 

seturilor de date des-

chise conform compe-

tentelor STI 

permanent Număr de seturi de 

date actualizate 

DSPG Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

40 180. Publicarea pe pa-

ginile oficiale ale auto-

rităților publice a in-

formației privind pla-

nificarea și executarea 

bugetelor, achizițiile  

publice efectuate și 

strategiile sectoriale de 

cheltuieli 

(HG nr.1172 din 

28.11.2018) 

180.1 Asigurarea ad-

ministrării conținutului 

informațional la solici-

tarea subdiviziunilor 

MAI pentru publicarea 

pe paginile oficiale in 

internet a informației 

privind planificarea și 

executarea bugetelor, 

achizițiile  publice 

efectuate și strategiile 

sectoriale de cheltuieli  

permanent Număr  de informații 

publicate 

DMSTI Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

41 180.2 Prezentarea spre 

publicarea pe pagina 

oficiala MAI la com-

partimentul STI a in-

formației privind pla-

nificarea și executarea 

bugetelor, achizițiile  

publice efectuate și 

strategiile sectoriale de 

cheltuieli 

permanent Număr  si tipuri de in-

formații prezenate 

spre a fi publicate 

GL pentru achizi-

ții, DEF 

Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

42 181. Asigurarea publi-

cării rezultatelor con-

sultărilor publice 

181.1 Asigurarea ad-

ministrării conținutului 

informațional privind 

permanent Număr  de informații 

publicate 

DMSTI Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

privind procesul deci-

zional în mediul online 

(HG nr.1172 din 

28.11.2018) 

rezultatele consultări-

lor publice privind 

procesul decizional în 

mediul online la solici-

tarea subdiviziunilor 

MAI pe paginile ofici-

ale in internet aautori-

tatilor si pe portalul 

particip.gov.md 

43 181.2 Prezentarea spre 

publicarea pentru con-

sultări publice a docu-

mentelor privind pro-

cesul decizional în me-

diul online  

decembrie   Număr  si tipuri de in-

formații prezentate 

spre a fi publicate 

DJ Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

44 182. Asigurarea imple-

mentării și monitoriză-

rii recomandărilor din 

rapoartele de audit ale 

Curții de Conturi 

(HG nr.1172 din 

28.11.2018) 

182.1. Asigurarea ela-

borării planului de ac-

țiuni privind realizarea 

recomandărilor rapor-

tului de audit al Curții 

de Conturi nr. 56/2019 

(Raportului misiunii 

de follow-up privind 

implementarea cerințe-

lor și recomandărilor 

aprobate  prin Hotărâ-

rea Curții de Conturi 

nr.12 din 5 aprilie 

2017  cu privire la 

aprobarea Raportului 

auditului „Manage-

mentul sistemelor de 

supraveghere a traficu-

lui rutier”) 

ianuarie Plan de acțiuni elabo-

rat si aprobat prin or-

din al MAI 

DDEG, DGMCT Nu necesită re-

surse materiale 

 Plan acțiuni elaborat 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

45 182.2. Prezentarea ra-

portului de progres pri-

vind realizarea reco-

mandarilor raportului 

de audit al Curtii de 

Conturi nr. 56/2019 

(Raportului misiunii 

de follow-up privind 

implementarea cerințe-

lor și recomandărilor 

aprobate  prin Hotărâ-

rea Curții de Conturi 

nr.12 din 5 aprilie 

2017  cu privire la 

aprobarea Raportului 

auditului „Manage-

mentul sistemelor de 

supraveghere a traficu-

lui rutier”)  

trimestrial Raport de progres pre-

zentat in adresa 

DPDOSP 

Număr de recoman-

dări înaintate, pondere 

a recomandărilor im-

plementate 

Sefii de directii, 

generalizare 

DDEG 

 În limita mijloa-

celor alocate 
 Rapoarte prezentate 

46 182.3 Prezentarea ra-

portului de progres pri-

vind realizarea reco-

mandărilor altor ra-

poarte de audit al 

Curții de Conturi  

trimestrial Raport de progres pre-

zentat  

Număr de recoman-

dări înaintate, pondere 

a recomandărilor im-

plementate 

Șefii de direcții, 

generalizare 

DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

47 Implementarea Planu-

lui de acțiuni pentru 

susținerea populației 

de etnie romă din Re-

publica Moldova pe 

anii 2016– 2020  

(HG nr.734 din 

09.06.2016) 

Prezentarea rapoartelor 

de progres al STI pri-

vind realizarea Planu-

lui de acțiuni pentru 

susținerea populației 

de etnie romă din Re-

publica Moldova pe 

anii 2016– 2020 , 

trimestrial Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate și 

prezentate în adresa 

DAMEP 

Toate subdiviziu-

nile STI conform 

competentelor, 

generalizarea 

SRU 

În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 
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Nr. Acțiunea  Sub-acțiunea 
Termenul 

de realizare 

Indicatorii de moni-

torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

aprobat prin HG 

nr.734 din 09.06.2016 

48 224. Inventarierea patrimoniului public; Identifi-

carea bunurilor imobile neînregistrate în Regis-

trul bunurilor imobile 

(HG nr. 554 din 18.06.2018)  

iulie Număr de acte norma-

tive elaborate/ modifi-

cate;  număr de bunuri 

noi identificate  neîn-

registrate în Registrul 

bunurilor imobile 

DEF, SAI Nu necesită re-

surse materiale 
 Rapoarte prezentate 

49 29. Actualizarea Listei bunurilor imobile, pro-

prietate a statului, aflate în administrarea Minis-

terului Afacerilor Interne, aprobată prin Anexa 

nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005 

(initiativa) 

decembrie Număr de acte norma-

tive elaborate/ modifi-

cate 

DEF, SAI, DJ Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 

50 225. Înregistrarea dreptului de proprietate 

(HG nr. 554 din 18.06.2018)  

decembrie   Număr de bunuri noi 

înregistrate în Regis-

trul bunurilor imobile 

DJ, DEF În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

51 226. Monitorizarea patrimoniului transmis în lo-

cațiune/arendă în scopul identificării abaterilor 

de la clauzele contractuale (destinație, preț, ter-

men) 

 (HG nr. 554 din 18.06.2018)  

decembrie  Număr de contracte 

verificate 

DEF, DJ, SAI În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

52 228. Revizuirea proceselor operaționale de bază 

 (HG nr.124 din 02.02.2018) 

decembrie   100% de procese de 

bază identificate, des-

crise și/sau revizuite 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

53 229. Elaborarea unui model de planificare a per-

formanțelor bazate pe riscuri 

  (HG nr.124 din 02.02.2018) 

decembrie   Mecanism de planifi-

care funcțional 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

54 231. Procesul de autoevaluare, raportare a siste-

mului de management financiar și control, pre-

cum și procesul de emitere a declarației privind 

buna guvernare 

 (HG nr.124 din 02.02.2018) 

mai  Raportul privind orga-

nizarea și funcționali-

tatea sistemului de 

management financiar 

și control elaborat;  

declarația privind 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

Nu necesită re-

surse materiale 

 Rapoarte prezentate 
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torizare 
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portare și evaluare 

buna guvernare emisa 

si publicata 

55 232. Raportarea activității de audit intern și 

funcționalității sistemului de management finan-

ciar și control 

 (HG nr.124 din 02.02.2018) 

decembrie Raportul de activitate, 

inclusiv privind func-

ționalitatea manage-

mentului financiar și 

controlului, al SAI 

elaborat și au prezen-

tat  

SAI În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

56 233. Consolidarea auditului intern din sectorul 

public 

  (HG nr.124 din 02.02.2018) 

decembrie  Conducători ai subdi-

viziunilor de audit in-

tern instruiți și certifi-

cați 

SAI În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

57 234. Elaborarea și punerea în aplicare a progra-

melor de asigurare și îmbunătățire a calității ac-

tivității de audit intern 

  (HG nr.124 din 02.02.2018) 

decembrie  Evaluarea interna a 

activității de audit in-

tern realizate 

SAI În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

58 236. Realizarea Strate-

giei naționale de inte-

gritate și anticorupție 

pentru anii 2017–2020 

și a Planului sectorial 

de acțiuni anticorupție 

în domeniul asigurării 

ordinii publice pentru 

anii 2018-2020 

(HG 579 din  

26.06.2018) 

236.21 Prezentarea ra-

poartelor de progres al 

STI privind Realizarea 

Strategiei naționale de 

integritate și antico-

rupție pentru anii 

2017–2020 și a Planu-

lui sectorial de acțiuni 

anticorupție în dome-

niul asigurării ordinii 

publice pentru anii 

2018-2020 

trimestrial Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate tri-

mestrial și prezentate 

DAMEP 

Șefii de direc-

ții/servicii, gene-

ralizare DCSPI  

În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

59 237 Extinderea listei de servicii publice prestate 

prin intermediul platformei electronice 

www.servicii.gov.md 

(HP nr. 56 din 30.03.2017 ) 

  

iunie  Numărul de servicii 

publice noi prestate 

prin intermediul plat-

formei electronice 

www.servicii.gov.md, 

DSPG, DMSTI În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

http://www.servicii.gov.md/
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de realizare 
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torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

lansate anual; Numă-

rul de servicii publice 

cu plată electronică 

prin intermediul plat-

formei www.servi-

cii.gov.md 

60 241. Realizarea Planu-

lui de acțiuni privind 

implementarea Strate-

giei naționale de or-

dine și securitate pu-

blică pentru anii 2017-

2020 

(Ord. MAI nr.235 din 

10.07.2018; Ord. MAI  

nr.253 din 24.07.2018) 

241.15 Prezentarea ra-

poartelor de progres al 

STI privind Planului 

de acțiuni privind im-

plementarea Strategiei 

naționale de ordine și 

securitate publică pen-

tru anii 2017-2020 

trimestrial Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate și 

prezentate DAMEP 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

61 242. Realizarea Planu-

lui de acțiuni al MAI 

privind implementarea 

Strategiei naționale de 

apărare pentru anii 

2018-2022 

(Ord. MAI nr.170 din 

25.03.2019) 

242. Prezentarea ra-

portului de progres la 

realizarea Planului de 

acțiuni privind imple-

mentarea Strategiei se-

curității informaționale 

a Republicii Moldova 

pentru anii 2019-2024 

ianuarie  Numărul acțiunilor 

implementate; Raport 

elaborat și prezentat în 

adresa DAMEP 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 
 Rapoarte prezentate 

62 244. Realizarea Planu-

lui național de acțiuni 

în domeniul drepturi-

lor omului pentru anii 

2018-2022 

(HP 89/2018, ordinal 

MAI nr. 278/2019) 

236.21 Prezentarea ra-

poartelor de progres al 

STI privind realizarea 

Planului național de 

acțiuni în domeniul 

drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

trimestrial Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate tri-

mestrial și prezentate 

DAMEP 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

 În limita mijloa-

celor alocate 

 Rapoarte prezentate 

63 263. Realizarea Planu-

lui de acțiuni privind 

reducerea relelor 

236.21 Prezentarea ra-

poartelor de progres al 

STI privind realizarea 

iulie Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate și 

Șefii de direc-

ții/secții, generali-

zarea DDEG 

În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 
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torizare 
Responsabil STI Costuri 

Procedura de ra-

portare și evaluare 

tratamente, abuzului și 

discriminării față de 

persoanele aflate în 

custodia Poliției pentru 

anii 2017-2020 

(HG nr.748 din 

20.09.2017) 

Planului de acțiuni pri-

vind reducerea relelor 

tratamente, abuzului și 

discriminării față de 

persoanele aflate în 

custodia Poliției pentru 

anii 2017-2020 

prezentate în adresa 

DAMEP 

64 Implementarea Planului de acțiuni privind sigu-

ranța rutieră pentru anii 2020 - 2021”. 

(inițiativă):  

trimestrial Numărul acțiunilor 

implementate; Ra-

poarte elaborate și 

prezentate în adresa 

DAMEP 

DGMCT; DSPG În limita mijloace-

lor alocate 

 Rapoarte prezentate 

Obiectivul 6 Dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului de control managerial 

65 Analiza activității de serviciu a STI, cu examina-

rea lor la bilanțul activității pentru 3, 6, 9 şi 12 

luni ale anului 

trimestrial Raport elaborat si pre-

zentat DAMEP 

DDEG Nu necesită re-

surse materiale 

Rapoarte prezentate 

66 Asigurarea participării  la cursuri de formare pro-

fesionala\ instruiri a angajaților STI al MAI în do-

meniul comunicațiilor, tehnologiilor informațio-

nale si securității  cibernetice etc 

permanent Numărul de personal 

instruit în cadrul 

cursurilor de durată 

scurtă 

SRU În limita surselor 

bugetare alocate 

Raport prezentat 

67 Asigurarea executării bugetului STI pentru anul 

2020 în limitele alocațiilor aprobate 

permanent Rapoarte și note infor-

mative întocmite și 

prezentate conducerii 

DEF Nu necesită re-

surse materiale 

Rapoarte prezentate 

 


