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/

30 ianuarie 2020

Andrian ȘOVA
30 ianuarie 2020

PLANUL DE ACŢIUNI
al Serviciului tehnologii informaționale al MAI pentru anul 2020
Termenul
Indicatorii de moniResponsabil STI
Costuri
de realizare
torizare
Obiectivul 1. Conceptualizarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a procesului de planificare operațională și strategică
1
33. Implementarea in- 33.1 Asigurarea suporpermanent
Număr de intervenții
DDEG, DRC
În limita mijloacetegrală a platformei e- tului la solicitare subdide suport, Numărul de
lor alocate
management
viziunilor MAI pentru
ședințe de lucru la
(PAG 2020-2023)
implementarea platforcare s-a asigurat partimei e-management
ciparea
2
33.2. Operaționalizarea martie
Sistem implementat
DDEG, SecretaÎn limita mijloaceplatformei e-manageriat,
lor alocate
ment al STI
3
33.3 Asigurarea accesu- permanent
Nivel de disponibiliDRC
În limita mijloacelui la infrastructura tehtate a infrastructurii
lor alocate
nologica necesara funcNumărul de intervenții
ționarii sistemului/sistede suport realizate
melor e-management al
Numărul de intervenții
MAI si subdiviziunilor
de suport realizate cu
subordonate
respectarea SLA (in
termen)
4
34. Regulament de
34.1 Prezentarea avizu- martie
Aviz la proiectul ReDJ, DDEG
Nu necesită reutilizare a platformei lui la Regulament de
gulamentului prezensurse materiale
tat
Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

Procedura de raportare și evaluare
Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate

Aviz la actul normativ prezentat
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Nr.

Acțiunea
e-management elaborate
(PAG 2020-2023)

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare

utilizare a platformei emanagement al MAI
5
34.2. Proiect de Regula- iunie
Cadru normativ elaboment de utilizare a platrat și aprobat
formei e-management
STI elaborat
Obiectivul 2. Eficientizarea activității și funcționalității Inspectoratului General al Poliției
6
51. Crearea precondi- Inițierea procedurii de
iulie
Precondiții create
țiilor pentru extindeachiziție dintr-un singur
rea conceptului AFIS lot și livrare la cheie a
în vederea ridicării
soluției automatizate de
amprentelor digitale
preluare a amprentelor
în cadrul procesului
papilare și palmare de
de eliberare a docula conducătorii auto,
mentelor conducători- implementată în baza
lor auto
dezvoltării sistemului
informațional automatizat ”AFIS – automated
fingerprint identification system”
7
52. Automatizarea
52.1 Acordarea supordecembrie
Hotărîre de Guvern
evidenței contravenți- tului necesar DPDOSP
aprobată pentru aproilor, a cauzelor conla toate etapele procesubarea proiectului de
travenționale și a per- lui de promovare a prolege
soanelor care au săiectului legii
vârșit contravenții
(SIA „Contravenții”)
8
56. Implementarea
56.2. Suport la soliciaprilie
Act de evaluare tehproiectului pilot „Bo- tare pentru realizarea
nica a ofertelor predycam” în cadrul Po- procedurii de achiziții si
zentat GL pentru achiliției pentru prevenirecepționarea echipaziții IGP
rea și combaterea
mentelor „Bodycam”

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

DJ, Secretariat,

Nu necesită resurse materiale

Actul normativ aprobat

DSPG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DSPG, DDEG

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

DRC

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate
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Nr.
9

Acțiunea
adecvată a infracțiunilor și contravențiilor
(Inițiativă)

10

11

57. Dezvoltarea și
operaționalizarea
completă a platformei
de gestionare a flotei
auto a MAI – „GPS
monitoring” pentru
optimizarea timpului
de intervenție la apelurile de urgență
(Inițiativă)

12

13

66. Promovarea conceptului tehnic al Sistemului informațional
e-Reținere

Sub-acțiunea
56.3. Suport tehnic la
solicitarea IGP la operaționalizarea utilizarii
echipamentelor „Bodycam”

Termenul
de realizare
permanent

56.4. Prezentarea avizului la Regulamentul de
utilizare a echipamentelor „Bodycam”
57.1 Suport tehnic la
operaționalizarea completă a platformei de
gestionare a flotei auto
a MAI – „GPS monitoring”

decembrie

57.2. Elaborarea proiectului Regulamentului
pentru platforma de
gestionare a flotei auto
a MAI – „GPS monitoring”
66.1 Aviz la conceptul
tehnic al Sistemului informațional e-Reținere
prezentat

februarie

permanent

octombrie

Indicatorii de moniResponsabil STI
torizare
Nivel de disponibiliDRC
tate a infrastructurii
Numărul de intervenții
de suport realizate
Numărul de intervenții de suport realizate
cu respectarea SLA
(in termen)
Aviz la Regulament
DJ, DRC, DDEG
elaborat si prezentat

Costuri
În limita mijloacelor alocate

Procedura de raportare și evaluare
Rapoarte prezentate

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Nivel de disponibilitate a insfrastructurii
Număr de automobile
dotate cu GPS
Numărul de intervenții de suport realizate
Numărul de intervenții de suport realizate
cu respectarea SLA
(in termen)
Sistem de monitorizare configurat; Regulament de utilizare
aprobat

DRC

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DRC, DJ

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Hotărîre de Guvern
elaborată

DJ, DDEG,
DSPG

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate
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Nr.

14

15

Acțiunea
(PAG 2020-2023;
Planul de acțiuni
MAI 2019)
68. Implementarea
„dosarului electronic”
și asigurarea interconectării sistemelor informaționale și de comunicare ale instituțiilor de drept și control
(Acțiune restantă din
2018 și 2019)

16

17

18

69. Implementarea și
operaționalizarea Sistemului informațional
„e-rețineri” la nivelul
structurilor Poliției
(Acțiune restantă din
2018 și 2019, HG
748/2017)
70. Elaborarea normelor privind Registrul de evidență al
proceselor-verbale cu
privire la contravenții

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare

68.1. Elaborarea documentelor necesare initierii procedurii de achiziții SIA „e-dosar” pentru necesitățile MAI
68.2. Achiziționarea
serviciilor de implementare a SIA „e-dosar” pentru necesitățile
MAI
68.3. Acordarea suportului necesar la operaționalizarea SIA „e-dosar”

martie

Documentația tehnica
pentru procedura de
achiziții elaborată și
avizata la AGE

DDEG, DSPG

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

iunie

Contract de achiziții
semnat

GL pentru achiziții STI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

permanent

DRC

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

69.4. Acordarea suportului necesar la operaționalizarea SIA „e-reținere”

permanent

DRC

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

70.1 Acordarea suportului necesar DPDOSP
la toate etapele procesului de promovare a proiectului legii"

iunie

Nivel de disponibilitate a infrastructurii
Numărul de intervenții de suport realizate
Numărul de intervenții de suport realizate
cu respectarea SLA
(in termen)
Nivel de disponibilitate a infrastructurii
Numărul de intervenții de suport realizate
Numărul de intervenții de suport realizate
cu respectarea SLA
(in termen)
Proiect de lege elaborat şi aprobat de Guvern

DSPG, DJ

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Sub-acțiunea

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

Pagina 4 din 15

Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare

Responsabil STI

Costuri

și modul de ținere al
acestuia (Acțiune
transferată din Planul
MAI pentru anul
2017, Acțiune restantă din 2018 și
2019)
19
71. Elaborarea cadru- 71.1 Elaborarea proiec- martie
Proiect de act normaDDEG, DJ
Nu necesită relui normativ intern și tului Regulamentului
tiv elaborat
surse materiale
definirea procedurilor SIA Semnalări
Număr de avize inde lucru privind înreterne recepționate
gistrarea semnalărilor 71.2 Avizarea externa a iunie
20
Număr de avize exDDEG, DJ
Nu necesită rela poliție, gestiunea
proiectului Regulamenterne recepționate
surse materiale
evenimentelor și ma- tului SIA Semnalări si
Aviz de expertiza annagementul operațio- realizarea expertizei anticorupție recepționat
nal
ticorupție
Proiect de lege elabo(Acțiune transferată
rat transmis spre prodin Planul MAI penmovare DPDOSP al
tru anul 2017, AcțiMAI
une restantă din 2018
și 2019)
Obiectivul 3. Revizuirea managementului resurselor umane și crearea condițiilor atractive și competitive pentru noii angajați
21
77. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului
iulie
Hotărîre de Guvern
DJ, SRU
Nu necesită recu privire la organizarea și funcționarea Serviaprobată
surse materiale
ciului Tehnologii Informaționale
(PAG 2020-2023)
Obiectivul 4. Dezvoltarea sistemului de Proceduri Standard de Operare, necesar desfășurării activităților specifice
22
113. Raportarea activității de audit intern și
martie
Raport de activitate
SAI
Nu necesită refuncționalității sistemului de control intern maelaborate și aprobat
surse materiale
nagerial
(Inițiativă)
23
132. Implementarea Sistemului de control intern decembrie
Misiune de asigurare
SAI
În limita mijloacemanagerial
sau consiliere, după
lor alocate
(Inițiativă)
caz

Procedura de raportare și evaluare

Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate

Rapoarte prezentate
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Termenul
Indicatorii de monide realizare
torizare
Obiectivul 5. Implementarea și monitorizarea documentelor de politici
24
167. Elaborarea și aprobarea Strategiei de coniunie
Documentul normativ
solidare și modernizare a domeniului Tehnolode punere în aplicare a
giei Informației și Comunicații în cadrul MinisStrategiei și planului
terului Afacerilor Interne și Planului de acțiuni
de acțiuni de implede implementare a acesteia
mentare a acesteia elaInițiativă
borat și aprobat
25
168. Conceptualizarea fazei III de extindere și
decembrie
Elaborarea fișei de
modernizare a infrastructurii de comunicații
proiect și aplicarea la
(Inițiativă)
finanțare
26
169. Continuarea dezvoltării sistemului de codecembrie
Extinderea acoperiri
municații eficient și fiabil pentru necesitățile Posistemului la nivel de
liției (Faza III de creare a platformei comune de
cel puțin 90%
radiocomunicații securizate în standard TETRA
la nivel național)
(Inițiativă)
27
170. Crearea sau ajustarea fișelor de post ale
septembrie
Fișele de post create
funcționarilor și angajaților din autoritățile adsau ajustate
ministrației publice centrale și din entitățile
prestatoare de servicii publice prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice
și metodologiei privind digitizarea serviciilor
publice
(HG nr. 966 din 09.08.2016)
28
171. Identificarea și
171.1. Efectuarea ana- iunie
Raport de analiza elaeliminarea serviciilor
lizei modului de presborat
publice depășite de
tare a serviciilor puServiciile publice detimp
blice de STI
pășite de timp identifi(HG nr. 966 din
cate
09.08.2016)
29
171.2. Eliminarea ser- decembrie
Serviciile publice deviciilor publice STI
pășite de timp elimidepășite de timp
nate; Ponderea serviciilor publice depășite
Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

DDEG, DRC

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

DRC

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DRC

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Șefii direcțiilorsecțiilor, generalizare SRU

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

DSPG, SAI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DSPG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Pagina 6 din 15

Nr.

30

31

32

33

Acțiunea

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare

172. Analiza situației actuale a serviciilor selectate (AS IS)
(HG nr. 966 din 09.08.2016)
173. Elaborarea viziunii serviciilor modernizate
(TO BE) și a planurilor de modernizare a serviciilor selectate
(HG nr. 966 din 09.08.2016)

decembrie

174. Crearea și/sau
ajustarea sistemelor informaționale utilizate
pentru prestarea serviciilor publice supuse
anterior procesului de
reinginerie
(HG nr. 966 din
09.08.2016)
174. Crearea și/sau
ajustarea sistemelor informaționale utilizate
pentru prestarea serviciilor publice supuse
anterior procesului de
reinginerie

174.1 Achiziția serviciilor de mentenanță și
dezvoltare pentru SIA
prin intermediul cărora
se asigura activități de
prestare a serviciilor

martie

174.2 Evaluarea nivelului de ajustarea sistemelor informaționale
utilizate pentru prestarea serviciilor publice
supuse procesului de
reinginerie

decembrie

decembrie

Indicatorii de monitorizare
de timp eliminate din
totalul celor prevăzute
în listele anuale
Rapoartele de analiză
AS IS a serviciilor selectate elaborate
Rapoartele de analiză
TO BE elaborate; planurile de modernizare
a serviciilor selectate
elaborate și aprobate;
planurile de modernizare a serviciilor selectate implementate
(ponderea acțiunilor
din plan implementate
la data de raportare)
Contracte de achiziții
a serviciilor de mentenanța si dezvoltare încheiate

Sistemele informaționale utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice create sau
ajustate
Raport privind niveliul de ajustare a

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

DSPG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DSPG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

GL de achiziții
STI, DSPG, DRC,
DGMCT

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DSPG, DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Responsabil STI
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Nr.

34

Acțiunea

Sub-acțiunea

(HG nr. 966 din
09.08.2016)
175. Asigurarea schimbului de date cu sursele
de date administrative, utilizînd platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare
industrial
(HG nr. 966 din 09.08.2016)

Termenul
de realizare

decembrie

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

36

177. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor
publice (pentru asigurarea disponibilității înalte
și securității acestora)
(HG nr. 966 din 09.08.2016)

decembrie

37

178. Evaluarea necesităților populației privind
datele guvernamentale deschise
(HG nr.1172 din 28.11.2018)
179. Publicarea datelor 179.1. Asigurarea addeschise pe portalul
ministrării conținutului
www.date.gov.md, cu informațional la soliciasigurarea standardelor tarea subdiviziunilor
de calitate
MIA pentru publicarea
datelor deschise pe

decembrie

38

permanent

Indicatorii de monitorizare
sistemelor informationale elaborat
Ponderea datelor obținute din surse de date
administrative din totalul datelor necesare
pentru prestarea serviciului public
Ponderea serviciilor
guvernamentale integrate în serviciul public electronic din totalul serviciilor guvernamentale relevante
Sistemele informaționale utilizate pentru
prestarea serviciilor
publice găzduite în
MCloud (ponderea
sistemelor informaționale migrate în
MCloud din totalul
celor disponibile)
Număr de sondaje
efectuate
Număr de seturi de
date publicate

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DMSTI, DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DRC, DDEG

În limita mijloacelor alocate

Șefii direcțiilorsecțiilor, generalizare DMSTI
DMSTI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Responsabil STI
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Nr.

Acțiunea
(HG nr.1172 din
28.11.2018)

39

40

180. Publicarea pe paginile oficiale ale autorităților publice a informației privind planificarea și executarea
bugetelor, achizițiile
publice efectuate și
strategiile sectoriale de
cheltuieli
(HG nr.1172 din
28.11.2018)

41

42

181. Asigurarea publicării rezultatelor consultărilor publice

Sub-acțiunea
portalul
www.date.gov.md
179.2. Prezentarea
pentru publicarea pe
pagina
www.date.gov.md a
seturilor de date deschise conform competentelor STI
180.1 Asigurarea administrării conținutului
informațional la solicitarea subdiviziunilor
MAI pentru publicarea
pe paginile oficiale in
internet a informației
privind planificarea și
executarea bugetelor,
achizițiile publice
efectuate și strategiile
sectoriale de cheltuieli
180.2 Prezentarea spre
publicarea pe pagina
oficiala MAI la compartimentul STI a informației privind planificarea și executarea
bugetelor, achizițiile
publice efectuate și
strategiile sectoriale de
cheltuieli
181.1 Asigurarea administrării conținutului
informațional privind

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare

Responsabil STI

permanent

Număr de seturi de
date actualizate

DSPG

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

permanent

Număr de informații
publicate

DMSTI

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

permanent

Număr si tipuri de informații prezenate
spre a fi publicate

GL pentru achiziții, DEF

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

permanent

Număr de informații
publicate

DMSTI

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Costuri

Procedura de raportare și evaluare
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Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

privind procesul decizional în mediul online
(HG nr.1172 din
28.11.2018)

rezultatele consultărilor publice privind
procesul decizional în
mediul online la solicitarea subdiviziunilor
MAI pe paginile oficiale in internet aautoritatilor si pe portalul
particip.gov.md
181.2 Prezentarea spre
publicarea pentru consultări publice a documentelor privind procesul decizional în mediul online
182.1. Asigurarea elaborării planului de acțiuni privind realizarea
recomandărilor raportului de audit al Curții
de Conturi nr. 56/2019
(Raportului misiunii
de follow-up privind
implementarea cerințelor și recomandărilor
aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi
nr.12 din 5 aprilie
2017 cu privire la
aprobarea Raportului
auditului „Managementul sistemelor de
supraveghere a traficului rutier”)

43

44

182. Asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din
rapoartele de audit ale
Curții de Conturi
(HG nr.1172 din
28.11.2018)

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare

decembrie

Număr si tipuri de informații prezentate
spre a fi publicate

DJ

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

ianuarie

Plan de acțiuni elaborat si aprobat prin ordin al MAI

DDEG, DGMCT

Nu necesită resurse materiale

Plan acțiuni elaborat

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare
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Nr.

Acțiunea

45

46

47

Implementarea Planului de acțiuni pentru
susținerea populației
de etnie romă din Republica Moldova pe
anii 2016– 2020
(HG nr.734 din
09.06.2016)

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare
trimestrial

182.2. Prezentarea raportului de progres privind realizarea recomandarilor raportului
de audit al Curtii de
Conturi nr. 56/2019
(Raportului misiunii
de follow-up privind
implementarea cerințelor și recomandărilor
aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi
nr.12 din 5 aprilie
2017 cu privire la
aprobarea Raportului
auditului „Managementul sistemelor de
supraveghere a traficului rutier”)
182.3 Prezentarea ratrimestrial
portului de progres privind realizarea recomandărilor altor rapoarte de audit al
Curții de Conturi
Prezentarea rapoartelor trimestrial
de progres al STI privind realizarea Planului de acțiuni pentru
susținerea populației
de etnie romă din Republica Moldova pe
anii 2016– 2020 ,

Indicatorii de monitorizare
Raport de progres prezentat in adresa
DPDOSP
Număr de recomandări înaintate, pondere
a recomandărilor implementate

Raport de progres prezentat
Număr de recomandări înaintate, pondere
a recomandărilor implementate
Numărul acțiunilor
implementate; Rapoarte elaborate și
prezentate în adresa
DAMEP

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare
Rapoarte prezentate

Sefii de directii,
generalizare
DDEG

În limita mijloacelor alocate

Șefii de direcții,
generalizare
DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Toate subdiviziunile STI conform
competentelor,
generalizarea
SRU

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate
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Nr.

48

49

50

51

52

53

54

Acțiunea

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare

aprobat prin HG
nr.734 din 09.06.2016
224. Inventarierea patrimoniului public; Identifi- iulie
carea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile
(HG nr. 554 din 18.06.2018)

29. Actualizarea Listei bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Anexa
nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din
23.03.2005
(initiativa)
225. Înregistrarea dreptului de proprietate
(HG nr. 554 din 18.06.2018)

decembrie

226. Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor
de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen)
(HG nr. 554 din 18.06.2018)
228. Revizuirea proceselor operaționale de bază
(HG nr.124 din 02.02.2018)

decembrie

229. Elaborarea unui model de planificare a performanțelor bazate pe riscuri
(HG nr.124 din 02.02.2018)
231. Procesul de autoevaluare, raportare a sistemului de management financiar și control, precum și procesul de emitere a declarației privind
buna guvernare
(HG nr.124 din 02.02.2018)

decembrie

decembrie

decembrie

mai

Indicatorii de monitorizare

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

Număr de acte normative elaborate/ modificate; număr de bunuri
noi identificate neînregistrate în Registrul
bunurilor imobile
Număr de acte normative elaborate/ modificate

DEF, SAI

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

DEF, SAI, DJ

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Număr de bunuri noi
înregistrate în Registrul bunurilor imobile
Număr de contracte
verificate

DJ, DEF

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

DEF, DJ, SAI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

100% de procese de
bază identificate, descrise și/sau revizuite
Mecanism de planificare funcțional

Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG
Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG
Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

Raportul privind organizarea și funcționalitatea sistemului de
management financiar
și control elaborat;
declarația privind
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Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

Termenul
de realizare

55

232. Raportarea activității de audit intern și
funcționalității sistemului de management financiar și control
(HG nr.124 din 02.02.2018)

decembrie

56

233. Consolidarea auditului intern din sectorul
public
(HG nr.124 din 02.02.2018)

decembrie

57

234. Elaborarea și punerea în aplicare a programelor de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern
(HG nr.124 din 02.02.2018)
236. Realizarea Strate- 236.21 Prezentarea ragiei naționale de intepoartelor de progres al
gritate și anticorupție
STI privind Realizarea
pentru anii 2017–2020 Strategiei naționale de
și a Planului sectorial
integritate și anticode acțiuni anticorupție rupție pentru anii
în domeniul asigurării 2017–2020 și a Planuordinii publice pentru
lui sectorial de acțiuni
anii 2018-2020
anticorupție în dome(HG 579 din
niul asigurării ordinii
26.06.2018)
publice pentru anii
2018-2020
237 Extinderea listei de servicii publice prestate
prin intermediul platformei electronice
www.servicii.gov.md
(HP nr. 56 din 30.03.2017 )

decembrie

58

59

Indicatorii de monitorizare
buna guvernare emisa
si publicata
Raportul de activitate,
inclusiv privind funcționalitatea managementului financiar și
controlului, al SAI
elaborat și au prezentat
Conducători ai subdiviziunilor de audit intern instruiți și certificați
Evaluarea interna a
activității de audit intern realizate

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

SAI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

SAI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

SAI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Responsabil STI

trimestrial

Numărul acțiunilor
implementate; Rapoarte elaborate trimestrial și prezentate
DAMEP

Șefii de direcții/servicii, generalizare DCSPI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

iunie

Numărul de servicii
publice noi prestate
prin intermediul platformei electronice
www.servicii.gov.md,

DSPG, DMSTI

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate
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Termenul
de realizare

Responsabil STI

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Numărul acțiunilor
implementate; Raport
elaborat și prezentat în
adresa DAMEP

Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

trimestrial

Numărul acțiunilor
implementate; Rapoarte elaborate trimestrial și prezentate
DAMEP

Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

iulie

Numărul acțiunilor
implementate; Rapoarte elaborate și

Șefii de direcții/secții, generalizarea DDEG

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

60

241. Realizarea Planului de acțiuni privind
implementarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru anii 20172020
(Ord. MAI nr.235 din
10.07.2018; Ord. MAI
nr.253 din 24.07.2018)
242. Realizarea Planului de acțiuni al MAI
privind implementarea
Strategiei naționale de
apărare pentru anii
2018-2022
(Ord. MAI nr.170 din
25.03.2019)
244. Realizarea Planului național de acțiuni
în domeniul drepturilor omului pentru anii
2018-2022
(HP 89/2018, ordinal
MAI nr. 278/2019)
263. Realizarea Planului de acțiuni privind
reducerea relelor

241.15 Prezentarea rapoartelor de progres al
STI privind Planului
de acțiuni privind implementarea Strategiei
naționale de ordine și
securitate publică pentru anii 2017-2020

trimestrial

242. Prezentarea raportului de progres la
realizarea Planului de
acțiuni privind implementarea Strategiei securității informaționale
a Republicii Moldova
pentru anii 2019-2024
236.21 Prezentarea rapoartelor de progres al
STI privind realizarea
Planului național de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018-2022
236.21 Prezentarea rapoartelor de progres al
STI privind realizarea

ianuarie

61

62

63

Indicatorii de monitorizare
lansate anual; Numărul de servicii publice
cu plată electronică
prin intermediul platformei www.servicii.gov.md
Numărul acțiunilor
implementate; Rapoarte elaborate și
prezentate DAMEP
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Nr.

Acțiunea

Sub-acțiunea

tratamente, abuzului și Planului de acțiuni pridiscriminării față de
vind reducerea relelor
persoanele aflate în
tratamente, abuzului și
custodia Poliției pentru discriminării față de
anii 2017-2020
persoanele aflate în
(HG nr.748 din
custodia Poliției pentru
20.09.2017)
anii 2017-2020
Implementarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020 - 2021”.
(inițiativă):

Termenul
de realizare

Indicatorii de monitorizare
prezentate în adresa
DAMEP

Responsabil STI

Numărul acțiunilor
DGMCT; DSPG
implementate; Rapoarte elaborate și
prezentate în adresa
DAMEP
Obiectivul 6 Dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului de control managerial
65
Analiza activității de serviciu a STI, cu examina- trimestrial
Raport elaborat si preDDEG
rea lor la bilanțul activității pentru 3, 6, 9 şi 12
zentat DAMEP
luni ale anului
66
Asigurarea participării la cursuri de formare pro- permanent
Numărul de personal
SRU
fesionala\ instruiri a angajaților STI al MAI în doinstruit în cadrul
meniul comunicațiilor, tehnologiilor informațiocursurilor de durată
nale si securității cibernetice etc
scurtă
67
Asigurarea executării bugetului STI pentru anul permanent
Rapoarte și note inforDEF
2020 în limitele alocațiilor aprobate
mative întocmite și
prezentate conducerii
64

trimestrial

Costuri

Procedura de raportare și evaluare

În limita mijloacelor alocate

Rapoarte prezentate

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate

În limita surselor
bugetare alocate

Raport prezentat

Nu necesită resurse materiale

Rapoarte prezentate
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