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SUMAR EXECUTIV 
 

Raportul prezintă evaluarea procesului de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă în perioada 2012 – 2013 prin prisma evaluării gradului de realizare a activităților planificate și 

respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare 

Deschisă. Realizarea subacțiunilor Planul de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 

2013 este în medie, de circa 52.66%. Obiectivul unu, „Consolidarea integrității publice prin asigurarea 

unui proces decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul de 

guvernare” a fost realizat în proporție de circa 47.17%. Cel de-al doilea obiectiv, „Gestionarea eficientă a 

resurselor publice prin sporirea transparenței cheltuielilor publice” a fost atins în măsură de circa 

70.19%. Cel de-al treilea obiectiv, „Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice” a fost atins în 

măsură de 40%. Principala concluzie este că în procesul de implementare a Planului de Acțiuni pentru o 

Guvernare Deschisă 2012 – 2013 au fost înregistrate unele progrese dar din cauza mai multor dificultăți 

procesul de consolidare a unei guvernări deschise a decurs anevoios. Principalele cauze ale realizării 

medii a Planului au fost insuficiența mecanismelor de monitorizare și control a realizării acțiunilor 

planificate, insuficiența resurselor umane pregătite în ministere dar și conștientizarea parțială de către 

ministere a importanței inițiativei de consolidare a guvernării deschise. 
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INTRODUCERE 
 

Acest raport este o continuare a cercetării demarate prin primul „Raport de evaluare a implementării 

Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în 2012” elaborat de Asociația pentru Democrație 

Participativă ADEPT. Raportul dat este un element esențial a efortului societății civile de a contribui la 

responsabilizarea instituțiilor publice prin monitorizarea și evaluarea acțiunilor de implementare a 

planurilor de constituire a unei guvernări deschise și de realizare a angajamentelor Republicii Moldova 

asumate în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. În mod specific raportul cuprinde 

rezultatele evaluării gradului de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 

(PAGD) pentru întreaga perioadă de implementare a acestuia: anii 2012 – 2013, precum și o analiză a 

dinamicii înregistrate la implementarea acestui plan în perioada respectivă. Primul raport s-a referit la 

evaluarea gradului de implementare a PAGD in anul 2012 și poate fi accesat pe saitul Asociației pentru 

Democrație Participativă ADEPT1. 

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (PGD) este o inițiativă globală de creștere a calității 

guvernelor prin îmbunătățirea actului de guvernare, sporirea transparenței instituțiilor publice și 

responsabilizarea acestora, oferirea instrumentelor IT necesare pentru abilitarea cetățenilor și 

îmbunătățirea interacțiunii dintre guverne și societatea civilă.  

Această inițiativă a fost lansată oficial în luna septembrie 2011, în cadrul Adunării Generale a ONU, de 

către cele opt state fondatoare (Brazilia, Indonezia, Mexic, Norvegia, Filipine, Africa de Sud, Marea 

Britanie, SUA)2. Prin semnarea la 17 aprilie 2012 a Declarației de principii privind Parteneriatul pentru o 

Guvernare Deschisă3, Republica Moldova s-a alăturat acestui efort global de îmbunătățire a guvernării4. 

Pentru aderarea la PGD, Republica Moldova a elaborat Planul de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă pe 

anii 2012 – 2013, care a fost adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 04.04.2012, publicată în 

Monitorul Oficial nr.65-69/224 din 06.04.2012. Implementarea acestui plan de acțiuni a fost pusă în 

responsabilitatea mai multor autorități ale administrației publice centrale, inclusiv Cancelaria de Stat și 

Centrul de Guvernare Electronică. Controlul asupra realizării Planului de acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă a fost pus în sarcina Cancelariei de Stat, precum și a autorităților administrației centrale, cu 

suportul coordonatorilor pentru e-Transformare sau responsabililor desemnați pentru Date 

Guvernamentale Deschise5. În același timp, prin Hotărârea de Guvern respectivă s-a recomandat 

Consiliului Național pentru Participare să instituie un grup de lucru sectorial în scopul monitorizării 

implementării PAGD”. 

 

 

                                                           
1
 http://www.e-democracy.md/files/gd/raport-planul-actiuni-guvernare-deschisa-2012.pdf 

2
 http://www.opengovpartnership.org/about  

3
 http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration  

4
 http://www.egov.md/index.php/ro/initiative/guvern-deschis#.UcK-v84cI_A  

5
 Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 04.04.2012 

http://www.e-democracy.md/files/gd/raport-planul-actiuni-guvernare-deschisa-2012.pdf
http://www.opengovpartnership.org/about
http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
http://www.egov.md/index.php/ro/initiative/guvern-deschis#.UcK-v84cI_A
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Scopul și obiectivele studiului de evaluare 

 

Scopul studiului a fost de a evalua performanța autorităților în anul 2013 în implementarea „Planului de 

Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă (PAGD) pentru anii 2012 – 2013”. Dat fiind faptul că în 2013 s-a 

încheiat implementarea primului PAGD al Moldovei, această cercetare prezintă rezultatele Guvernului 

RM în îndeplinirea tuturor obiectivelor trasate de acesta la finele perioadei.  

Așadar, obiectivele studiului sunt după cum urmează:  

- de a determina progresul realizat în implementarea PAGD în perioada de referință,  

- de a determina gradul de corelare dintre angajamentele PGD și rezultatele acțiunilor întreprinse 

de autoritățile RM, și  

- de a evidenția problemele care împiedică implementarea eficientă și în timp util a acțiunilor 

date de PAGD.  

Raportul reprezintă prima evaluare complexă și sistematizată a implementării Planului de Acțiuni pentru 

o Guvernare Deschisă 2012 – 2013 și arată tendințele existente în procesul de constituire a Guvernării 

Deschise în Republica Moldova. Metodologia utilizată include evaluarea unor indicatori de performanță 

cantitativi cât și evaluarea calitativă în baza interviurilor realizate cu reprezentanți ai autorităților 

administrației publice centrale. Indicatorii cantitativi au fost măsurați în baza datelor colectate din surse 

publice dar și a informațiilor obținute în baza solicitărilor oficiale de la instituțiile de stat. Evaluarea 

calitativă a fost efectuată în baza informațiilor obținute din interviurile/discuțiile purtate cu un șir de 

reprezentanți ai ministerelor, Centrului de Guvernare Electronică, Grupului de Lucru Guvern Deschis al 

CNP.  

Chiar dacă PAGD 2012-2013 conține un șir de indicatori de progres și performanță, unii dintre aceștia 

sunt insuficienți pentru măsurarea gradului de implementare a planului, fiind vag formulați și adesea 

nemăsurabili. La fel, formularea vagă a unor subacțiuni din PAGD a făcut dificilă măsurarea obiectivă a 

gradului de realizare a acestora.  

Ținând cont de aceste constrângeri a fost necesară elaborarea unui set alternativ de indicatori de 

performanță, în corespundere cu practicile existente la nivel internațional. Acești indicatori oferă 

posibilitatea de apreciere a nivelului de atingere a obiectivelor Planului de Acțiuni prin măsurarea 

gradului de realizare a acțiunilor și subacțiunilor planificate în anexa 1 a PAGD 2012-2013. Subliniem 

faptul că acest studiu nu a urmărit evaluarea calității activităților specifice întreprinse sau a impactului 

acestora, ci doar a gradului de realizare a acțiunilor propuse în PAGD 2012-2013.  
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1. METODOLOGIE 
 

Pentru evaluarea procesului de implementare a Planului de Acțiuni privind o Guvernare Deschisă 2012 - 

2013 a fost utilizată metodologia aplicată de ADEPT și în cercetarea anterioară. Respectiv, componenta 

cantitativă a evaluării prevede evaluarea în baza măsurării unor indicatori de performanță, evaluarea 

calitativă fiind făcută în baza interviurilor realizate cu reprezentanți ai autorităților administrației publice 

centrale în prima etapă a monitorizării. 

Reieșind din obiectivele stabilite, studiul urmărește să răspundă la următoarele întrebări.  

1. În ce măsură au fost atinse obiectivele PAGD și în ce măsură au fost realizate subacțiunile PAGD 

planificate pentru anii 2012-2013? 

2. Care este gradul de corelare dintre angajamentele PGD și rezultatele acțiunilor întreprinse de 

autoritățile RM?  

3. Care sunt problemele care afectează implementarea acțiunilor planificate?  

Cadrul de evaluare a inclus următorii pași: studierea legislației ce se află la baza implementării PAGD; 

elaborarea instrumentelor evaluării (setul de indicatori, ghidul de interviu, lista surselor de informații); 

determinarea listei instituiților incluse în eșantionul studiat; colectarea informațiilor relevante prin 

monitorizarea saiturilor autorităților publice centrale; desfășurarea interviurilor selective cu 

reprezentanții AAPC în prima etapă a evaluării; analiza informațiilor colectate; consolidarea concluziilor 

și elaborarea recomandărilor.  

 Pentru a da răspuns la prima întrebare a fost elaborat un set de indicatori de performanță 

pentru toate cele 49 subacțiuni planificate a fi realizate în anii 2012-2013. Dat fiind faptul că 

unele din subacțiunile planificate nu aveau indicatori de performanță clar definiți și măsurabili, 

iar unele subacțiuni erau formulate de o manieră vagă ce îngreuna măsurarea gradului lor de 

realizare, studiul are un anumit grad de subiectivitate, rezultat din constrângerile menționate. 

 Răspunsul la întrebarea a doua a fost formulat în baza analizei datelor acumulate privind 

acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în 2012 și 2013 comparativ cu principiile și 

obiectivele Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. 

 Cea de-a treia întrebare din acest studiu a fost răspunsă prin analiza datelor colectate în cadrul 

monitorizării procesului de implementare a PAGD dar și a informațiilor acumulate în cadrul 

interviurilor desfășurate cu un șir de reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale 

participante la procesul de implementare a PAGD. 

Pentru obținerea informațiilor privind indicatorii măsurați au fost monitorizate saiturile web ale unui șir 

de autorități publice centrale, analizate rapoartele produse de instituțiile responsabile de 

implementarea subacțiunilor din PAGD precum și rapoartele elaborate de alte instituții relevante din 

sectorul neguvernamental. Evaluarea subacțiunilor din PAGD 2012-2013 ce se referă la autoritățile 

administrației publice centrale (AAPC), a fost analizat un eșantion din 16 instituții ale AAPC ce a inclus 

cele 16 ministere ale Republicii Moldova, ale căror pagini web au fost monitorizate: 
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 AAPC Adresa web 

1.  Ministerul Economiei http://www.mec.gov.md/  
2.  Ministerul Finanțelor http://minfin.md/  
3.  Ministerul Justiției http://justice.gov.md/  

4.  Ministerul Afacerilor Interne http://www.mai.gov.md/  
5.  Ministerul Afacerilor Externe si Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/  

6.  Ministerul Apărării http://army.md/  
7.  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor http://www.mdrc.gov.md/  

8.  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare http://maia.gov.md/  

9.  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor http://www.mtid.gov.md/  

10.  Ministerul Mediului http://www.mediu.gov.md/  
11.  Ministerul Educației http://www.edu.md/  
12.  Ministerul Culturii http://www.mc.gov.md/  
13.  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei http://www.mpsfc.gov.md/  

14.  Ministerul Sănătății http://www.ms.gov.md/  
15.  Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor http://www.mtic.gov.md/  

16.  Ministerul Tineretului și Sportului http://www.mts.gov.md/ 

 

Pentru evaluarea gradului de realizare a subacțiunilor 1.1 și 1.3 din PAGD a fost construit un sub-set de 

indicatori în baza prevederilor din „Regulamentul privind paginile oficiale ale autorităților administrației 

publice în rețeaua Internet”6 și „Regulamentul cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr.239-XVI 

din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional”7. În baza acestor indicatori fiecare 

instituție monitorizată a obținut un scor mediu care reflectă gradul de realizare a prevederilor 

regulamentelor menționate și a subacțiunilor respective. 

Așadar, fiecare subacțiune din PAGD evaluată, a fost marcată cu un scor, calculat în baza următoarelor 

criterii: 

a) Pentru subacțiunile ce se referă la adoptarea de acte legislative, implementarea unor măsuri 

unice, etc., a fost aplicată următoarea metodă de apreciere: 

- 0% pentru o subacțiune nerealizată.  

- 50% pentru o subacțiune realizată parțial și  

- 100% pentru o subacțiune realizată deplin. Subacțiunile realizate cu o anumită întârziere 

au fost marcate cu 100% dar în astfel de cazuri este adăugată remarca privind 

întârzierea cu care a fost realizată subacțiunea respectivă.  

b) Subacțiunile care vizează simultan mai multe autorități ale administrației publice centrale, au  

fost marcate cu un scor calculat după caz: 

                                                           
6
 Hotărârea Guvernului nr.188 din 03.04.2012 

7
 Hotărârea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 
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- ca medie a scorurilor individuale ale celor 16 ministere din eșantionul cercetării. În 

această situație, fiecare minister a primit un scor individual pentru realizarea unei 

subacțiuni (sau a unui set de măsuri prevăzute pentru realizarea acesteia), gradul de 

realizare a întregii subacțiunii reieșind din valoarea medie a scorurilor ministerelor; 

- ca raport al numărului ministerelor care au realizat subacțiunea în cauză versus numărul 

ministerelor care nu au realizat-o. 

Ținând cont de cele menționate, gradul de realizare a obiectivelor Planului de Acțiuni pentru o 

Guvernare Deschisă 2012-2013 este calculat ca medie procentuală a scorurilor obținute de subacțiunile 

ce au fost planificate pentru atingerea acestui obiectiv:  

Ox=(sa1+sa2+...+san)/n. 

Nivelul de realizare a întregului Plan de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă este calculat ca medie 

procentuală a scorurilor tuturor subacțiunilor planificate pentru perioada de implementare. 
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2. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU 

GUVERNARE DESCHISĂ ÎN PERIOADA 2012 - 2013 
 

Evaluarea implementării primului Plan de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă (2012 – 2013), arată că 

gradul de realizare a subacțiunilor planificate este în medie de 52.6%. Obiectivele Planului de Acțiuni au 

fost realizate în felul următor: obiectivul unu, „Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui 

proces decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul de guvernare” 

a fost realizat în proporție de circa 47.17%. Cel de-al doilea obiectiv, „Gestionarea eficientă a resurselor 

publice prin sporirea transparenței cheltuielilor publice” a fost atins în măsură de circa 70.19%. Cel de-al 

treilea obiectiv, „Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice” a fost atins în măsură de 40%. 

 

Din 49 subacțiuni incluse în Planul de Acțiuni, și care trebuiau să fie implementate pe parcursul anilor 

2012 și 2013, au fost evaluate 48 de acțiuni, una din acțiuni fiind omisă din calcul datorită lipsei 

informațiilor. Astfel la finele perioadei de implementare a PAGD au fost deplin realizate 17 subacțiuni 

(35.42%), un număr de 15 subacțiuni (31.25%) au fost realizate parțial, gradul de finalizare a acestora 

fiind de la 24,9% până la 87,5%. Au rămas nerealizate 16 subacțiuni (33.3%). 

 

  

47.17% 

70.19% 

40% 

Obiectivul 1

Obiectivul 2

Obiectivul 3

Nivelul de realizare a Obiectivelor PAGD 2012-2013 

35.42% 

31.25% 

33.33% 

Subacțiunile PAGD după gradul de realizare (2012-2013) 

Subacțiuni realizate 

Subacțiuni realizate 
parțial  

Subacțiuni nerealizate 



12 
 

OBIECTIVUL 1. Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui proces 

decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în 

procesul de guvernare 
 

Obiectivul unu, a fost atins în măsură de 47.17%. Din 30 subacțiuni evaluate8, au fost complet realizate 8 

subacțiuni (26.67%), parțial realizate – 11 subacțiuni (33,67%) și nu au fost realizate - 11 subacțiuni 

(36,67%). 

 

În perioada de implementare 2012 – 2013, au fost înregistrate mai multe realizări importante, 

îndreptate spre atingerea acestui obiectiv, cum ar fi: adoptarea legii privind reutilizarea informațiilor din 

sectorul public dar și a normelor metodologice de aplicare a legii respective; deschiderea în continuare a 

unor seturi noi de date pe portalul date.gov.md; elaborarea și publicarea Ghidului de utilizare a rețelelor de 

socializare de către autoritățile administrației publice; crearea paginilor oficiale de facebook a autorităţilor 

administraţiei publice centrale dar și desfășurarea unor instruiri suplimentare a funcționarilor publici privind 

utilizarea rețelelor de socializare. 

Majoritatea ministerelor evaluate folosesc adresele de email oficiale, chiar dacă în cazul a trei ministere 

nu este vorba de adrese pe domenul @gov.md. Cu toate acestea, este salutabilă excluderea în 

majoritatea cazurilor a utilizării conturilor de email personale în activitatea funcționarilor publici. 

Câteva ministere, cum ar fi Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Ministerul Justiției, au înregistrat 

progres în publicarea informațiilor relevante în rubrica “Transparență decizională” pe saiturile oficiale. 

Trebuie remarcat faptul că majoritatea ministerelor îndeplinesc cerințele legale în ceea ce privește 

                                                           
8
 Pentru atingerea obiectivului 1, în anul PAGD 2012-2013 au fost planificate 31 subacțiuni. Au fost colectate date 

privind gradul de realizare a unui număr de 30 care au și fost luate în calcul la evaluarea gradului de realizare a 
obiectivului. Una din acțiuni (3.11) nu a fost luată în calcul la evaluarea nivelului de realizare a obiectivului dat, 
datorită caracterului vag al formulării subacțiunii respective și imposibilitatea rezultată de evalua realizarea acestei 
subacțiuni. 

26.67% 

36.67% 

36.67% 

Nivelul de realizare a subacțiunilor Obiectivului 1  
(2012-2013) 

Subacțiuni realizate 

Subacțiuni realizate 
parțial  

Subacțiuni nerealizate 
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publicarea anunțurilor privind consultările publice și proiectele de decizii consultate împreună cu 

materialele aferente ale acestora. Aceste documente sunt însoțite de cele mai dese ori de informații 

relevante privind persoanele responsabile și adresele de email pentru contactarea acestora în scopul 

înaintării comentariilor la documentele consultate. Majoritatea ministerelor (12 din 16, sau 75%) publică 

rapoartele privind transparența în procesul decizional. Excepțiile sunt Ministerele Economiei, a 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, cel al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Ministerul 

Educației care nu publică aceste rapoarte anuale cerute de lege. 

S-a păstrat și practica nepublicării rezultatelor consultărilor (lipsește sinteza recomandărilor sau procesul 

verbal de la întrunirile publice consultative). În același timp nu toate ministerele publică onlain 

programele trimestriale sau anuale de elaborare a proiectelor de acte normative.  

Comparativ cu anul 2012, în anul 2013 a fost înregistrat un regres în raportarea semestrială privind 

implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, dat fiind faptul că majoritatea 

ministerelor nu au publicat pe saitul lor aceste rapoarte.  
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ACȚIUNEA 1. Asigurarea transparenței în activitatea autorităților administrației publice și 

accesului la informația cu caracter public 

Subacțiunea 1.1 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Consolidarea capacităților de executare a reglementării privind paginile 
oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet și a 
reglementării cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 
13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, prin 
publicarea în termene utile și format corespunzător a informațiilor publice 
relevante cu privire la activitatea instituțiilor 

62,86% 68,57% 

 

 

Nivelul de realizare a subacțiunii respective este redat de media procentuală a scorurilor obținute de 

cele 16 ministere monitorizate și este de 68,57% (sau 24 puncte dintr-un total posibil de 35 puncte).  

Din cele 16 AAPC monitorizate, cele mai mari scoruri pentru implementarea acestei subacțiuni au fost 

obținute de Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor (26.5 puncte din 35, sau ~75,71%). Cele mai mici 

scoruri dintre instituțiile monitorizate au fost obținute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

(21.5 puncte din 35 sau 61.43%) precum și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (20 

puncte din 35 sau 57.14%). 

57.14% 

61.43% 

62.86% 

62.86% 

64.29% 

67.14% 

67.14% 

68.57% 

68.57% 

70.00% 

70.00% 

72.86% 

75.71% 

75.71% 

75.71% 

75.71% 

75.71% 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii…

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Ministerul Muncii, Protectiei Sociale şi Familiei

Ministerul Tineretului şi Sportului

MAEIE

Ministerul Economiei

Ministerul Apărării

Ministerul Educației 

Media

Ministerul Culturii

Ministerul Justiției 

Ministerul Finanțelor 

MAI

Ministerul Dezvoltării Regionale si…

Ministerul Mediului

Ministerul Sanatății 

Gradul de realizare a subacțiunii 1.1 la finele perioadei de implementare a PAGD 
2012-2013 
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Pentru evaluarea nivelului de realizare a acestei subacțiuni a fost monitorizată respectarea prevederilor 

din următoarele documente: „Regulamentul privind paginile oficiale ale AAP în rețeaua Internet” (HG nr. 

188 din 03.04.2012) și „Regulamentul cu privire la implementarea Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 

2008 privind transparența în procesul decizional” (HG nr.96 din 16.02.2010). Au fost evaluate 

prevederile non-tehnice, care țin nemijlocit de obiectul subacțiunii nr. 1.1 din PAGD, ceea ce presupune 

evaluarea activităților AAPC ulterioare lansării saitului și elaborării funcționalităților acestuia și țin de 

publicarea informațiilor pe sait. Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor, din evaluare au fost 

excluse art. 11 și 15.18 din „Regulamentul privind paginile oficiale ale AAP în rețeaua Internet”, datorită 

faptului că acestea se referă doar la unele din autoritățile monitorizate. 

În baza prevederilor acestor regulamente a fost elaborat un set de 35 indicatori de performanță prin 

prisma cărora au fost monitorizate paginile web ale autorităților publice centrale incluse în eșantion. 

Pentru evaluarea gradului de realizare a prevederilor acestor regulamente, fiecare indicator a fost 

marcat cu 0 daca acțiunea respectivă nu a fost realizată sau informația relevantă lipsește, cu 0,5 dacă 

acțiunea este realizată parțial sau într-un mod inconsecvent și 1 dacă acțiunea a fost realizată sau 

informația relevantă este completă. În conformitate cu această metodologie fiecare minister a acumulat 

un anumit număr de puncte care, exprimate în procente arată gradul de îndeplinire a prevederilor 

regulamentelor sus-menționate și respectiv gradul de îndeplinire a Subacțiunii 1.1. din PAGD. 

La fel ca și în perioada anterioară de monitorizare (anul 2012) cele mai complete informații pe saiturile 

ministerelor sunt informațiile privind structura și conducerea ministerelor, știrile privind evenimentele 

oficiale organizate de AAPC, informațiile privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu ale 

funcționarilor AAPC și informațiile privind funcțiile vacante. Toate instituțiile monitorizate publică pe 

saiturile lor informații privind modalitățile prin care cetățenii pot contacta reprezentanții AAPC. Numărul 

instrumentelor de comunicare puse la dispoziție diferă de la un minister la altul, dar includ cel puțin o 

parte din următoarele: numere de telefon, adresă poștală, email și/sau formulare online pentru 

expedierea scrisorilor electronice către serviciul de presă al AAPC sau către anticamera ministrului și/sau 

a viceminiștrilor. Majoritatea ministerelor (12 din 16, sau 75%) publică regulile interne privind 

organizarea procesului de consultări publice în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor.  

Aspectele negative remarcate în procesul de monitorizare țin de respectarea parțială sau nerespectarea 

a prevederilor legale menționate în subacțiunea dată.  

Majoritatea ministerelor monitorizate continuă să utilizeze în activitatea lor documente cu antete 

oficiale ce nu conțin adresa saitului oficial, multe documente produse în cadrul ministerelor nu dispun 

de careva informații ce ar permite identificarea acestor documente și sursa lor. La fel și proiectele de 

documente nu conțin în interior data când a fost elaborat sau actualizat proiectul în cauză, ceea ce face 

dificil lucrul cu aceste documente în special în contextul proceselor de consultare cu publicul când aceste 

documente sunt accesate de pe saituri terțe.  

Subacțiunea 1.2 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 
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Raportarea semestrială de către autoritățile administrației 
publice centrale Cancelariei de Stat cu privire la progresul atins 
în contextul executării reglementărilor sus menționate 

68,75% 2% 24.97% 

Pentru realizarea subacțiunii 1.2, din aprilie 2012 când a fost aprobat PAGD 2012-2013 și până la 

sfârșitul anului 2013, fiecare autoritate a administrației publice centrale urma să publice câte 3 rapoarte 

semestriale privind implementarea Planului de Acțiuni dat. Totuși, în perioada de implementare a 

planului de acțiuni, această subacțiune a fost doar parțial realizată, în măsură de circa 25%. 

În anul 2012 din cele 16 ministere monitorizate, doar 11 ministere au elaborat rapoarte privind 

implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, care au fost publicate online de către 

Grupul de Lucru E-Guvernare/Guvernare Deschisă. Ministerele care nu au elaborat rapoarte privind 

implementarea PAGD sunt: Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, și Ministerul Educației.  

În anul 2013, marea majoritate a ministerelor nu au publicat rapoarte privind implementarea PAGD. 

Informaţii despre anumite obiective din PAGD pot fi găsite în Rapoartele ministerelor privind 

Transparenţa Decizională sau Rapoartele de activitate. Aceste Rapoarte însă sunt anuale şi nu 

semestriale. Unica excepție în anul 2013 o constituie Ministerului Tineretului și Sportului, care a publicat 

un raport semestrial privind implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă pentru 

2013: „Raport despre masurile efectuate pe parcursul semestrului I al anului 2013”9 privind 

implementarea Planului de acțiuni Pentru o Guvernare Deschisa pe anii 2012 – 2013”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 195. din 04.04.2012. Ținând cont de faptul că din cele 16 ministere care urmau 

să publice câte două rapoarte semestriale în anul 2013 (în total 32) doar un singur minister a publicat un 

raport, gradul de realizare a acestei subacțiuni în anul 2013, este de 2%.  

Dat fiind faptul că fiecare autoritate a administrației publice centrale monitorizată urma să publice un 

total de 3 rapoarte semestriale pe parcursul perioadei de implementare a PAGD, gradul de 

implementare al acestei subacțiuni a fost calculat dupa următoarea formulă: Smn = (NRP* 100) /3, unde 

Smn este scorul ministerului, și NRP – numărul rapoartelor publicate de acest minister in perioada 2012 – 

2013. Așadar, media scorurilor obținute de ministere la realizarea acestei subacțiuni: Subacțiunea 1.2 = 

(Sm1 + Sm2 + … + Sm16 )/16 reprezintă gradul total de realizare a acestei subacțiuni pentru toată 

perioada 2012 – 2013 și este de circa 25%. 

Subacțiunea 1.3 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea și actualizarea cu regularitate a informației relevante cu privire la 
asigurarea procesului decizional participativ în rubrica “Transparență 
decizională” pe paginile web ale autorităților administrației publice centrale 

59,7% 61,81% 

Nivelul de realizare a acestei subacțiuni este reflectat de scorul mediu al instituțiilor monitorizate, la 

finele anului 2013 acest scor este de aproximativ 61,81%.  

                                                           
9
 http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Raport4.AFAFBCF48D27497E88E3CCC87810EDE3.pdf  

http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/Raport4.AFAFBCF48D27497E88E3CCC87810EDE3.pdf
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Din cele 16 ministere, cel mai mare scor în realizarea subacțiunii respective l-a obținut Ministerul 

Mediului (88,9%) iar cele mai mici scoruri au fost obținute de Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării 

Europene (11%), Ministerul Educației (33%) și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

(44%). 

 

Această subacțiune a fost evaluată în baza unui set de 9 indicatori formulați în conformitate cu 

prevederile art. 15.6, paragrafele a),...i), din „Regulamentul privind paginile oficiale ale autorităților 

administrației publice în rețeaua Internet”, care indică datele privind transparența în procesul decizional 

ce trebuie publicate pe saitul AAPC. Acestea sunt: a) programele anuale (trimestriale) de elaborare a 

proiectelor de acte normative, b) regulile interne de organizare a procedurilor de consultare publică în 

procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, c) numele și informația de contact ale coordonatorului 

procesului de consultare publică, d) anunțurile privind inițierea elaborării deciziei. (anunțurile trebuie să 

corespundă prevederilor Art.9 din Legea privind transparența în procesul decizional), e) anunțurile 

privind organizarea consultării publice, f) proiectele de decizii elaborate și materialele aferente acestora, 

g) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza 

recomandărilor), h) deciziile adoptate, i) raportul anual al autorității publice cu privire la transparența în 

procesul decizional.  

Pentru fiecare prevedere legală respectată, instituția monitorizată a obținut un punct, pentru realizarea 

parțială – 0,5 puncte, pentru nerealizare – 0, scorul total obținut de fiecare minister fiind reprezentat 

sub formă procentuală. 

11.11% 

33.33% 

44.44% 

55.56% 

55.56% 

61.11% 

61.11% 

61.11% 

61.81% 

66.67% 

72.22% 

72.22% 

72.22% 

77.78% 

77.78% 

77.78% 

88.89% 

MAEIE

Ministerul Educației 

Ministerul Transporturilor şi…

Ministerul Economiei

Ministerul Agriculturii și Industriei … 

Ministerul Dezvoltării Regionale si…

Ministerul Muncii, Protectiei Sociale…

Ministerul Tineretului şi Sportului

Media

Ministerul Tehnologiei Informatiei şi…

MAI

Ministerul Apărării

Ministerul Sanatății 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului

Gradul de realizare a subacțiunii 1.3 la finele perioadei de implementare a 
PAGD 2012-2013 
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La sfârșitul perioadei de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, se observă 

anumite progrese în cazul unor ministere, cu toate că există și ministere care au înregistrat scoruri mai 

joase la realizarea acestei subacțiuni, comparativ cu rezultatul din perioada anului 2012. 

Un șir de regrese se observă în ceea ce privește respectarea prevederilor ce țin de transparența 

decizională. Doar o parte din ministere (9 din 16, sau circa 56%) publică informații parțiale ce țin de 

programele anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative.  

În jur de opt ministere (sau 50%) respectă parțial sau deloc cerința legală de a publica declarațiile privind 

veniturile și proprietatea ale miniștrilor și viceminiștrilor. În cazul a cinci ministere, informația publicată 

este incompletă, aceste ministere publicînd doar declarația ministrului dar nu și a viceminiștrilor. Este 

vorba despre Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor, Ministerul 

Mediului și Ministerul Sănătății. Alte trei ministere, nu publică declarațiile cu privire la venituri, 

proprietăți și interese: Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

La fel continuă să fie o problemă faptul că ministerele nu publică rezultatele consultărilor publice. 

Potrivit prevederilor legale ministerele sunt obligate să publice rezultatele consultărilor publice 

(rezumatul / sinteza propunerilor primite) și deciziile adoptate. La finele implementării PAGD, doar 6 

ministere din 16 (~37.5%) publică periodic anumite informații despre rezultatele consultărilor efectuate.  

Se observă o tendință pozitivă în faptul că mai multe instituții publică informații privind persoanele 

responsabile de procesul de consultări publice în ministere. Circa 7 ministere din 16 (~43.75%) au 

publicat informații privind numele și datele de contact a coordonatorului procesului de consultare 

publică. Alte 5 ministere publică informații parțiale, la acest subiect.  

Subacțiunea 1.4 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea și actualizarea cu regularitate pe paginile web oficiale ale 
autorităților administrației publice centrale a informației cu privire la 
protecția mediului înconjurător și calitatea mediului, conform punctului 27 
anexa nr.2 la la Hotărîrea de Guvern nr. 195 din 04 aprilie 2012

10
 și 

remiterea acestei informații către Ministerul Mediului 

0% 0% 

În perioada de referință instituțiile monitorizate nu au publicat pe sait date cu privire la protecția 

mediului înconjurător și calitatea mediului, cu excepția Ministerului Mediului care are publicate pe saitul 

oficial anumite informații ce țin de starea mediului înconjurător. Această subacțiune a rămas nerealizată 

inclusiv și din cauza lipsei „Ghidului metodologic pentru autoritățile administrației publice în vederea 

publicării informației cu privire la protecția mediului înconjurător și calitatea mediului” (subacțiunea 1.5) 

care nu a fost elaborat până la finele implementării PAGD 2012 – 2013. 

                                                           
10

 Hotărîrea de Guvern nr. 195 din 04 aprilie 2012 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o Guvernare 
Deschisă pe anii 2012-2013 
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Subacțiunea 1.5 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea Ghidului metodologic pentru autoritățile administrației publice 
în vederea publicării informației cu privire la protecția mediului înconjurător 
și calitatea mediului 

0% 0% 

În perioada 2012-2013 această subacțiune nu a fost realizată. Potrivit raportului de progres al 

implementării PAGD publicat de Cancelaria de Stat și Centrul pentru Guvernare Electronică în iulie 2013, 

acțiunea respectivă a fost amânată. Totuși perspectivele elaborării acestui regulament sunt neclare, 

ținînd cont de faptul că această acțiune nu a fost inclusă în Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării. 

Subacțiunea 1.6 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Modificarea Regulamentului privind Sistemul de poștă electronică al 
autorităților administrației publice prin introducerea prevederii cu privire la 
acordarea statutului de exclusivitate conturilor de poștă electronică 
guvernamentală (gov.md) – statut de cont de poștă electronică unic pentru 
utilizare în corespondența de serviciu, cu interzicerea utilizării în 
corespondența de serviciu a altor conturi de poștă electronică 

50% 50% 

Regulamentul privind Sistemul de poștă electronică al autorităților administrației publice nu a fost 

amendat în conformitate cu prevederile PAGD, ci a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr.822 din 

06.11.2012 cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice. 

Totuși, aceeași HG nr.822 din 06.11.2012 prevede utilizarea obligatorie a conturilor de poștă electronică 

guvernamentală (@gov.md). 

Hotărârea nr.822 din 06.11.2012 abrogă Hotărârea Guvernului nr. 969 din 23 august 2007 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poștă electronică al autorităților administrației publice” și 

prevede elaborarea unui nou Regulament, însă conține o neclaritate în privința termenelor în care 

trebuie să fie elaborat noul Regulament: se indică Cancelariei să elaboreze Regulamentul până la 1 

noiembrie 2012, însăși HG fiind adoptată la 6 noiembrie 2012. Abrogarea Regulamentului aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 969 din 23 august 2007, înainte ca un nou regulament să fie elaborat, face 

dificilă impunerea realizării subacțiunii 1.7 care prevede în mod expres respectarea prevederilor 

hotărârii abrogate. Situația creată scoate în evidență anumite disonanțe în procesul de ajustare a 

legislației.  

Ținînd cont de faptul că a fost realizată doar o parte a subacțiunii respective, cea privind obligativitatea 

utilizării adreselor de email @gov.md, pe când a doua parte a subacțiunii ce se referă la adoptarea unui 

nou regulament nu a fost realizată, subacțiunea respectivă urmează a fi considerată parțial realizată.  

Subacțiunea 1.7 

 2012 Gradul de realizare 
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la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Asigurarea utilizării obligatorii de către funcționarii publici a adreselor 
electronice guvernamentale (gov.md) în comunicarea internă și externă, 
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.969 din 23 august 2007 “Pentru 
aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poștă electronică al 
autorităților administrației publice” 

75% 81% 

În prima fază a monitorizării, care a evaluat nivelul de implementare a acestei subacțiuni în anul 2012 

dar de facto și starea de lucruri existentă în anul 2013 a fost evidențiat faptul că din cele 16 AAPC 

monitorizate, toate publicaseră pe sait adresele de email oficiale. În majoritatea cazurilor (12 din 16, sau 

75%) adresele email publicate sunt exclusiv pe domenul gov.md în conformitate cu prevederile acestei 

subacțiuni. Trei ministere (MAEIE, Ministerul Apărării, Ministerul Educatiei) utilizau adrese de email 

altele decât @gov.md. Ministerul Finanțelor utiliza adrese @gov.md dar și adrese de genul 

cancelaria@minfin.moldova.md. La fel și Ministerului Apărării pe lângă adresa de email pe domenul 

@army.md utilizează și adresa armylives@gmail.com. 

Monitorizarea repetată efectuată la finele perioadei de implementare a PAGD 2012 – 2013, permite să 

facem următoarele concluzii. Din cele 16 autorități ale administrației publice centrale ale căror saituri au 

fost monitorizate, toate au publicat adresele de email oficiale. În majoritatea cazurilor (13 ministere din 

16, sau 81%) adresele email publicate sunt exclusiv pe domenul gov.md în conformitate cu prevederile 

acestei subacțiuni.  

Trei ministere (MAEIE, Ministerul Apărării, Ministerul Educației) continuă să folosească adrese de email 

care nu sunt pe domenul @gov.md. În cazul a două ministere persistă discrepanța între denumirea 

adresei web a ministerului și adresele email oficiale publicate pe sait, cu ar fi de exemplu Ministerul 

Finanțelor (www.minfin.md vs @mf.gov.md) și MAEIE (www.mfa.gov.md vs. @mfa.md). În procesul 

colectării datelor de la diferite instituții de stat, s-a constatat că angajații unor instituții folosesc în 

corespondența cu publicul, adresa de email personală (de exemplu @gmail.com). 

Subacțiunea 1.8 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea și postarea pe pagina web a raportului anual cu privire la 
publicarea informației cu caracter public. Raportul anual cu privire la 
progresul în publicarea/deschiderea informațiilor cu caracter public de către 
autoritățile administrației publice centrale va conține, în mod obligatoriu, 
informații cu privire la numărul de solicitări de date primite din partea 
persoanelor fizice și juridice; tipul de date solicitate, ponderea solicitărilor la 
care s-a răspuns; perioada de timp în care s-a răspuns la solicitări și alte 
informații care să reflecte performanța instituțiilor în deschiderea datelor 

0% 0% 

În perioada de implementare a Planului de Acțiuni privind Guvernarea Deschisă 2012 - 2013, nici unul 

din cele 16 ministere monitorizate, nu au publicat pe saitul lor „Rapoarte anuale cu privire la publicarea 

informației cu caracter public” care să conțină în mod obligatoriu, informații privind numărul de solicitări 

mailto:cancelaria@minfin.moldova.md
mailto:armylives@gmail.com
http://www.minfin.md/
http://www.mfa.gov.md/
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de date primite din partea persoanelor fizice și juridice; tipul de date solicitate, ponderea solicitărilor la 

care s-a răspuns; perioada de timp în care s-a răspuns la solicitări etc.  

Subacțiunea 1.9 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Stimularea și eficientizarea procesului de consultări publice, prin obligarea 
(inclusiv prin aprobarea prezentei hotărîri) autorităților administrației 
publice centrale de a posta pe platforma on-line www.particip.gov.md 
documentele de politici, proiectele de acte normative, informația cu privire 
la perioada și formatul consultărilor publice, precum și funcționarii publici 
responsabili etc. 

87,5% 87,5% 

La finele anului 2013 continuă a fi ministere care nu folosesc platforma particip.gov.md pentru 

asigurarea transparenței decizionale. Asemenea anului 2012, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii 

Europene, și Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare nu plasează proiectele supuse transparenței 

decizionale pe platforma particip.gov.md în timp ce restul 14 ministere (87,5%) dispun de o rubrică 

activă pe această platformă.  

În cazul a 50% dintre ministere modulul particip.gov.md este integrat pe pagina web a autorității la 

rubrica ”Transparența decizională”. În cazul a 6 ministere (37,5%) informația despre proiectele supuse 

transparenței decizionale este duplicată, fiind plasată atît pe particip.gov.md cît și pe pagina web oficială 

a autorității doar că într-un alt format. Informația este duplicată în cazul următoarelor ministere: 

Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Justiției și Ministerul Apărării. Ținem să menționăm că Ministerul 

Finanțelor este singurul minister care în 2013 a integrat modulul particip.gov.md pe pagina web.   

 

ACȚIUNEA 2. Lansarea portalului on-line www.petiții.gov.md  

Subacțiunea 2.1 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea şi lansarea portalului www.petiţii.gov.md  în cadrul căruia va fi posibilă 
remiterea petiţiilor în format electronic către autorităţile publice, cu posibilitatea ca 
petiţionarii să poată vizualiza: itinerarul, etapa procesului de examinare/ eventual 
soluţionare, funcţionarii publici responsabili de examinarea petiţiilor, soluţionarea lor etc. 

0% 

Realizarea subacțiunii respective a fost planificată pentru anul 2013. Până la finele perioadei de 

implementare a PAGD 2012 – 2013, portalul www.petiţii.gov.md nu a fost lansat. 

Subacțiunea 2.2 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 
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Modificarea cadrului juridic cu privire la petiționare, și anume a Legii nr.190 
din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare, precum și a altor acte normative 
relevante, pentru a reglementa mecanismele și procedurile de depunere, 
recepționare, examinare și soluționare a petițiilor adresate autorităților 
administrației publice centrale în format electronic 

0% 0% 

În perioada de implementare a PAGD 2012 – 2013, Legea nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la 

petiționare nu a fost modificată. Cu toate acestea menționăm faptul că Parlamentul a inițiat procesul de 

consultări publice pe marginea modificării Legii 190/1994 cu privire la petiționare, dar nu există încă o 

perspectivă clară vis a vis de aprobarea modificărilor și nici dacă acestea vor conține referințe la trecerea 

la formatul electronic de petiționare.  

 

ACȚIUNEA 3. Asigurarea procesului de reutilizare a informației din sectorul public, inclusiv 

dezvoltarea portalului guvernamental www.date.gov.md în calitate de ghișeu unic de acces 

la toate datele guvernamentale deschise 

Subacțiunea 3.1  

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea proiectului de lege cu privire la reutilizarea informației din 
sectorul public 

100% 100% 

Subacțiunea respectivă a fost realizată în termen prin adoptarea Legii nr. 305 din 26.12.2012 cu privire la 

reutilizarea informațiilor din sectorul public, publicată în Monitorul Oficial nr.64-68/197 din 29.03.2013. 

Subacțiunea 3.2 

 

2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aplicarea Legii cu privire la 
reutilizarea informațiilor sectorului public 

100% 100% 

Subacțiunea a fost realizată cu întîrziere, „Normele metodologice de aplicare a Legii nr.305 din 

26.12.2012 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public” au fost aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului Nr. 886 din 08.11.201311. 

Subacțiunea 3.3 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Deschiderea datelor guvernamentale cu caracter public prioritare pentru 
cetățeni, conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre,

12
 cu respectarea 

72,41% 72.41% 

                                                           
11

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350277  
12

 Hotărârea de Guvern nr. 195 din 04 aprilie 2012 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o Guvernare 
Deschisă pe anii 2012-2013 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350277
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legislației în vigoare, inclusiv cadrul normativ cu privire la protecția datelor 
cu caracter personal 

Din punct de vedere a deschiderii datelor menționate în Anexa nr.2 a HG nr.195 din 4 aprilie 2012, 

starea de lucruri observată în cadrul primului raport de evaluare al PAGD, nu s-a schimbat.  

Până la sfîrșitul anului 2012 autoritățile administrației publice centrale au publicat circa 59 seturi de 

date, dintre care și o mare parte a datelor prevăzute în Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 4 

aprilie 2012. Din cele 29 de categorii menționate în anexă, au fost deschise date din 21 de categorii 

(circa 72,41%).  

În 2013 autoritățile administrației publice centrale au înregistrat anumite progrese în deschiderea unor 

de date cu caracter public care nu au fost prevăzute în Anexa 2 a PAGD 2012 - 2013. Acest lucru este 

confirmat și de Raportul de evaluare a procesului de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter 

public, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), care indică asupra faptului că în ultima 

jumătate a anului 2013 un număr de 14 instituții publice au publicat 90 de seturi de date noi. 

Cu toate acestea, potrivit raportului CJI13 de evaluare a procesului de deschidere a datelor 

guvernamentale cu caracter public în anul 2013, datele ce au rămas nepublicate în 2012, nu au fost 

publicate nici până la finele anului 2013, singura excepție fiind datele privind „securitatea rutieră, 

localizarea accidentelor pentru anul 2012” care au fost publicate de Ministerul Afacerilor Interne în 

noiembrie 2013.14  

Printre cauzele principale ale nepublicării acestor seturi de date, potrivit raportului CJI este lipsa datelor 

sau faptul că producerea acestor date nu face parte din competența ministerelor în cauză. Aceasta 

indică asupra faptului că seturile de date respective au fost incluse în PAGD fără o analiză minuțioasă a 

surselor acestor date. 

 

Subacțiunea 3.4 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea de către fiecare autoritate publică a Catalogului 
Instituției de Date Guvernamentale cu Caracter Public, care să 
conțină lista tuturor datelor brute/primare cu care operează 
autoritatea și care pot fi publicate pe portalul date.gov.md. 
Publicarea respectivului Catalog pe pagina web a autorității 
publice 

12,5% 18.75% 18.75% 

În iulie 2013, potrivit Centrului pentru Guvernare Electronică, un număr de 10 din cele 16 ministere 

monitorizate (sau 62.5%), aveau elaborate Cataloagele de date guvernamentale cu caracter public, care 

                                                           
13

 http://www.soros.md/files/publications/documents/Raport%202013%20Open%20data.pdf  
14

 http://data.gov.md/raw/1128 

http://www.soros.md/files/publications/documents/Raport%202013%20Open%20data.pdf
http://data.gov.md/raw/1128
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au fost compilate într-un singur Catalog al Datelor Guvernamentale cu Caracter Public, publicat pe 

portalul date.gov.md15.  

Cu toate acestea trebuie totuși menționat faptul că la finele perioadei de implementare a PAGD pe 

saiturile majorității autorităților publice monitorizate nu au fost publicate cataloage ale instituțiilor de 

date guvernamentale cu caracter public.  

Subacțiunea respectivă prevede publicarea respectivului Catalog pe saitul autorității publice iar la finele 

perioadei de implementare, din cele 16 ministere monitorizate doar trei ministere (sau 18.75%) aveau 

elaborat și publicat pe sait Catalogul Instituției de Date Guvernamentale cu Caracter Public: Ministerul 

Afacerilor Interne16 și Ministerul Sănătății17, și Ministerul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor18. 

Prin urmare ținând cont de acest fapt, nivelul de realizare a acestei subacțiuni este de 18.75%. 

 

 

Subacțiunea 3.5 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Extinderea tehnologică a portalului date.gov.md cu interfața necesară pentru 
a oferi autorităților administrației publice locale datele guvernamentale cu 
caracter public pe care acestea le dețin 

100% 100% 

Potrivit informației oferite de Centrul de Guvernare Electronică, portalul date.gov.md permite și 

autorităților publice locale să publice datele onlain. Cu toate acestea în perioada de referință nici o 

autoritate publică locală nu a publicat date pe portalul respectiv. Această situație este determinată de 

mai mulți factori, printre care cadrul legal și informarea insuficientă a APL. 

Subacțiunea 3.6 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Postarea pe portalul de date geospațiale www.geoportal.md a informației 
privind locația autorităților publice și structurilor subordonate ale acestora 
aflate la alte adrese 

100% 100% 

Subacțiunea respectivă a fost realizată în termenii prevăzuți. Informația privind locația autorităților 

publice a fost publicată pe portalul de date geospațiale geoportal.md. 

Subacțiunea 3.7 

 2012 Gradul de realizare 

                                                           
15

 http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1176-catalogul-datelor-guvernamentale-deschise-un-
exerci%C5%A3iu-de-inventariere-a-datelor-cu-caracter-public%20target=#.Ub99Ec5WLuN  
16

 http://www.mai.md/content/13908  
17

 http://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul_nr._677_din_02.07.2012.pdf 
18

 http://www.mtic.gov.md/statistica_rom/  

http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1176-catalogul-datelor-guvernamentale-deschise-un-exerci%C5%A3iu-de-inventariere-a-datelor-cu-caracter-public%20target=#.Ub99Ec5WLuN
http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1176-catalogul-datelor-guvernamentale-deschise-un-exerci%C5%A3iu-de-inventariere-a-datelor-cu-caracter-public%20target=#.Ub99Ec5WLuN
http://www.mai.md/content/13908
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul_nr._677_din_02.07.2012.pdf
http://www.mtic.gov.md/statistica_rom/
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la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Promovarea dezvoltării aplicațiilor care valorifică și facilitează înțelegerea și 
utilizarea datelor guvernamentale deschise, prin organizarea competițiilor, 
instruirilor, atelierelor de lucru specializate, inclusiv lansarea competiției de 
aplicații inovatoare în baza datelor deschise din mai 2012 și alte măsuri 

100% 100% 

În luna mai, 2012, Centrul de Guvernare Electronică a organizat o activitate publică pentru promovarea 

aplicațiilor OpenData – „Săptămâna Inovațiilor Deschise”. În cadrul acestei activități a fost organizat 

concursul aplicațiilor elaborate în baza datelor guvernamentale deschise, la care au fost prezentate 26 

de idei de aplicații. În afară de aceasta, în cadrul acestui eveniment au fost desfășurate mai multe 

activități tematice: Jurnalism de Date (74 participanți), BOOST training  (65 participanți),  Smart 

Government Day (157 participanți) și Concursul Aplicațiilor (105 participanți la concurs)19.  

Subacțiunea 3.8 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Implementarea aplicațiilor premiante/selectate (în cadrul competiției de 
aplicații inovatoare în baza datelor deschise din mai 2012) 

50% 50% 

Din informația publicată pe saitul Centrului de Guvernare Electronică reiese că în urma concursului „e-

Aplicații pentru Moldova” desfășurat în mai 2012, au fost selectate patru aplicații20. Potrivit Centrului de 

Guvernare Electronică, din cele patru aplicații selectate în cadrul competiției „e-Aplicații pentru 

Moldova” desfășurate în mai 2012, două aplicații, SocialTools și OpenMed au fost implementate, însă 

doar Social Tools a fost lansată21. Până la finele perioadei de implementare a PAGD, alte aplicații dintre 

cele menționate mai sus nu au fost implementate. 

Subacțiunea 3.9 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea standardelor naționale de colectare, arhivare și publicare a 
datelor în format digital 

0% 0% 

Standardele naționale de colectare, arhivare și publicare a datelor în format digital nu au fost elaborate 

în perioada de implementare a PAGD. 

Subacțiunea 3.10 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a propriilor regulamente 0% 

                                                           
19

 Informații furnizate de Centrul de Guvernare Electronică 
20

 http://test.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/186-centrul-de-guvernare-electronic%C4%83-
sus%C8%9Bine-idei-de-aplica%C8%9Bii#.UcBe-c5WLuM  
21

 http://socialtools.lungu.info/  

http://test.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/186-centrul-de-guvernare-electronic%C4%83-sus%C8%9Bine-idei-de-aplica%C8%9Bii#.UcBe-c5WLuM
http://test.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/186-centrul-de-guvernare-electronic%C4%83-sus%C8%9Bine-idei-de-aplica%C8%9Bii#.UcBe-c5WLuM
http://socialtools.lungu.info/
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instituţionale de colectare, arhivare şi publicare a datelor în format digital în corespundere 
cu standardele naţionale 

Subacțiunea respectivă a fost planificată pentru a fi realizată în anul 2013, totuși pînă la finele perioadei 

de implementare a PAGD 2012 – 2013 această subacțiune nu a fost realizată, ministerele monitorizate 

neavînd publicat pe sait regulamentele respective.  

 

Subacțiunea 3.11 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea și lansarea unei aplicații în baza arhivei digitale de date privind 
achizițiile publice, pentru a spori gradul de utilizabilitate a acestora 

- 
Nu există 
informații 

 

 

ACȚIUNEA 4. Asigurarea transparenţei informaţiei cu privire la veniturile şi proprietatea 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor 

publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere 

 

Subacțiunea 4.1 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Modificarea Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi 
al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere în partea ce ţine de 
mecanismele de depunere a declaraţiilor on-line 

0% 

Subacțiunea respectivă a fost planificată pentru a fi realizată în anul 2013. Până la finalizarea perioadei 

de implementare a PAGD 2012 – 2013, nu au fost efectuate modificări la Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 

2002, care ar reglementa mecanismele de depunere a declaraţiilor on-line22. În prezent declarațiile de 

venituri, proprietate și interese ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, sunt transmise la CNI și 

plasate pe sait sub formă de documente scanate, care deseori sunt ilizibile și nu conțin toate datele 

necesare. 

Subacțiunea 4.2 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea, instalarea şi darea în exploatare a  unui sistem informaţional automatizat 0% 

                                                           
22

 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312751&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312751&lang=1
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pentru depunerea în regim on-line a declaraţiilor pe venit de către funcţionari publici şi alte 
persoane cu funcţie de conducere 
 

Această subacțiune a fost planificată pentru a fi realizată în anul 2013. Până la finalizarea perioadei de 

implementare a PAGD 2012 – 2013, nu a fost creat sistemul informaţional automatizat pentru 

depunerea în regim on-line a declaraţiilor pe venit de către funcţionari publici şi alte persoane cu funcţie 

de conducere. 

 

ACȚIUNEA 5. Valorificarea potențialului rețelelor de socializare pentru eficientizarea 

comunicării între autoritățile administrației publice centrale și cetățeni și stimularea 

procesului decizional participativ 

 

Subacțiunea 5.1 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea Ghidului de utilizare a rețelelor de socializare de către autoritățile 
administrației publice 

100% 100% 

Ghidul de utilizare a rețelelor de socializare de către autoritățile administrației publice a fost elaborat și 

publicat pe pagina web a Centrului de Guvernare Electronică pe data de 04 februarie 2013 și este 

accesibil online23. 

Subacțiunea 5.2 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Armonizarea Strategiei de comunicare şi relaţii publice ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale cu Documentul de politici şi Ghidul de utilizare a reţelelor de socializare 

0% 

Din cele 16 ministere monitorizate, majoritatea nu au publicat pe sait strategia de comunicare, 

excepțiile fiind Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și Ministerul 

Tineretului și Sportului. Totuși strategiile acestor ministere nu sunt racordate la ghidul de utilizare a 

rețelelor de socializare, în cel mai bun caz conținând doar scurte mențiuni despre publicarea 

informațiilor pe rețeaua de socializare Facebook. 

 

Subacțiunea 5.3 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Crearea şi menţinerea paginilor oficiale ale autorităţilor administraţiei 0% 100% 

                                                           
23

 http://egov.gov.md/images/stiri/Ghidul_de_utilizare_a_retelelor_sociale_in_sectorul_public.pdf  

http://egov.gov.md/images/stiri/Ghidul_de_utilizare_a_retelelor_sociale_in_sectorul_public.pdf
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publice centrale pe reţelele de socializare şi asigurarea unei comunicări 
bidirecţionale eficiente între administraţia publică centrală şi cetăţeni, 
conform prevederilor actelor normative relevante 

Toate 16 ministere monitorizate au pagina oficială pe rețeaua de socializare Facebook. Paginile de 

Facebook ale ministerelor sunt actualizate cu regularitate. Trebuie de menționat faptul că Ministerul 

Mediului dispune de câteva pagini pe Facebook din care una este actualizată cu regularitate, celelalte 

fiind abandonate, ceea ce creează confuzie. 

Subacțiunea 5.4 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Instruirea funcționarilor publici, responsabili de comunicare (inclusiv a 
reprezentanților autorităților administrației publice locale), cu privire la 
utilizarea efectivă și eficientă a rețelelor de socializare în interes de serviciu 

50% 50% 

În anul 2012 Centrul de Guvernare Electronică a organizat un training privind utilizarea rețelelor de 

socializare (Social Media), care a avut loc în perioada 13-14 martie, 2012. La acest training au participat 

21 responsabili de comunicare din ministere24.  

În anul 2013, pe 19 iulie, Centrul de Guvernare Electronică în parteneriat cu Biroul de comunicare și 

relații cu presa al Guvernului a organizat trainingul „Comunicarea eficientă pe reţelele de socializare”, la 

care au participat 50 de comunicatori ai Guvernului, ce au reprezentat 23 de instituţii de stat25.  

Nu există informații despre instruiri ale funcționarilor din instituțiile administrației publice locale privind 

utilizarea rețelelor de socializare în perioada de implementare a PAGD. Totuși ținând cont de faptul că 

subacțiunea 5.4 prevede instruirea „inclusiv a reprezentanților autorităților administrației publice 

locale”, rezultă că doar o parte a acestei subacțiuni a fost realizată și din acest considerent subacțiunea 

dată rămîne a fi una realizată în măsură de 50%. 

 

ACȚIUNEA 6. Asigurarea transparenței decizionale în procesul de guvernare la nivel local 

Subacțiunea 6.1 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea Regulamentului privind utilizarea portalului de acces 
unic www.actelocale.md în comunicarea și interacțiunea dintre 
structurile Cancelariei de Stat și implicarea autorităților 
administrației publice locale în acest proces 

0% 0% 0% 

Regulamentul privind utilizarea portalului de acces unic www.actelocale.md nu a fost elaborat. 

Subacțiunea respectivă a fost amânată pentru sfârșitul anului 2014, fiind introdusă în „Planul de acţiuni 

                                                           
24

 Informații furnizate de Centrul de Guvernare Electronică 
25

 http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1500-comunicatorii-guvernului-invata-cum-sa-
foloseasca-mai-bine-retelele-de-socializare#.Uwp53Nvzs38  

http://www.actelocale.md/
http://www.actelocale.md/
http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1500-comunicatorii-guvernului-invata-cum-sa-foloseasca-mai-bine-retelele-de-socializare#.Uwp53Nvzs38
http://www.egov.md/index.php/ro/comunicare/stiri/item/1500-comunicatorii-guvernului-invata-cum-sa-foloseasca-mai-bine-retelele-de-socializare#.Uwp53Nvzs38
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pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-

Transformare)”. 

Subacțiunea 6.2 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Asigurarea publicării, în termen rezonabil, a actelor aprobate de 
către autoritățile administrației publice locale pe 
www.actelocale.md  

100% 100% 100% 

La sfârșitul perioadei de implementare a PAGD, circa 156 primării publicau actele oficiale pe platforma 

actelocale.md, comparativ cu finele anului 2012 când circa 114 primării publicau cu regularitate actele 

oficiale pe această platformă. Trebuie remarcat faptul că există o tendință pozitivă în numărul crescând 

al autorităților publice locale care publică informații pe acest portal. Faptul că nu toate autoritățile 

publice locale publică actele pe portalul actelocale.md este determinat și de lipsa cadrului legal adecvat 

care ar reglementa utilizarea acestui portal în activitatea administrației publice locale. Formularea 

acestei subacțiuni nu permite o evaluare certă a realizării acesteia, nefiind specificat numărul APL-urilor 

care ar trebui să publice actele pe portalul respectiv până la finele perioadei de implementare. Din acest 

considerent, ținând cont de progresul înregistrat, această subacțiune poate fi considerată ca realizată 

(100%).  

 

ACȚIUNEA 7. Asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc 

 

Subacțiunea 7.1 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a 
sistemului informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul 
de gestionare a dosarelor, conform Legii nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

50% 
 

Luând în considerare mersul implementării Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), dar și 

deficiențele legate de utilizarea acestui program, această subacțiune poate fi considerată drept parțial 

realizată (50%). Această subacțiune a PAGD face parte din Planul de Acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, și reprezintă domeniul de intervenție 

„1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiție pentru utilizarea eficientă și funcțională a sistemului 

informațional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de 

gestionare a dosarelor”. Potrivit Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011–2016, pentru anul 2013 au fost planificate mai multe acțiuni în acest 

domeniu de intervenție: 

http://www.actelocale.md/
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1.2.2. punct 4 - Îmbunătățirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru:  a) asigurarea 

distribuirii aleatorii a dosarelor; b) asigurarea constituirii completelor de judecată și a desemnării 

președinților acestora; c) crearea altor programe de asigurare a transparenței și eficienței procesului de 

înfăptuire a justiției; d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică 

a dosarelor; e) inserarea modulului care va asigura protecția datelor cu caracter personal; 

1.2.2. punct 5 - Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor; 

1.2.2. punct 6 - Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a ședințelor de 

judecată; 

1.2.2. punct 9 - Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale. 

Potrivit Raportului pentru anul 2012 privind implementarea Strategiei de reformă de Reformă a 

Sectorului Justiției (2011-2016)26, măsurile prevăzute în domeniul de intervenție 1.2.2. au fost realizate 

după cum urmează: 

1.2.2. punct 4 – Acţiune realizată parțial. Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 286 din 19.06.2012 a fost 

creat un grup de lucru în vederea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011 - 2016 și a Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în 

instanțele de judecată.  

Această acțiune este realizată cu susținerea Programului pentru Consolidarea Instituțiilor Statului de 

Drept (ROLISP). În urma concursului de oferte organizat ROLISP a contractat o companie IT locală care 

execută un șir de activităţi ce ţin de revizuirea şi perfecționarea funcționării PIGD; care a efectuat studiul 

şi elaborat raportul privind securitatea PIGD. Raportul a fost expediat autorităţilor interesate. Concluziile 

din cadrul raportului vor fi luate în considerare la actualizarea PIGD. În prezent cu susținerea 

Programului pentru Consolidarea Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP) se elaborează versiunea IV a 

PIGD, care va include perfecționarea sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor, integrarea PIGD cu 

programul SRS ‘FEMIDA’27. 

1.2.2. punct 5 – Lipsesc informații 

1.2.2. punct 6 – Acţiune realizată parțial (în curs de realizare). Cu suportul ROLISP (Programului pentru 

Consolidarea Instituţiilor Statului de Drept) au fost achiziționate dictafoane pentru înregistrarea audio a 

ședințelor de judecată.  

1.2.2. punct 9 - Acţiune realizată. Pe parcursul perioadei de raportare Institutul Național al Justiției a 

organizat un șir de instruiri pentru grefieri și judecători privind utilizarea eficientă a PIGD28. 

În pofida unor progrese menționate, există un șir de probleme și neajunsuri în funcționarea PIGD, care 

au fost în atenția mass-media în repetate rânduri. Principalele deficiențe țin de programul propriu-zis 

                                                           
26

 http://www.justice.gov.md/public/files/Tabelul_actiuni_RAPORT_ANUAL_2012_anexa.pdf  
27

 Raportul sectorial intermediar 2013 – Pilonul I (perioada de raportare: trimestrul IV, 2011 -trimestrul II, 2013) 
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Pilonul_I_Raport_sectorial_Intermediar_20
13.Pdf  
28

 http://www.inj.md/node/503 și http://www.inj.md/node/829  

http://www.justice.gov.md/public/files/Tabelul_actiuni_RAPORT_ANUAL_2012_anexa.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Pilonul_I_Raport_sectorial_Intermediar_2013.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/Pilonul_I_Raport_sectorial_Intermediar_2013.Pdf
http://www.inj.md/node/503
http://www.inj.md/node/829
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dar și de utilizarea ineficientă sau chiar nepotrivită a acestui sistem informațional de către judecători29 

ceea ce reduce din impactul pozitiv al implementării acestei subacțiuni și a măsurilor aferente. 

 

 

OBIECTIVUL 2. Gestionarea eficientă a resurselor publice prin sporirea 

transparenței cheltuielilor publice 
 

Obiectivul 2 a fost atins în măsură de 68.75%. Dintr-un total de 13 subacțiuni evaluate, au fost deplin 

realizate 7 subacțiuni (53.85%), parțial realizate – 4 subacțiuni (30.77%) și 2 subacțiuni nu au fost 

realizate (15.39%).  

 

 

În perioada de implementare a planului de acțiuni au fost înregistrate mai multe realizări importante ce 

au contribuit la atingerea acestui obiectiv. A fost lansat Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de 

Stat al Achizițiilor Publice” și a continuat instruirea funcționarilor publici privind utilizarea sistemului de 

e-achiziții. Cancelaria de Stat a continuat să publice și să actualizeze trimestrial datele privind asistența externă 

primită de Republica Moldova. S-a menținut practica pozitivă de publicare lunară a informației privind 

executarea bugetului de stat, chiar dacă pentru moment se constată o cerere redusă pentru date în timp 

real.  

Trebuie remarcat și un anumit progres în publicarea pe paginile web ale autorităților monitorizate a 

proiectelor, planurilor și rapoartelor bugetare. La momentul finalizării studiului respectiv, un număr de 

                                                           
29

 http://adevarul.ro/moldova/actualitate/justitia-renunta-programul-gestionare-dosarelor-
1_51ad79ebc7b855ff5656190f/index.html 
http://www.zdg.md/social/cum-sunt-distribuite-dosarele-in-instantele-de-judecata  

53.85% 30.77% 

15.39% 

Nivelul de realizare a subacțiunilor Obiectivului 2  
(2012-2013) 

Subacțiuni realizate 

Subacțiuni realizate 
parțial  

Subacțiuni nerealizate 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/justitia-renunta-programul-gestionare-dosarelor-1_51ad79ebc7b855ff5656190f/index.html
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/justitia-renunta-programul-gestionare-dosarelor-1_51ad79ebc7b855ff5656190f/index.html
http://www.zdg.md/social/cum-sunt-distribuite-dosarele-in-instantele-de-judecata
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circa 8 ministere aveau publicate planuri și rapoarte bugetare pe saitul lor, comparativ cu doar 6 

ministere în anul 2012.  

În perioada de referință a fost înregistrat regres în publicarea pe saiturile oficiale ale ministerelor a 

informației complete privind achizițiile publice. Un alt aspect negativ este și nerealizarea subacțiunii 

privind instituirea Centrului de Asistenţă al Agenţiei Achiziţii Publice planificată pentru anul 2013. 

 

ACȚIUNEA 8. Asigurarea transparenței bugetare 

Subacțiunea 8.1 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea pe paginile web ale autorităților administrației 
publice a proiectelor, planurilor și rapoartelor bugetare 

37,5% 50% 50% 

La sfârșitul perioadei de implementare a PAGD 2012 – 2013, din cele 16 ministere monitorizate, 8 

ministere (sau 50%) au publicat planuri și rapoarte bugetare pe saitul lor, 4 ministere aveau publicate 

informații parțiale sau învechite și alte 4 ministere nu publicaseră pe saitul oficial informațiile prevăzute 

de această sub-acțiune. 

Subacțiunea 8.2 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea informației în timp real privind executarea bugetului de stat 
(Open Budget Data) 

100% 100% 

Ministerul Finanțelor publică lunar informația privind executarea bugetului de stat. Potrivit Centrului de 

Guvernare Electronică, reieșind din utilizarea redusă a datelor lunare și cererii scăzute față de informația 

în timp real, Ministerul va publica doar datele lunare. Datele lunare privind executarea bugetului de stat 

sunt publicate pe saitul date.gov.md.30 Este foarte important faptul că informațiile sunt publicate în 

format CSV, ceea ce corespunde cu  prevederile Strategiei de e-Transformare dar în special cu cerințele31 

față de datele deschise care recomandă utilizarea formatelor deschise, ne-proprietare, pentru 

documentele ce sunt destinate reutilizării de către public. 

Subacțiunea 8.3 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Actualizarea anuală a Bazei de date cheltuielilor publice (BOOST) și 
publicarea datelor pentru anul 2011 

50% 50% 

                                                           
30

 http://data.gov.md/raw/688  
31

 http://5stardata.info/  

http://data.gov.md/raw/688
http://5stardata.info/
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Datele bugetare sunt publicate pe saitul Ministerului Finanțelor (în format XLSX). În iunie 2013 datele au 

fost actualizate pentru anul 201232. La sfîrșitul anului 2013 (decembrie) baza de date onlain 

http://moldova.wb-boost.org nu era actualizată cu datele din 2011-2012. Baza de date nu este 

totdeauna accesibilă onlain. 

Subacțiunea 8.4 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea on-line în timp real a veniturilor și cheltuielilor autorităților 
administrației publice centrale 

0% 0% 

Din analiza paginilor web reiese ca ministerele nu dispun de o rubrică dedicată publicării în timp real a 

datelor privind veniturile și cheltuielile.  

Subacțiunea 8.5 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Deschiderea și actualizarea trimestrială a datelor privind toate tipurile de 
asistența externă oferite Republicii Moldova și debursarea de mijloace 
financiare în cadrul proiectelor în cauză pe portalele www.cancelaria.gov.md 
și www.date.gov.md 

100% 100% 

Informațiile privind volumul de asistență externă sunt publicate pe saitul Cancelariei de Stat33.La finele 

perioadei de implementare a PAGD 2012 – 2013, pe saitul Cancelariei de Stat erau publicate 

următoarele documente: 

- Proiecte lansate pe donatori 2009-2013 situaţia la data de 1 octombrie 2013 

- Proiecte lansate pe sectoare 2009-2013 situaţia la data de 1 octombrie 2013 

- Proiecte lansate pe instrumente de finanțare 2009-2013 situaţia la data de 1 octombrie 2013 

- Proiecte în curs de desfăşurare pe sectoare situaţia la data de 1 octombrie 2013 

- Proiecte în curs de desfăşurare pe donatori situaţia la data de 1 octombrie 2013 

Subacțiunea 8.6 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Crearea sistemului integrat informațional intern de colectare a informației 
privind asistența externă și publicarea acesteia în baza standardelor 
internaționale 

100% 100% 

Subacțiunea 8.7 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 

                                                           
32

 http://minfin.md/actdoc/BOOST  
33

 http://www.ncu.moldova.md/pageview.php?l=ro&idc=471&t=/Rapoarte/Rapoarte/  

http://moldova.wb-boost.org/
http://minfin.md/actdoc/BOOST
http://www.ncu.moldova.md/pageview.php?l=ro&idc=471&t=/Rapoarte/Rapoarte/
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de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Crearea și lansarea aplicației web pentru monitorizarea fluxului de asistență externă 100% 

Subacțiunile 8.6 și respectiv 8.7 se au fost realizate în întregime, dat fiind faptul că Sistemul 

Informațional al Datelor privind Asistența Externă34, intitulat „Platforma de gestiune a datelor privind 

asistența externa” (AMP) a fost lansat și este disponibil la adresa http://public.amp.gov.md/. La finele 

perioadei de implementare a PAGD (în ianuarie 2014) platforma respectivă a fost actualizată și este 

funcțională35. 

 

ACȚIUNEA 9. Sporirea transparenței în domeniul achiziții publice. Implementarea 

sistemului de e-Achiziții în sectorul public 

Subacțiunea 9.1 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Publicarea on-line (pe paginile web oficiale ale autorităților administrației 
publice, în Buletinul Achizițiilor Publice și pe pagina web a Agenției Achiziții 
Publice) a tuturor anunțurilor complete de intenție, a informației cu privire la 
atribuirea și semnarea contractelor în timp util și cu posibilitatea de acces 
gratuit asigurată tuturor cetățenilor 

65.63% 62.5% 

La finele implementării PAGD (anul 2013) această acțiune a fost realizată în măsură de aproximativ 63%, 

ceea ce reprezintă o scădere comparativ cu anul 2012, când subacțiunea dată a fost realizată în măsură 

de circa 66%. Scăderea, chiar și dacă nesemnificativă, este datorată îndeplinirii mai slabe a acestei 

subacțiuni de unele ministere chiar dacă s-au îmbunătățit practicile unor alte ministere. 

Din 16 ministere monitorizate, doar 2 ministere îndeplinesc în întregime prevederile subacțiunii 9.1 

privind publicarea anunțurilor de achiziții publice și informațiile privind atribuirea contractelor atât pe 

saitul instituției cât și pe cel al Agenției Achiziții Publice (AAP). 6 ministere îndeplinesc în măsură de 75% 

prevederile menționate. Restul ministerelor (8 din 16) au îndeplinit subacțiunea respectivă într-o măsură 

de la 25 la 50%. 

Aceste diferențe reies din felul în care ministerele aleg să publice informațiile privind anunțurile 

achizițiilor publice și informațiile privind contractele atribuite, fie pe saitul oficial fie pe saitul Agenției 

Achiziții Publice. Doar 4 ministere din 16 publică pe sait informația cu privire la atribuirea și semnarea 

contractelor, aceste date uneori nefiind accesibile nici pe saitul Agenției Achiziții Publice. Ministerul 

Afacerilor Interne publică informațiile respective doar pe saitul instituției. Alte trei ministere (Ministerul 

Economiei, Ministerul Protecției Sociale și a Familiei și Ministerul Tehnologiei, Informației și 

Comunicațiilor) nu publică informațiile privind atribuirea contractelor nici pe saitul propriu nici pe saitul 

Agenției Achiziții Publice. 

                                                           
34

 http://www.ncu.moldova.md/pageview.php?l=ro&idc=654&t=/AMP/AMP/  
35

 http://public.amp.gov.md/ro/news/lansarea-noii-platforme-informa%C5%A3ionale-de-gestionare-
asisten%C8%9Bei-externe-amp 

http://public.amp.gov.md/
http://www.ncu.moldova.md/pageview.php?l=ro&idc=654&t=/AMP/AMP/
http://public.amp.gov.md/ro/news/lansarea-noii-platforme-informa%C5%A3ionale-de-gestionare-asisten%C8%9Bei-externe-amp
http://public.amp.gov.md/ro/news/lansarea-noii-platforme-informa%C5%A3ionale-de-gestionare-asisten%C8%9Bei-externe-amp
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Subacțiunea 9.2 

 

2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea și lansarea procesului de pilotare a Sistemului Informațional 
Electronic “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” 

100% 100% 

Realizarea acestei măsuri a fost planificată pentru sfârșitul anului 2012, dar a fost de facto realizată cu o 

oarecare întârziere. Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” a fost 

lansat pe 7 februarie 2013 și este disponibil la adresa: http://etender.gov.md/public/ .  

Subacțiunea 9.3 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Instituirea Centrului de Asistenţă al Agenţiei Achiziţii Publice pentru consolidarea capacităţii 
de utilizarea sistemului informaţional electronic 

0% 

Realizarea subacțiuni date a fost planificată pentru anul 2013. Până la finalul perioadei de implementare 

a PAGD 2012 – 2013, Centrul de Asistenţă al Agenţiei Achiziţii Publice nu a fost creat.  

Subacțiunea 9.4 

 

2012 2013 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Instruirea funcționarilor publici relevanți utilizatori ai sistemului 
de e-Achiziții cu privire la modul și procedurile de utilizare a 
sistemului informațional 

100% 100% 100% 

Această subacțiune a fost deplin realizată atât în 2012 cât și în 2013. Potrivit informațiilor publicate în 

Lista seminarelor de instruire36, de pe saitul Agenției Achiziții Publice, în anul 2013 au fost instruiți 1466 

de persoane. În 2012 au fost instruiți reprezentanții de achiziții publice din 34 autorități contractante 

participante la pilotarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” 

(4 grupe a câte 2 sesiuni de instruire). În 2012 din cele 16 ministere, la instruiri au luat parte 

reprezentanții a 12 ministere. 

Subacțiunea 9.5 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea indicatorilor și metodologiei statistice de transparență în 
domeniul achizițiilor publice 

100% 100% 

Potrivit informațiilor oferite de Agenția Achiziții Publice, indicatorii statistici au fost elaborați și urmau să 

fie implementați în cadrul SIA RSAP odată cu implementarea modulului „Statistica” din sistemul de e-

achiziții). 

                                                           
36

 http://old.tender.gov.md/common/inst/Lista_seminarelor__de_instruire_2013_04032013.doc  

http://etender.gov.md/public/
http://old.tender.gov.md/common/inst/Lista_seminarelor__de_instruire_2013_04032013.doc
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Subacțiunea 9.6 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Adoptarea modificărilor relevante a cadrului juridic privind achizițiile 
electronice 

50% 50% 

În perioada de referință au fost elaborate și publicate pentru consultări publice, următoarele 

documente: „Regulamentul privind achizițiile publice folosind licitația electronică”37 și „Regulamentul 

privind achizițiile publice folosind sistemul dinamic”38. Regulamentele respective reglementează 

modalitatea de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice utilizând mijloace electronice.  

Până la finele perioadei de implementare a PAGD 2012 – 2013 a fost aprobat doar „Regulamentul 

privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic”, adoptat prin HG nr. 766 din 26.09.2013 publicată în 

Monitorul Oficial nr.216-220/870 din 04.10.2013.  

Nu există informații referitor la perspectivele adoptării „Regulamentului privind achizițiile publice 

folosind licitația electronică”. 

 

OBIECTIVUL 3. Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice 
 

Din cele 5 subacțiuni planificate a fi realizate în perioada anilor 2012 – 2013, până la finele perioadei de 

implementare au fost realizate două subacțiuni. Trei din acțiunile planificate în vederea atingerii acestui 

obiectiv nu au fost realizate. Prin urmare, la finele perioadei de implementare a Planului de Acțiuni 

Obiectivul 3 a fost atins în proporție de 40%. 
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40.00% 

0.00% 

60.00% 

Nivelul de realizare a subacțiunilor Obiectivului 3  
(2012-2013) 

Subacțiuni realizate 

Subacțiuni realizate 
parțial  

Subacțiuni nerealizate 

http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/achizpublice/
http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/10septembrie2012/
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Comparativ cu anul 2012, la finele perioadei de implementare a PAGD 2012-2013, acest obiectiv a fost 

atins într-o proporție relativ mai mare. Sporul respectiv se datorează progresului înregistrat în 

digitalizarea unor noi servicii publice, dar și aprobarea, cu o anumită întârziere, a „Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”. Celelalte 

subacțiuni planificate la acest obiectiv nu au fost realizate până la finele perioadei de implementare a 

PAGD. 

 

ACȚIUNEA 10. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate prin reingineria proceselor 

și optimizarea procesului de prestare a serviciilor publice 

Subacțiunea 10.1 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului serviciilor publice 
 

0% 0% 

Până la finele perioadei de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, nu a fost 

elaborat și aprobat Nomenclatorul serviciilor publice. 

Subacțiunea 10.2 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Elaborarea și implementarea standardelor de calitate în prestarea serviciilor 
publice 
 

0% 0% 

Această subacțiune nu a fost realizată până la finele perioadei de implementare a Planului de Acțiuni. 

Măsura respectivă este parte a Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015 

adoptat prin HG nr.797 din 26.10.201239 și anume a obiectivului strategic nr.3, activitatea 5: „Stabilirea 

și publicarea de către autorități a standardelor de calitate generale și specifice, în conformitate cu 

Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate și a tarifelor pentru serviciile publice prestate 

contra plată, ținând cont și de necesitățile interne și de specificul fiecărei autorități”. Până la momentul 

de față, a fost elaborat Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor pentru serviciile publice 

prestate contra plată", care a fost publicat pentru consultări publice la 14 noiembrie 201240. 

Subacțiunea 10.3 

 
2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 

                                                           
39

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345215  
40

 http://www.cancelaria.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=444&nod=1&  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345215
http://www.cancelaria.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=444&nod=1&


38 
 

de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Digitalizarea graduală a serviciilor publice. Lansarea următoarelor e-servicii în 
2012-2013: programare on-line la autoritățile administrației publice; 
eliberare on-line de acte, licențe, certificate și autorizații; raportare on-line 
de către mediul de afaceri; E-Viza; factura fiscala electronică; sistemul 
informațional medical integrat spitalicesc; sistemul informațional 
automatizat de asistență medicală primară; E-Construcție. 

50% 100% 

În anul 2012, au fost digitalizate doar două din serviciile menționate în această subacțiune. Până la finele 

perioadei de implementare a PAGD, au mai fost lansate încă un șir de e-servicii precum servicii de stare 

civila (extrasele multilingve de naştere, căsătorie și de deces), serviciul m-cloud, Serviciul de plați mobile 

MPay, Serviciile eCNAS și eCNAM, precum și e-serviciul documente normative în construcţii 

(www.ednc.gov.md), etc. Ținând cont de faptul că în cea de-a doua perioadă de monitorizare au fost 

lansate un șir de e-servicii noi, care depășesc cadrul inițial planificat, această subacțiune poate fi 

considerată una realizată în măsură deplină. 

Subacțiunea 10.4 

 

2012 

Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Implementarea Sistemului informațional automatizat “Registrul funcțiilor 
publice și al funcționarilor publici”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.1373 din 1 decembrie 2006 

0% 100% 

La 11 februarie 201441 a fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 106 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi 

al funcţionarilor publici”. În paralel cu adoptarea regulamentului a fost lansat și portalul guvernamental 

al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs 

http://careers.gov.md/ serviciu care va contribui la sporirea transparenței procesului de angajare a 

funcționarilor publici, dar și în perspectivă a calității prestării serviciilor publice.  

Subacțiunea 10.5 

 Gradul de realizare 
la finele perioadei 
de implementare a 
PAGD 2012-2013 

Crearea şi implementarea/pilotarea unei platforme electronice informaţionale în sistemul 
de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal, care să asigure părinţilor şi elevilor acces individual 
securizat la informaţiile relevante cu privire la performanţa elevului, procesul de studii, care 
să cuprindă interfeţe de comunicare între profesori şi părinţi/tutori, elevi etc. 

0% 

Implementarea subacțiunii respective a fost planificată pentru anul 2013. La sfârșitul perioadei de 

implementare a PAGD, subacțiunea respectivă poate fi considerată drept nerealizată. Această 

subacțiune este amânată, fiind inclusă în Proiectul Strategiei Educației 2020, plasat pentru consultări pe 

data de 13 septembrie 2013 pe particip.gov.md. 
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Proiectul Strategiei Educației 2020 conține un șir de competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 

vieții, printre care și competența digitală. Direcția strategica 6 „Integrarea eficienta a TIC in educație” 

prevede la Obiectivul specific 6.2. „Dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea 

conținuturilor educaționale digitale în procesul educațional”. O acțiune prioritară la acest obiectiv este 

anume crearea unei platforme educaționale unice care să cumuleze conținuturile educaționale digitale 

din Moldova și care să poată fi accesată de elevi, profesori și părinți. Obiectivul specific 6.3. „Creșterea 

eficacității și eficientizarea managementului școlar la nivel de sistem, școală și clasă prin intermediul 

tehnologiilor informaționale” prevede drept acțiune prioritară: „Implementarea unui Sistem 

Informațional de Management Educațional, care va cuprinde registrul școlilor, elevilor și al profesorilor, 

pe baza recensămîntului școlar, și asigurarea colectării regulate și corecte a datelor din școli”. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

La sfârșitul celor doi ani în care urmau să fie realizate activitățile Planului de Acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă, nivelul de implementare a acestui document este mediu, de circa 53%. Angajamentele 

asumate de Republica Moldova la aderarea la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, au fost 

creșterea integrității publice prin asigurarea unui proces decizional participativ, implicarea cetățenilor și 

creșterea transparenței în procesul de guvernare; gestionarea eficientă a resurselor publice prin sporirea 

transparenței cheltuielilor publice; și îmbunătățirea calității serviciilor publice. 

Obiectivele PAGD, care corespund acestor angajamente, au fost atinse parțial, nivelul lor de realizare 

variind de la 40% (Obiectivul 3), la 47,17% (Obiectivul 1), până la 70,19% (Obiectivul 2). Vedem că cele 

mai mari performanțe Guvernul Moldovei le-a înregistrat în domeniul gestionării eficiente a resurselor 

publice prin sporirea transparenței cheltuielilor publice. În pofida anumitor progrese înregistrate în 

perioada de referință, Guvernul încă mai are dificultăți în asigurarea procesului decizional participativ și 

creșterea transparenței procesului de guvernare precum și în îmbunătățirea calității prestării serviciilor 

publice. 

Printre principalele realizări înregistrate la implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă în perioada 2012 – 2013 au fost adoptarea legii privind reutilizarea informațiilor, crearea 

paginilor oficiale de Facebook a autorităților publice centrale, publicarea datelor pe portalul 

www.date.gov.md și reactualizarea acestui portal, instruirea funcționarilor privind utilizarea rețelelor de 

socializare, publicarea locaţiilor autorităţilor publice pe portalul geospaţial www.geoportal.md, 

continuarea publicării actelor emise de autorităţile locale pe portalul www.actelocale.md.  

Alte realizări importante în implementarea planului de acțiuni au fost publicarea periodică a informației 

privind executarea Bugetului de Stat, publicarea onlain a planuri și rapoartelor bugetare de către un 

număr mai mare de ministere, lansarea Platformei de gestiune a datelor privind asistența externă, 

deschiderea şi actualizarea datelor cu privire la asistenţa externă oferită Moldovei, dezvoltarea şi 

lansarea Sistemului Informațional Electronic “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. De o deosebită 

importanță este continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice, un număr de 88 e-servicii 

fiind disponibile pe saitul servicii.gov.md, precum și aprobarea regulamentului privind organizarea și 

funcționarea SIA “Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”. 

În afară de realizările date, în perioada de implementare au fost întâmpinate și anumite dificultăți care 

au dus la nerealizarea a circa o treime din subacțiunile planificate.  Din cele 49 subacțiuni planificate în 

PAGD, circa 23 subacțiuni se referă la măsuri organizatorice, de deschidere a datelor raportare, instruiri 

(16 subacțiuni - publicarea de informații pentru acces public, 4 subacțiuni reprezintă măsuri de 

raportare, management intern, 3 subacțiuni se referă la procese de instruire). Un alt set a inclus circa 14 

subacțiuni ce vizau modificarea cadrului juridic (elaborare și amendare de legi, hotărâri, regulamente, 

etc.). Cel de-al treilea set de măsuri a inclus 12 subacțiuni de dezvoltare de aplicații, platforme web, 

sisteme informaționale, lansare de platforme de interacțiune / comunicare cu publicul. 

http://www.geoportal.md/
http://www.actelocale.md/
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Analiza acestor subacțiuni ne arată că într-o proporție mai mare au fost realizate acele subacțiuni care 

țineau de întreprinderea diferitor acțiuni organizatorice (de ex.: instruiri, publicare de date, etc.) precum 

și implementare a măsurilor tehnologice (de ex.: implementarea sistemelor informaționale, digitalizarea 

serviciilor publice, etc.). Subacțiunile ce țineau de modificarea cadrului juridic (elaborarea și aprobarea 

de acte regulatorii sau legislative) au fost realizate într-o măsură mai mică. De fapt, majoritatea 

subacțiunilor care au rămas nerealizate la finele perioadei de implementare țin anume de adoptarea 

unor acte legislative și regulamente. 

Realizarea mai plenară a măsurilor organizatorice și a celor de implementare a soluțiilor tehnologice 

comparativ cu realizarea mai slabă a măsurilor legislative indică asupra existenței unor discrepanțe în 

nivelul de dedicație asumată de diferite instituții ale statului implicate în implementarea măsurilor de 

constituire a unui guvern deschis în Republica Moldova. 

Un alt motiv al implementării disproporționate a subacțiunilor prevăzute în PAGD constă în insuficiența 

mecanismelor de monitorizare și control a implementării acestui plan precum și lipsa resurselor 

financiare adecvate destinate acestor scopuri. La adoptarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă, Guvernul RM a recomandat Consiliului Național pentru Participare să creeze un nou Grup de 

Lucru pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului de Acțiuni. Cu toate acestea la 

adoptarea Planului de Acțiuni, Guvernul nu a prevăzut și mijloacele financiare necesare pentru 

funcționarea eficientă a acestui grup de lucru. După cum au confirmat și membrii Grupului de Lucru, 

acesta a funcționat mai mult în bază de voluntariat, neavând resurse pentru efectuarea monitorizării. 

Pe de altă parte, analiza activităților PAGD și a interviurilor efectuate cu reprezentanți ai autorităților 

publice indică asupra percepției uneia din instituțiile implicate și anume a Centrului de Guvernare 

Electronică drept a unuia din actorii principali responsabili de implementarea Planului de Acțiuni pentru 

o Guvernare Deschisă. Această percepție este alimentată în mare parte de rolul important atribuit 

tehnologiilor informaționale în procesul de constituire a unui Guvern Deschis, după cum reiese și din 

Declarația Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă42. Cu toate acestea, din Planul de Acțiuni reiese 

că în mare parte controlul privind realizarea PAGD a revenit Cancelariei de Stat dar luând în considerare 

nivelul de realizare a PAGD, cel mai probabil acest plan nu a fost unul prioritar pe agenda Guvernului.  

În această situație Centrul de Guvernare Electronică a fost nevoit să realizeze simultan mai multe roluri: 

de leadership (promovarea conceptelor de Date Deschise, Guvernare Deschisă, motivare, training, 

consolidare a capacitaților), de dezvoltator de infrastructură (portaluri de date, coordonarea proceselor 

de digitalizare a serviciilor, etc.) dar și de controlor („enforcement”, constrângere în vederea executării 

măsurilor planificate). Dat fiind faptul că activitatea Centrului de Guvernare Electronică a fost focusată în 

mare parte pe dezvoltarea de infrastructură, leadership și promovare a rezultatelor procesului de 

consolidare a Guvernării Deschise, Centrul neavând pârghiile necesare pentru a exercita și funcția de 

control / constrângere în vederea atingerii rezultatelor PAGD, nu a fost asigurată realizarea plenară a 

tuturor subacțiunilor prevăzute în planul de acțiuni. Or, responsabilitatea pentru realizarea deplină a 

acestui Plan de Acțiuni revenea în întregime Guvernului și nu doar unei instituții aparte. 
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O problemă semnificativă în implementarea PAGD a fost legată de calitatea redusă a acestui document. 

Principalele deficiențe au constat în formularea imprecisă a unor subacțiuni care a lăsat instituțiilor 

responsabile de implementarea lor, libertatea de a implementa parțial aceste măsuri. Acest lucru a fost 

observat și în modalitatea de raportare a ministerelor privind realizarea măsurilor planificate. Un bun 

exemplu în acest sens este implementarea subacțiunii 1.1, despre care ministerele au raportat succint că 

„se realizează permanent” în timp ce monitorizarea a arătat că în realitate ministerele au restanțe la 

acest capitol. 

O altă problemă importantă care a fost evidențiată în discuțiile cu reprezentanți ai autorităților publice 

centrale, constă în insuficiența resurselor umane sau finanțării insuficiente a acestora. În unele instituții 

nu există o subdiviziune dedicată proceselor de e-Guvernare și inclusiv Guvernării Deschise, 

Coordonatorul de e-Transformare comasând mai multe roluri (coordonator al consultărilor publice, 

manager al saitului web), fără a fi mărită și remunerarea persoanei respective.  

 

Perspectivele proceselor de constituire a unui guvern deschis în Republica Moldova 

Odată cu finalizarea implementării PAGD 2012-2013, Republica Moldova și-a asumat un nou set de 

angajamente ca parte a proceselor de constituire a unui guvern deschis. Acestea s-au materializat în 

Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică 

a guvernării (e-Transformare) aprobat prin Hotărârea de Guvern 1096 din 31.12.2013. Acest Plan de 

Acțiuni include o componentă dedicată promovării unui Guvern Deschis și astfel reprezintă continuarea 

eforturilor Guvernului Republicii Moldova de a își îndeplini angajamentele asumate la momentul aderării 

Moldovei la Parteneriatul Guvernelor Deschise în aprilie 2012.  

Analiza Hotărîrii de Guvern nr. 1096, privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) prin 

prisma angajamentelor Moldovei în cadrul Parteneriatului Guvernelor Deschise permite următoarele 

concluzii. 

În primul rând trebuie remarcată reducerea din importanța pe care Guvernul Republicii Moldova o 

atribuie dezvoltării unui guvern deschis și îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului 

Guvernelor Deschise, dat fiind faptul că Guvernul nu a elaborat un plan de acțiuni dedicat în mod expres 

principiilor și acțiunilor de constituire a unui guvern deschis, acestea fiind comasate cu acțiunile privind 

modernizarea tehnologică a guvernării. 

Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică 

a guvernării (e-Transformare) include doar unul din cele trei obiective privind guvernarea deschisă 

asumate de Guvern în 2012: „Obiectivul 1: Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui proces 

decizional participativ / implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul de guvernare” dar 

care la rândul său nu include mai multe acțiuni importante cum ar fi de exemplu elaborarea portalului 

de petiționare onlain. Este regretabilă lipsa celorlalte două angajamente ale Moldovei în cadrul PGD, 

ținînd cont de faptul că, după cum arată evaluarea procesului de implementare a PAGD 2012-2013, 

obiectivele respective nu au fost pe deplin realizate. Trebuie menționată totuși că digitalizarea graduală 
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a serviciilor (parte a obiectivului 3 din PAGD 2012-2013), este inclusă și în noul planul de acțiuni pentru 

e-transformare. 

O bună parte din acțiunile din PAGD 2012 – 2013 (care încă nu au fost realizate, au fost realizate parțial 

sau cele care se cer a fi îndeplinite în mod permanent) nu au fost incluse în Planului de acțiuni pe anul 

2014 pentru implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-

Transformare), în acest fel fiind diminuată continuitatea eforturilor Guvernului Republicii Moldova în 

vederea constituirii unui Guvern Deschis. 

Totuși trebuie apreciat pozitiv faptul că la elaborarea Planului de acțiuni pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), 

Guvernul a acceptat o bună parte din recomandările propuse de societatea civilă în procesul de 

consultări publice a acestui document. 

 

Recomandări 

Ținând cont de concluziile menționate privind realizările dar și dificultățile care au marcat procesul de 

implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, dar și de faptul că Guvernul a aprobat 

documentul strategic pentru anul 2014, recomandările propuse sunt următoarele. 

Este important ca guvernul să asigure continuitatea eforturilor Republicii Moldova în vederea constituirii 

unui Guvern Deschis, prin reiterarea angajamentului Guvernului Moldovei față de realizarea Obiectivelor 

PAGD. Acest lucru poate fi realizat prin asigurarea caracterului prioritar al realizării angajamentelor 

Moldovei în cadrul Parteneriatului Guvernelor Deschise și implementării măsurilor de constituire a unui 

Guvern Deschis prin adoptarea unui Plan de Acțiuni dedicat în mod expres implementării unei Guvernări 

Deschise. Un nou plan de acțiuni, dedicat expres eforturilor de constituire a guvernării deschise urmează 

să fie coordonat printr-un mecanism instituționalizat de monitorizare şi evaluare, la nivel înalt, pentru a 

asigura o implicare și dedicare mai amplă din partea ministerelor și a altor autorități publice. 

Asigurarea continuității eforturilor Republicii Moldova de îndeplinire a angajamentelor asumate în 

cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă urmează a fi realizată și prin preluarea acțiunilor din 

PAGD 2012-2013 care nu au fost realizate, au fost parțial realizate sau se cer îndeplinite în mod 

continuu. 

În vederea utilizării eficiente a mijloacelor financiare se recomandă elaborarea și adoptarea legislației 

privind licențierea deschisă și distribuirea liberă onlain a produselor software, materialelor 

informaționale, produselor culturale, cercetărilor, etc., care au fost elaborate cu finanțare din bani 

publici sau cu ajutorul granturilor de stat, cu excepția cazurilor cînd acest lucru ar pune în pericol 

securitatea informațională a statului. 

În cele din urmă se recomandă ca acțiunile de constituire a unui guvern deschis să nu fie concentrate 

doar pe implementarea soluțiilor tehnologice ci să fie însoțite și de ajustarea adecvată a cadrului legal 
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dar și pregătirea continuă a funcționarilor publici în vederea conștientizării importanței transparenței în 

activitatea curentă a instituțiilor statului. 
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ANEXE 
 

Anexa 1. Nivelul de realizare a Planului de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă 

la finele perioadei de implementare 2012 - 2013 

Obiective 
Nr de 
ordine 

Subacțiunea din 
PAGD 

Nivelul de realizare în 
2012 (%) 

Nivelul de realizare la finele 
perioadei 2012-2013 (%) 

O
b

ie
ct

iv
u

l 1
 

1 1.1 62.86% 68.57% 

2 1.2 68.75% 24.97% 

3 1.3 59.70% 61.81% 

4 1.4 0.00% 0.00% 

5 1.5 0.00% 0.00% 

6 1.6 50.00% 50.00% 

7 1.7 75.00% 81.00% 

8 1.8 0.00% 0.00% 

9 1.9 87.50% 87.50% 

media pe Acțiunea 1 39.31% 41.54% 

10 2.1 -43 0.00% 

11 2.2 0.00% 0.00% 

media pe Acțiunea 2 0.00% 0.00% 

12 3.1 100.00% 100.00% 

13 3.2 100.00% 100.00% 

14 3.3 72.41% 72.41% 

15 3.4 12.50% 18.75% 

16 3.5 100.00% 100.00% 

17 3.6 100.00% 100.00% 

18 3.7 100.00% 100.00% 

19 3.8 50.00% 50.00% 

20 3.9 0.00% 0.00% 

21 3.10 - 0.00% 

22 3.11 Nu există informații Nu există informații 

media pe Acțiunea 3 70.55% 64.12% 

23 4.1 - 0.00% 

24 4.2 - 0.00% 

media pe Acțiunea 4  0.00% 

25 5.1 100.00% 100.00% 

26 5.2 - 0.00% 

27 5.3 - 100.00% 
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28 5.4 50.00% 50.00% 

media pe Acțiunea 5 75.00% 62.50% 

29 6.1 0.00% 0.00% 

30 6.2 100.00% 100.00% 

media pe Acțiunea 6 50.00% 50.00% 

31 7.1 - 50.00% 

Acțiunea 7 - 50.00% 

Media subacțiunilor Obiectivului 1 53.86% 47.17% 

O
b

ie
ct

iv
u

l 2
 

32 8.1 37.50% 50.00% 

33 8.2 100.00% 100.00% 

34 8.3 50.00% 50.00% 

35 8.4 0.00% 0.00% 

36 8.5 100.00% 100.00% 

37 8.6 100.00% 100.00% 

38 8.7 Nu există informații 100.00% 

media pe Acțiunea 8 64.58% 71.43% 

39 9.1 65.63% 62.50% 

40 9.2 100.00% 100.00% 

41 9.3 - 0.00% 

42 9.4 100.00% 100.00% 

43 9.5 100.00% 100.00% 

44 9.6 50.00% 50.00% 

media pe Acțiunea 9 83.13% 68.75% 

Media subacțiunilor Obiectivului 2 73.01% 70.19% 

O
b

ie
ct

iv
u

l 3
 

45 10.1 0.00% 0.00% 

46 10.2 0.00% 0.00% 

47 10.3 50.00% 100.00% 

48 10.4 0.00% 100.00% 

49 10.5 - 0.00% 

media pe Acțiunea 10 12.50% 40.00% 

Media subacțiunilor Obiectivului 3 12.50% 40.00% 

MEDIA PE TOATE SUBACȚIUNILE PAGD 55.05% 52.66% 

 


