
P L A N U L 
de activitate al Comisiei interdepartamentale 

pentru protecţia secretului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
d/o        Denumirea măsurilor 

Termenul 
de 

executare 
Responsabil de executare Cine deţine controlul 

1 2 3 4 5 
1. Controlul privind respectarea de către autorităţile publice 

a regimului secret în activitatea cotidiană 
conform 
unui plan 
aprobat de 
către SIS 

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate 
 

Cancelaria de Stat (Direcţia 
probleme speciale) 

1.  Perfecţionarea personalului responsabil de asigurarea 
regimului secret în autorităţile publice respective 

semestrial 
 

Conducătorii autorităţilor 
publice respective 

Secretariatul Comisiei 
 

2.  Perfecţionarea mecanismului de protejare a sistemelor 
informaţionale  
 

iunie 
 
 

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate; Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 

Cancelaria de Stat (Direcţia 
probleme speciale) 
 

3.    Desfăşurarea şedinţei Comisiei cu ordinea de zi: 
- mersul implementării Legii nr. 245-XVI din 27 
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat  

iulie Secretariatul Comisiei Preşedintele Comisiei 

4.  Examinarea solicitărilor cu privire la eliberarea 
certificatelor de securitate 

la 
necesitate 

Secretarul Comisiei Preşedintele Comisiei 
 

5.  Studierea practicii internaţionale privind protecţia 
secretului de stat 
 

mai Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene; 
Serviciul de Informaţii şi 
Securitate  

Secretariatul Comisiei 
 



6.  Desecretizarea informaţiilor conform Legii nr.245-XVI 
din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat 

permanent Membrii Comisiei Secretariatul Comisiei 

7.  Înregistrarea nomenclatoarelor departamentale de 
informaţii, care urmează a fi secretizate   

permanent 
 
 

Secretariatul Comisiei 
 

Preşedintele Comisiei 
 

8.  Controlul respectării legislaţiei în vederea protecţiei 
secretului de stat de către reprezentanţele diplomatice şi a 
altor instituţii ale Republicii Moldova din străinătate.  

semestrial 
 

Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene 
 

Secretariatul Comisiei 

9.  Controlul corespunderii nomenclatoarelor departamentale 
de informaţii, care urmează a fi secretizate, prevederilor 
legislaţiei în vigoare 

septembrie 
- 
octombrie 

Serviciul de Informaţii şi 
Securitate  

Secretariatul Comisiei 

10.  Executarea controlului asupra procesului de desecretizare 
a informaţiilor în contextul prevederilor art.18 (3) al 
Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la 
secretul de stat 

trimestrial  conducătorii autorităţilor 
publice 

Secretariatul Comisiei 

11.  Şedinţa de bilanţ a Comisiei interdepartamentale pentru 
protecţia secretului de stat 
Ordinea de zi: 
- audierea raportului privind activitatea Comisiei în anul  
2010; 
-    examinarea şi aprobarea: 
 proiectului Deciziei Protocolare a Guvernului „Darea de 
seamă privind rezultatele activităţii Comisiei în anul 
2010”; 
- Planului de activitate al Comisiei  2011 

        
decembrie 

Preşedintele Comisiei 
Membrii Comisiei 

 

 


