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Chiril GABURICI 
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RAPORT  

anual de activitate  

al Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru anul 2017 

 

Planul de activitate al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017, 

aprobat prin Ordinul nr. 21 din 13 februarie 2017, constituie un document complex de 

planificare strategică, care trasează priorităţile de dezvoltare, precum şi obiectivele şi 

acțiunile necesare pentru realizarea acestor priorităţi. Totodată, documentul a fost corelat cu 

obiectivele reflectate în documentele de politici sectoriale şi angajamentele internaţionale, 

precum ar fi: Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia naţională de 

dezvoltare „Moldova 2020”, Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE, etc. 

Reieșind din angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare, în conformitate 

cu agenda reformelor prioritare ale Guvernului, precum şi în vederea realizării unor reforme 

ambițioase sectoriale, pentru anul 2017, au fost propuse spre implementare 209 obiective și 

646 acțiuni. Astfel, urmare efectuării unei evaluări cantitative a gradului de realizare a 

acțiunilor planificate, se constată că nivelul de realizare al Planului de activitate al 

ministerului pentru anul 2017, este în medie de circa 70%. 
 

 

Din numărul total de 646 acțiuni: 

 67,4 % au fost realizate integral (437 

acțiuni); 

 28 % nefinalizate/nerealizate (166 

acțiuni nefinalizate, 13 acțiuni nerealizate); 

 4,6 % anulate/suspendate (24 acțiuni 

anulate, 6 acțiuni suspendate). 

 

 
 

În procesul de implementare a acțiunilor trasate subdiviziunilor ministerului, în 

perioada de referință, a fost identificat un șir de constrîngeri care a tergiversat procesul de 

realizare, sau  nerealizarea în termen a măsurilor prevăzute în planul de acțiuni, precum ar 

fi: reforma administrației publice centrale; reorganizarea instituțională a unor entități din 

subordinea ministerului; dependența de partenerii externi; lipsa mijloacelor financiare și a 

expertizei în domeniu, or în unele cazuri, asistență tehnică contractată cu depășirea 

termenilor planificați; procedura legislativă îndelungată; caracterul complex al politicilor 

promovate care necesită implicarea unui număr vast de actori și părți interesate, etc.  

68%

28%

4%

Gradul de realizare al Planului de acțiuni al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii în 

anul 2017, %

Actiuni realizate

Actiuni nefinalizate/nerealizate

Actiuni anulate/suspendate
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APROBAT 

Ministru al economiei și infrastructurii, 

Chiril GABURICI 

                                                                                                                                                                                                            /semnat/ 

 

 

 

Raport privind implementarea 

PLANULUI DE ACȚIUNI CONSOLIDAT 

al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017 

 

Nr. 

d/o 
Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Grad de realizare/Descrierea situației 

(pentru perioada ianuarie – decembrie 2017) 

1 2 3 4 5 6 

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 

Sub-programul:  Politici comerciale și OMC 

1.  Perfecționarea 

cadrului legislativ și 

normativ și 
eliminarea barierelor 

în calea comerțului 

1.1. Lansarea procesului de 

modificare a Nomenclaturii Combinate 

a Mărfurilor și trecerea la clasificarea 
mărfurilor în conformitate cu 

Sistemului Armonizat de vămuire și 

codificare a mărfurilor HS 2017. 

Proiect consultat 

 

Proiect aprobat 
Decizie finală şi 

materiale aferente  

publicate 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Procesul de modificare a Nomenclaturii Combinate a 

Mărfurilor și trecerea la clasificarea mărfurilor în conformitate 
cu Sistemului Armonizat de vămuire și codificare a mărfurilor  

HS 2017, a fost lansat cu suportul expertului pe domeniul 

vamal, asistență oferită din partea proiectului ”Suport pentru 

implementarea DCFTA în Republica Moldova”.  

Proiectul cu privire la modificarea Nomeclaturii Combinate 

aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014, a fost remis spre 

avizare către instituții prin demersul nr.09/1-3275 din 

12.06.2017, și ulterior remis spre aprobare în adresa 

Guvernului prin scrisoarea nr.13/1-7209 din 21.11.2017. 

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

1.2. Revizuirea actelor normative 

și legislative în domeniul administrării 

vamale în vederea aducerii lor în 

conformitate cu angajamentele OMC, 

DCFTA şi CEFTA  

Nr. proiecte 

consultate 

 

Nr. proiecte 

aprobate  

Nr. decizii finale 

publicate 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

- A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.815 din 

02.08.2005 „Cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi 

servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a 

agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de 

către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii 

electronice”. Amendamentul propus are drept scop asigurarea 

echilibrării cadrului normativ în domeniul licenţierii şi 

uniformizarea condiţiilor de licenţiere pentru toate categoriile 
de solicitanți, stabilind subiecţilor vizaţi condiţii de licenţiere 

nu mai puţin favorabile decît celorlalte categorii de agenţi 
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economici. Proiectul a fost remis Guvernului spre aprobare prin 

demersul nr. 09/1-3573 din 23.06.2017. 

- A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 19.09.2001 “Cu 

privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din 

raioanele de est ale Republicii Moldova”. Proiectul are drept 

scop identificarea unei soluții viabile a problemelor întîlnite de 

către agenții economici din regiunea de est a republicii în 

desfășurarea activității economice pe parcursul anului 2016, în 

special în ceea ce ține de serviciile de intermediere prestate 
(procurarea și livrarea a produselor petroliere). Proiectul se 

pregătește pentru a fi remis spre avizare repetată de către 

subdiviziunea de resort. 

- A fost elaborat Ordinul comun cu privire la instituirea 

Grupului de Lucru instituțional cu Serviciul Vamal, care are 

drept scop eliminarea barierelor în calea comerțului exterior, 

evitării tratării echivoce a cazurilor separate (individuale) 

privind corectitudinea adoptării deciziilor de clasificare a 

mărfurilor, îmbunătățirii/revizuirii cadrului legislativ/normativ 

privind originea mărfurilor și valorii în vamă a mărfurilor 

importate pe teritoriul Republicii Moldova. Ordinul a fost 
remis spre avizare către Ministerul Finanțelor prin demersul nr. 

09/1-3385 din 15.06.2017. 

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

1.3. Elaborarea proiectului de lege 

în contextul racordării cadrului legal 

naţional la prevederile Sistemului 

Armonizat de descriere şi codificare a 

mărfurilor (HS 2017) 

Nr. proiecte 

elaborate 

 

 

Trimestrul IV 

 

 

Activitate realizată 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.172 din 

25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a 

mărfurilor, a fost remis spre avizare instituțiilor de resort prin 

demersul nr.09/1-3275 din 12.06.2017, și ulterior remis spre 
aprobare în adresa Guvernului prin scrisoarea nr.13/1-7209 din 

21.11.2017. 

2.  Coordonarea 

activităților de 

cooperare cu OMC, 

monitorizarea şi 

implementarea 

angajamentelor 

asumate faţă de OMC 

2.1. Monitorizarea şi acordarea 

suportului consultativ în domeniul 

aplicării regulilor şi normelor 

prevăzute în Acordurile OMC  

Nr. proiecte 

avizate;  

Nr. demersuri 

examinate  

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință Ministerul Economiei și Infrastructurii 

a asigurat suportul consultativ în vederea participării 

consilierului comercial din cadrul Misiunii permanente a 

Republicii Moldova la Oficiul ONU, OMC și alte organizatii 

internaționale din Geneva, la o serie de întrevederi/ comitete și 

consilii din cadrul OMC, după cum urmează: 

1. Întrevederea pe marginea discuțiilor aferente oportunității 

de aderare a Republicii Moldova la Acordul Tehnologiilor 

Informaționale Extins (ITA-2); 
2. Reuniunea Șefilor Delegațiilor OMC; 

3. Comitetul privind Acordurile Comerciale Regionale; 
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4. Comitetul privind Facilitarea Comerțului; 

5. Ședința Organului de Apel din cadrul OMC (DSB); 

6. Ședințele dedicate Revizuirii Politicilor Comerciale ale 

Japoniei și Mexicului, Elveția, Liechtenstein și Uniunea 

Europeană. 

S-a asigurat examinarea și avizarea a aproximativ 60 de 

proiecte de acte legislative și normative pe domeniul vizat, s-a 

asigurat consultarea agenților economici interesați și 

instituțiilor relevante.  

2.2. Prezentarea notificărilor şi 

conformarea la angajamentele OMC  
Nr. notificări 

prezentate către 

OMC;  

Nr. rapoarte 

elaborate  

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință din partea Republicii Moldova au fost 

remise în adresa Secretariatului Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) aproximativ 20 notificări: 

- 1 notificare cu privire la Tariful Aplicat al Republicii 

Moldova pentru anul 2016 (IDB); 
- 3 notificări cu privire la măsurile compensatorii și de 

salvgardare; 

- 1 notificare de actualizare a punctelor nationale de contact în 

domeniul GATS (Acordul pe servicii din cadrul OMC); 

- 1 notificare privind RTAs / GUAM;   

- 2 notificări în baza Acordului privind Achizitiile Publice 

(GPA); 

- 1 notificare pe întreprinderile de stat;  

- 1 notificare în baza acordului privind tehnologia informației 

ITA; 

- 3 notificări în domeniul TBT; 
- 1 notificare în domeniul SPS; 

-1 notificare cu privire la datele de contact actualizate din 

cadrul Centrului de Notificare OMC GATS; 

- 1 notificare cu privire la datele de contact actualizate din 

cadrul Centrului de Notificare OMC GATS; 

- notificările privind măsurile de sprijin intern destinate 

agriculturii (DS:1; DS:2);                                                                                                                

-notificările privind administrarea cotelor  (MA:1 și MA:2);                                                                       

-notificarea cu privire la lipsa utilizării subvențiilor la export 

(ES:1);                

-notificarea cu privire la legislația națională ce reglementează 

procedurile de licențiere la import; 
La fel, au fost elaborate și prezentate:  

- raportul de revizuire a politicii comerciale (TPR) privind 

modificările/ajustările recente din legislaţia naţională cu impact 

asupra comerţului; 

- raportul semi-anual TPRB; 
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- întrebări/ comentarii și teze pe marginea raportului TPR 

elaborat pentru tarile precum Japonia, Mexic, Elveția, 

Liechtenstein, Uniunea Europeană, Brazilia, Jamaica și 

Islanda, în contextul revizuirii politicilor comerciale naţionale 

prezentate pentru dezbateri în cadrul Comitetului de revizuire a 

politicilor comerciale (TPRB) al OMC;  

- răspunsurile la întrebările parvenite din partea UE și SUA în 

cadrul OMC (solicitate de către delegații în cadrul Comitetului 

pe Agricultura);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- răspunsurile la întrebările parvenite din partea delegației 
Thailand și Japoniei pe marginea raportului ALS Moldova- 

Turcia elaborate de Secretariatul OMC. 

2.3. Asigurarea participării la 

ședințele comitetelor sectoriale din 

cadrul OMC şi elaborarea poziției ţării 
pe subiectele discutate 

Nr. evenimente la 

care s-a 

participat;  

Nr. documente 

elaborate  

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință a fost asigurată participarea, elaborarea 

tezelor de suport şi prezentarea poziției ţării de către 
reprezentanții misiunii la Geneva, în cadrul a 17 ședințe din 

cadrul OMC:  

- 30 ianuarie 2017- Consiliul cu privire la aspectele comerciale 

ale drepturilor de proprietate intelectuală; 

- 27 ianuarie 2017 - Organul de revizuire a politicii comerciale 

a statelor membre OMC; 

- 27 ianuarie 2017 - Comitetul pentru comerț și dezvoltare; 

- 22-23 februarie 2017 - Simpozionul privind achizițiile publice 

si Comitetul pentru achiziții publice;  

- 8-10 martie 2017 - ședința în cadrul căreia a fost prezentat 

spre dezbateri TPR-ul Japoniei; 
- 14 martie 2017 - Comitetul pentru comerţ şi dezvoltare - 

sesiune dedicată RTAs; 

- 16 martie 2017 - Consiliul pentru comerțul cu servicii; 

- 4 aprilie 2017- Comitatul RTAs privind acordurile regionale; 

- 5-7 aprilie 2017 - TPR Mexic.         

- 25 aprilie 2017 - Comitetul Balanței de Plăți; 

- 2 mai 2017 - Comitetul privind Accesul pe Piață; 

- 15 mai 2017 - Comitetul privind evaluarea în vamă; 

- 16 mai 2017 - Comitetul privind Facilitarea Comerțului; 

- 16-18 mai 2017 - TPR Elveția-Liechtenstein; 

- 18 mai 2017 - Comitetul Buget, Finanțe și Administrare; 

- 7 iunie 2017 - Comitetul privind Agricultura; 
- 29 iunie 2017 - Comitetul privind Acordurile Comerciale 

Regionale; 

- 5-7 iulie 2017 - TPR UE; 

- Comitetul pe SPS; 

- Comitetul privind Achizițiile Publice; 
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- Comitetul cu privire la sevicii (teze pe domestic support, e-

commerce, SMEs etc) 

Totodată, au fost pregătite 15 Discursuri și poziții de țară în 

cadrul reuniunilor celei de-a 11-a Conferinți Ministeriale OMC 

din 9-15.12.2017, Buenos – Aires.  

2.4. Elaborarea şi implementarea 

Planului de Acțiuni privind 

implementarea Acordului pentru 

Facilitarea Comerţului din cadrul OMC  
 

Plan de acțiuni 

elaborat; 

 

Gradul de 

implementare al 

Planului, % 

Trimestrul IV 

 

 

Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărârea Guvernului 1193 din 15.12.2017 

„Pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea 

Acordului pentru Facilitarea Comerțului din cadrul OMC”. 

 

2.5. Elaborarea și promovarea 
proiectului de Decret cu privire la 

inițierea aderării la Acordul privind 

Tehnologiile Informaționale Extins 

(ITA 2) din cadrul OMC 

Decret aprobat  Trimestrul III Activitate nefinalizată 
A fost creat un Grup de lucru pentru elaborarea și promovarea 

proiectului de Decret cu privire la inițierea aderării la Acordul 

privind Tehnologiile Informaționale Extins (ITA 2) din cadrul 

OMC, la data de 01.02.2017 fiind organizată o ședință cu 

membrii acestuia. A fost elaborat un studiu de fezabilitate cu 

suportul proiectelor de asistență externă. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

2.6. Examinarea proceselor și 

investigațiilor în vederea identificării şi 

eliminării barierelor tarifare şi 

netarifare existente pe plan bilateral şi 

multilateral în cadrul OMC, precum și 

examinarea posibilității/ necesității 

aplicării conform normelor stabilite în 

cadrul OMC, a unor măsuri de 

protecție comercială (măsuri 
antidumping, măsuri compensatorii sau 

de salvgardare) 

Nr. procese 

examinate;  

 

Nr. documente 

elaborate  

 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință, din partea Republicii Moldova a fost 

înaintată o cerere în cadrul Comitetului cu privire la 

soluționarea litigiilor prin care Republica Moldova a solicitat 

includerea în calitate de parte terță la litigiul inițiat de către 

Ucraina (DS-525).  

Totodată, la moment se examinează oportunitatea înregistrării 

Republicii Moldova în calitate de parte terță în cadrul unei alte 

Dispute în cadrul OMC, inițiată de către Federația Rusă 
împotriva Uniunii Europene (DS-521).  

În contextul demersului S.A. „Bucuria” nr.01-08/209 din 

14.06.2017, a fost convocată o ședință de lucru în urma căreia 

instituțiile de control au agreat remiterea Chestionarului OMC 

privind măsurile antidumping, salvgardare și măsuri 

compensatorii, precum și formularul de plîngere la Consiliul 

Concurenței. 

3.  Elaborarea şi 

modificarea actelor 

normative și 

legislative privind 

eliminarea barierelor 
netarifare din 

domeniul comerțului 

3.1. Continuarea negocierilor 

asupra Acordului privind comerțul cu 

servicii în cadrul CSI  
 

Nr. runde de  

negocieri 

desfășurate 

 

Trimestrul 

IV 

 

Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință au continuat negocierile 

asupra Acordului cu privire la Comerţul Liber cu Servicii în 

cadrul Comunităţii Statelor Independente cu 4 runde de 

negocieri în 2017. Ultima rundă de negocieri a avut loc în 
perioada 20-21.10.2017 la Moscova, la şedinţa Grupului de 

lucru participînd reprezentantul ambasadei Republicii Moldova 

în Federația Rusă. Următoarea şedinţă se planifică a avea loc în 

perioada martie 2018, în or. Minsk, în cadrul căreia 
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reprezentantul Republicii Moldova urmează să prezinte poziţia 

țării vis-a-vis de acordul dat.  

4.  Consolidarea şi/sau 

aprofundarea cadrului 

juridic al relațiilor 

comercial-economice 

al Republicii 

Moldova şi asigurarea 

participării Republicii 

Moldova în cadrul 

cooperării economice 

internaţionale  

4.1. Continuarea consultărilor în 

cadrul CSI privind anularea barierelor 

tarifare şi netarifare în cadrul 

Acordului privind Zona de Comerţ 

Liber în cadrul CSI, semnat la Sankt 

Petersburg la 18 octombrie 2011  

Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

S-a conlucrat cu Federația Rusă în cadrul Planului de acţiuni 

privind dezvoltarea colaborării comercial-economice moldo-

ruse pentru anii 2016-2017, aprobat prin Protocolul şedinţei 

comisiei interguvernamentale de colaborare economică 

Republica Moldova – Federația Rusă, semnat la 29.11.2016 la 

Moscova. 

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

4.2. Continuarea negocierilor 

privind introducerea modificărilor în 

Acordul privind Regulile de 

determinare a ţării de origine a 

mărfurilor în CSI din 20 noiembrie 

2009  

Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul III Activitate realizată 

Ultima şedinţă a Grupului de lucru privind negocierile pentru 

introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de 

determinare a ţării de origine a mărfurilor în CSI din 

20.11.2009, a avut loc în perioada 30-31.05.2017, în or. 

Moscova. Următoarea şedinţă se planifică a avea loc în anul 
2018. 

4.3. Semnarea Protocolului 

Adițional 5 privind facilitarea 

comerțului în cadrul  Acordului Central 

European de Comerţ Liber (CEFTA) 

Protocol semnat Trimestrul II Activitate realizată 

Protocolul Adițional 5 privind facilitarea Comertului în cadrul 

CEFTA a fost aprobat în cadrul Reuniunii Speciale a 

Comitetului Mixt care a avut loc la data de 26.05.2017, la 

Belgrad. 

Ulterior, a fost elaborat si aprobat proiectul hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

ratificarea Protocolului Adițional 5 privind facilitarea 

comerțului în cadrul CEFTA. Prin Legea nr. 238 din 

17.11.2017 a fost aprobat Protocolul respectiv. 

4.4. Elaborarea şi promovarea 

Decretului privind iniţierea 

negocierilor şi aprobarea semnării 

Protocolului Adițional 6 la Acordul de 

amendare şi aderare la Acordul Central 

European de Comerţ Liber (CEFTA)  

Decret aprobat Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul Decretului privind iniţierea negocierilor şi aprobarea 

semnării Protocolului Adițional 6 la Acordul de amendare şi 

aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber 

(CEFTA) este în proces de elaborare.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

4.5. Semnarea Protocolului 
Adițional 6 privind comerțul cu servicii 

în cadrul CEFTA 

Protocol semnat  Trimestrul II Activitate nefinalizată 
Protocolul Adițional 6 privind comerțul cu servicii în cadrul 

CEFTA urmează a fi semnat după aprobarea Decretului privind 

iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului 

Adițional 6 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul 

Central European de Comerţ Liber (CEFTA), care actualmente 

este în proces de elaborare. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

4.6. Asigurarea participării în 

cadrul reuniunilor şi Subcomitetelor 

CEFTA  

Nr. reuniuni la 

care s-a participat  

Trimestrial  Activitate realizată 

S-a asigurat participarea la sedințele în septembrie cu 

participarea reprezentantului Republicii Moldova. Totodată, în 
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perioada 20-24.11.2017, la Belgrad, Serbia, Secretarul de Stat 

al Ministerului a participat la evenimentele din cadrul CEFTA 

WEEK 2017. 

4.7. Asigurarea organizării și 

participării Republicii Moldova la 

ședințele organizate în cadrul UNECE  

Nr. reuniuni la 

care s-a participat 

Trimestrial Activitate realizată 

La data de 24.02.2017, la Chișinău, a fost organizat 

evenimentul de prezentare a primului proiect al Raportului 

privind barierele procedurale și de reglementare a comerțului 

în Republica Moldova, elaborat de experții UNECE. Totodată, 

la data de 12.04.2017, la Geneva a avut loc reuniunea 

Comitetului privind Capacitatea Comercială și Standardele din 

cadrul Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa 
(UNECE) în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele 

Raportului privind bariere regulatorii si procedurale în calea 

comerțului Republicii Moldova, realizat de către UNECE și 

finanțat de către Guvernul Elveției.  

5.  Diversificarea 

piețelor la export prin 

instituirea noilor 

Zone de Comerț 

Liber, precum și 

asigurarea 

implementării 

Acordurilor de 
Comerț Liber în 

vigoare 

5.1. Elaborarea modificărilor şi 

completărilor la cadrul normativ şi 

legislativ în vigoare privind 

distribuirea cotelor în comerțul exterior 

cu Republica Turcia  

Nr. proiecte 

elaborate  

Trimestrul IV Activitate realizată 

Modificările şi completările la cadrul normativ şi legislativ 

privind distribuirea cotelor în comerțul exterior cu Republica 

Turcia vor fi realizate imediat ce va fi finalizat exercițiul de 

evaluare a Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova 

și Turcia, care va cuprinde o analiză detaliată a schimburilor 

comerciale înregistrate. 

Totodată, în cadrul celei de-a II-a Ședințe a Comitetului Mixt 
pentru implementarea Acordului de Comerț Liber, care a avut 

loc pe 20.11.2017, s-a decis revizuirea concesiilor acordate 

pentru exportul următoarelor produse pe piața Republicii 

Turcia: legume congelate, porumb, semințe de floarea soarelui, 

alcool etilic nedenaturat, mere uscate, porumb, nuci, etc. 

5.2. Elaborarea proiectului de lege 

cu privire la ratificarea Deciziei nr. 2 

privind înlocuirea Anexei II din 

Acordul de Comerț Liber între 

Moldova și Turcia 

Proiect elaborat  Trimestrul IV Activitate realizată 

Proiectul de lege cu privire la ratificarea Deciziei nr. 2 privind 

înlocuirea Anexei I din Acordul de Comerț Liber între Moldova 

și Turcia, a fost aprobat prin Legea nr.170 din 20.07.2017. 

Totodată, Republica Moldova a informat partea turcă precum 

și reprezentanții UE (DG TAXUD) referitor la finalizarea 

procedurilor interne prin care a fost ratificată decizia 

respectivă. 

Întru implementarea integrală a deciziei urmează ca partea 

turcă să finalizeze procedurile lor interne și să notifice 

reprezentanții UE.  

5.3. Crearea subcomitetelor pe 
vamă și reguli de origine; agricultură și 

SPS, în cadrul Comitetului Mixt al 

Acordului de Comerț Liber între 

Nr. subcomitete 
create 

Trimestrul III Activitate realizată 
Proiectele privind subcomitetele pe vamă și regulile de origine, 

agricultură și SPS, în cadrul Comitetului Mixt al Acordului de 

Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Turcia au 

fost elaborare. Proiectele respective au fost prezentate în cadrul 
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Republica Moldova și Republica 

Turcia 
sedinței Comitetului mixt ALS dintre Republica Moldova şi 

Republica Turcia care a avut loc în data de 20.11.2017, la 

Chișinau. 

În cadrul ședinței au fost create comitetele respective. Părțile 

urmează să stabilească punctele de contact ale subcomitetelor.  

În luna decembrie 2017, Republica Moldova a notificat 

Republica Turcă despre persoanele de contact din cadrul 

subcomitetelor vizate.  

5.4. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

crearea Comitetului Mixt în cadrul 
Acordului de Comerț Liber între 

Republica Moldova și Republica 

Turcia 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 
materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 13.02.2017 

privind aprobarea componenței nominale a părții moldovenești 
a Comitetului Mixt în cadrul Acordul de comerţ liber dintre 

Republica Moldova şi Republica Turcia.  

5.5. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pe marginea Acordului de 

Comerț Liber între Moldova și China, 

precum și lansarea negocierilor pe 

marginea acestuia 

Studiu elaborat 

 

Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost încheiat și semnat Memorandul de Înțelegere între 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul 

Comerțului al Republicii Populare Chineze cu privire la 

finalizarea Studiului Comun de Fezabilitate cu privire la 

Acordul de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica 

Populară Chineză, în cadrul vizitei Dlui Octavian CALMÎC la 

Beijing în perioada 14-16.05.2017. Rezultatele acestui studiu au 

fost prezentate sectorului public-privat în cadrul mesei rotunde 
cu participarea Dlui Octavian CALMÎC, la data de 13.06.2017. 

Totodată, pe 28.12.2017 a fost semnat Memorandumul de 

Înțelegere între Ministerul Economiei și Infrastructurii al 

Republicii Moldova și Ministerul Comerțului al Republicii 

Populare Chineze privind lansarea negocierilor pe marginea 

Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și 

Republica Populară Chineză. 

5.6. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pe marginea Acordului de 

Comerț Liber între Moldova și Egipt, 

precum și lansarea negocierilor pe 

marginea acestuia 

Studiu elaborat 

 

Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Studiul de fezabilitate pe marginea Acordului de Comerț Liber 

între Moldova și Republica Arabă Egipt este în proces de 

finalizare. A III-a ședință a Grupului de Lucru responsabil de 

elaborarea unui Studiu de fezabilitate pe marginea unui 

eventual Acord de comerț liber (ACL) dintre Moldova și Egipt 

a avut loc la data de 18.04.2017. 

În total, pe parcursul perioadei de referință au avut loc 3 ședințe 

a Grupului de Lucru responsabil de elaborarea studiului de 

fezabilitate, desfășurate în perioada 1-02.03.2017, 10.03.2017 
și 18.04.2017. 

Republica Moldova a remis o serie de demersuri în adresa părții 

Egiptene în scopul inițierii consultărilor în scopul lansării 

negocierilor.  
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În decembrie 2017, Dl Octavian CALMÎC a avut o intrevedere 

bilaterală cu reprezentantul părții Egiptene, în cadrul 

Conferinței Ministeriale MC11 de la Buenos – Aires.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

6.  Cumularea pe 

diagonală (pentru 

bunurile industriale) 
în cadrul 

sistemului PanEuroM

ed  

6.1. Consultarea agenților 

economici privind aplicarea  

sistemului PanEuroMed  

Nr. agenți 

economici 

consultați 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

La data de 09.03.2017 în Jurnalul Oficial al UE C73 a fost 

publicat Avizul Comisiei privind aplicarea Convenției 
regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-

euro-mediteraneene sau a protocoalelor referitoare la regulile 

de origine, care prevăd cumulul diagonal între părțile 

contractante la această convenție (http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0309(02)&fr

om=EN).  

Astfel, matricea a fost completată cu data intrării în vigoare a 

Protocolului Regulilor de Origine RM- UE (01.12.2016), ceea 

ce deschide calea pentru cumulul diagonal al originii între RM, 

UE și alte state CEFTA (WB).  

Sub-programul: Cooperare Economică cu Uniunea Europeană 

7.  Coordonarea și 

evaluarea procesului 

de implementare a 

angajamentelor ce 

derivă din Acordul 
privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (ZLSAC) 

dintre RM-UE, în 

vederea creării 

premiselor de 

integrare economică a 

Republicii Moldova 

în Uniunea 

Europeană 

7.1. Elaborarea și promovarea 

proiectelor de Decrete ale Președintelui 

Republicii Moldova cu privire la 

inițierea negocierilor de modificare a 

Anexelor/prevederilor DCFTA (Anexa 
28-A, Anexa 28-B, Anexa 28-D) 

3 proiecte de 

Decrete elaborate/ 

promovate 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

În vederea modificării anexelor la Acordul de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană, în special pe 

componenta DCFTA, au fost elaborate 3 proiecte de Decret al 

Președintelui RM, și urmează a fi transmise spre semnare. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

7.2. Avizarea proiectelor de acte 

legislative și normative prin prisma 

asigurării respectării angajamentelor 

prevăzute în AA/DCFTA 

Minim 30 de acte 

legislative și 

normative  

avizate 

Trimestrul IV Acțiune realizată 
În perioada de referință au fost supuse procedurii de avizare 

minim 20 proiecte de acte normative pe următoarele domenii: 

domeniul politicilor agricole și barierelor tehnice în calea 

comerțului, protecției consumatorilor, domeniul serviciilor 

financiare, achizițiilor publice, drepturilor de proprietate 

intelectuală, etc. 

7.3. Elaborarea rapoartelor privind 

implementarea titlurilor IV și V, 

referitor la DCFTA 

4 rapoarte 

elaborate  

 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referinţă s-a asigurat coordonarea 

procesului de elaborare a rapoartelor pentru implementarea 

AA-DCFTA RM-UE precum:        

1. Raportul privind implementarea PNA AA 2014-2016 

(componenta DCFTA) pentru anul 2016, care a fost realizat în 
proporţie de 63%,  

2. Raportul privind implementarea PNA AA 2017-2019 

(componenta DCFTA) pentru trimestrul I şi II 2017, 

3. Raport cumulativ pe semestrul I, conform căruia rata de 

implementare a Titlului V reprezintă 80,85%, 

4. Raportul sinteză privind 3 ani de implementare a DCFTA.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0309(02)&from=EN)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0309(02)&from=EN)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0309(02)&from=EN)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0309(02)&from=EN)
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Totodată, la moment, este în proces de definitivare raportul pe 

implementarea acţiunilor DCFTA pentru anul 2017.  

7.4. Elaborarea și publicarea 

comunicatelor de presă privind 

dinamica procesului de realizare a 

angajamentelor DCFTA 

Minim 4 

comunicate 

publicate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada de referință au fost elaborate și publicate peste 10 

comunicate de presă 

1. „Prima ședință a Comitetului de coordonare și monitorizare 

al Proiectului „Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile 

referitoare la implementarea Acordului de Asociere / Zona 

de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA)ˮ 

- 11.08.2017; 

2. „Vicepremierul Octavian Calmîc a discutat cu Comisarul 
European pe Comerț relațiile dintre Republica Moldova și 

UEˮ - 11.06.2017; 

3. „Lansarea proiectului finanțat de UEˮ - 11.06.2017; 

4. „Reorientarea comerțuluiˮ - 10.26.2017; 

5. „Republica Moldova a solicitat partenerilor europeni 

majorarea cotelor de export la unele produseˮ - 10.19.2017; 

6. „Forumul comun de dialog cu societatea civilă desfășurat 

în cadrul reuniuni Subcomitetului Republica Moldova - UE 

pentru comerț și dezvoltare durabilăˮ - 10.18.2017; 

7. „Partenerii europeni au apreciat rezultatele implementării 

Acordului de Asociere Republica Moldova - UE la 
capitolul Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD)ˮ- 

10.18.2017; 

8. „La Chișinău s-a desfășurat reuniunea Subcomitetului 

Republica Moldova – UE în domeniul energie, mediu, 

politici climatice, transport și protecție civilăˮ -  

10.16.2017; 

9. „Republica Moldova are un potențial de creștere a 

exporturilor pe piața UE de circa 15 – 20%”-  10.05.2017. 
7.5. Elaborarea notelor 

informative, informațiilor pentru a fi 

prezentate în cadrul ședințelor CGIE, 

tabelelor de restanțe în implementarea 

DCFTA pe sectoare, precum și 
informațiilor privind impactul 

economic și social al noilor 

reglementări 

Minim 10 

documente 

elaborate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Săptămânal sunt elaborate și prezentate atît factorilor de 

decizie, cît și în adresa Guvernului, Note informative și de 

sinteză cu privire la gradul de realizare a angajamentelor, 

precum și a restanțelor din AA/DCFTA RM-UE. 

7.6. Elaborarea Notelor 

informative analitice cu privire la 

evoluția comerțului exterior RM-UE în 

contextul aplicării DCFTA 

Minim 4 note 

informative 

elaborate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada de referință  au fost întocmite mai mult de 4 Note 

informative privind evoluția comerțului exterior și valorificarea 

contigentelor tarifare Republica Moldova - UE în contextul 

aplicării DCFTA. Totodată, au fost întocmite Note informative 
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prezentate conducerii pe angajamentele asumate în AA-

DCFTA şi identificate problematicile și prioritățile pe sectoare.  

7.7. Elaborarea unei analize 
privind utilizarea preferințelor 

comerciale conform AA/DCFTA 

pentru produsele agricole, conform  art. 

147 din AA/DCFTA și solicitarea, 

după caz, a concesiilor suplimentare 

Analiză elaborată Trimestrul IV Acțiune realizată 
În cadrul reuniunii Comitetului de Asociere în configurația 

Comerț Republica Moldova - UE, din 18.10.2017, la Chișinău, 

Republica Moldova a solicitat partenerilor europeni 

examinarea posibilității măririi contingentelor tarifare pentru 

un șir de mărfuri și produse exportate în UE, precum și operarea 

modificărilor în lista produselor care fac obiectul unui 

mecanism împotriva eludării prin mărirea cotelor pentru grâu, 

orz, porumb, zahăr, alcool etilic.  În context, s-a solicitat 

majorarea contingentelor tarifare la struguri de masă proaspeți 

de la 10 mii tone până la 25 mii tone, prune proaspete de la 10 

mii tone la 20 mii tone, cireșe 2 mii tone, precum și la produsele 

care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării – grâu – de 
la 75 mii tone la 250 000 tone, orz –70 000 tone la 100 mii tone, 

porumb – de la 130 mii tone la 250 000 tone, zahăr – de la 37 

400 la 50 mii tone, cereale prelucrate (alcool). 

7.8. Întreprinderea măsurilor 

necesare de urgentare a procedurilor și 
remedierii dificultăților aferente 

transpunerii acquis-ului comunitar în 

legislația națională 

Minim 4 scrisori 

transmise 
 

Trimestrul IV Acțiune realizată  

A fost  aprobat Ordinul nr.17 din 09.02.2017 cu privire la 
monitorizarea realizării angajamentelor planificate în Planul 

naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE 2017-2019, pe domeniile de gestiune ale 

Ministerului Economiei pentru anul 2017, precum și aprobată 

lista persoanelor responsabile de realizarea acestora. De 

asemenea, la necesitate sunt întocmite demersuri în adresa 

instituțiilor în vederea urgentării procesului de promovare a 

actelor legislative/normative. 

Totodată, în contextul elaborării unei analize privind utilizarea 

preferințelor comerciale conform AA/DCFTA pentru 

produsele avicole și ouă categoria B, a fost creat un Grup de 
lucru comun, din reprezentanți ai Ministerului Economiei, 

ANSA și MAIA, care au agreat Planul de Acțiuni, una din 

componentele căruia este urgentarea elaborării cadrului 

legislativ pe marginea gestionării subproduselor de origine 

animală.  

7.9. Organizarea și desfășurarea 

ședințelor grupurilor de lucru sectoriale 

în vederea implementării DCFTA 

(constituite în baza Ordinului nr.32 din 

12.03.2015), inclusiv și întruniri ad-

hoc/ ședințe create pe sub-domenii 

specifice, cu experții din instituțiile de 
resort și din proiectele externe 

Minim 15 ședințe 

organizate 

Nr. procese-

verbale întocmite 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 

următoarele ședințe cu partea transnistreană: 

18.01.2017 - Ședința de lucru privind relansarea dialogului cu 

regiunea transnistreană; 

21.02.2017 - Ședință de lucru privind declararea mărfurilor de 

către agenții economici din raioanele de est; 
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28.03.2017 - Ședința Grupului de lucru pentru economie, 

desfășurată în sediul OSCE, la Chișinău;  

31.03.2017 - Sesiune restricționată dedicată în totalmente 

subiectului implementării DCFTA în Transnistria, desfășurată 

în cadrul Consiliului de Asociere Republica Moldova - UE ; 

22.11.2017 – Ședința Grupului de Lucru pentru economie, 

desfășurată în sediul OSCE, la Chișinău. 

7.10. Asistarea implementării în 

regiunea transnistreană a Zonei de 

Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător dintre RM și UE, 

prevăzută de Acordul de Asociere cu 

Uniunea Europeană 

5 ședințe 

desfășurate 

Trimestrul III Acțiune realizată 

A fost elaborat Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a 

Foii de parcurs privind facilitarea comerțului cu UE în 

regiunea transnistreană, care a fost transmis UE la data de 

19.10.2016 în cadrul ședinței Comitetului de Asociere în 

configurația Comerț. Ulterior, urmare unor comentarii 

formulate de către partea transnistreană, Planul respectiv a fost 

revizuit și transmis repetat Delegației UE la 28.03.2017. În 
cadrul Comitetului de Asociere în configurație comerț între 

Republica Moldova și UE, care a avut loc pe 18 octombrie, s-

a convenit elaborarea unui raport anual privind implementarea 

Acordului AA/DCFTA pe întreg teritoriul țării care urmează a 

fi prezentat Consiliuliu de Asociere RM-UE în primăvara 

2018. Condițiile de bază pentru beneficierea pe deplin de către 

regiunea transnistriană de avantajele AA/DCFTA sunt 

reducerea taxelor vamale pentru celelalte 50% din liniile 

tarifare rămase și ajustarea politicilor vamale și fiscale la 

rigorile europene. 

În context, menționăm că un șir de evenimente privind schimb 
de experiență și sesiuni de trainning privind angajamentele 

asumate de Rebuplica Moldova în cadrul OMC și DCFTA au 

fost organizate pe parcursul perioadei de referință. 

7.11. Dezvoltarea instrumentelor de 

implementare și aplicare a acordului 
privind instituirea Zonei de Liber 

Schimb în raioanele de est ale țării și 

asigurarea accesului agenților 

economici din regiunea transnistreană 

la preferințele comerciale 

3 Decizii 

protocolare 

semnate 

 

Trimestrul III  Acțiune nefinalizată 

În scopul facilitării comerțului regiunii transnistrene cu 
Uniunea Europeană, îmbunătăţirii climatului investițional și 

creării premiselor în dezvoltarea activităţii de producere a fost 

modificată Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor (prin Legea nr. 138 din 

17.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte 

legislative, Monitorul Oficial 184-192/401, 01.07.2016). 

Astfel, a avut loc diminuarea cotelor taxelor vamale pentru 

unele materiale utilizate în calitate de produse complementare 

pentru produsele finite ale companiilor din industria 

prelucrătoare, de la ,,5%”, ,,6,5%”, ,,8%”, ,,10%” la ,,1%”.  

Modificările respective au fost condiţionate de discuțiile cu 
partenerii europeni și consultările cu agenții economici din 

regiunea transnistreană. 
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Printre companiile care vor avea de beneficiat de aceste 

prevederi sunt cele antrenate în industria ușoară și ramura 

industriei prelucrătoare și anume: „Vestra”, „MMZ”, 

„Moldavcabel”, „Moldavizolt”, „Softshoes” și „Floare”. 

În contextul dezvoltării instrumentelor de implementare şi 

aplicare a Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb 

în raioanele de est ale ţării şi asigurarea accesului agenţilor 

economici din regiunea transnistreană la preferinţele 

comerciale, în cadrul ședinței Grupului de lucru pe economie 

din 28.03.2017, au fost abordate următoarele subiecte:  
1. Partea moldovenească a propus spre semnare 3 Decizii 

protocolare „Cu privire la antreprenoriat”, „Cu privire la 

cooperarea în domeniul infrastructurii calității” și „Cu 

privire la interacțiunea în domeniul sanitar-veterinar, 

carantină și protecția plantelor”; 

2. Probleme legate de concurența neloială între 

întreprinderile de pe cele două maluri ale râului Nistru în 

domeniul materialelor de construcție, prin aplicarea în 

continuare de către autoritățile transnistrene a taxei de 

import de 10%; 

3. Accesul fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari la 
terenurile sale aflate după traseul Camenca-Tiraspol; 

4. Livrările cimentului produs de S.A.„Lafarge Ciment 

(Moldova)”. Condițiile de licențiere la import de către 

agenții economici transnistreni.  

Partea transnistreană nu s-a expus asupra eventualei semnări a 

deciziilor protocolare sus-menționate.  

Totodată, a fost înaintată propunerea de organizare a 

următoarei ședințe a Grupului de lucru pe economie și comerț 

pentru luna iunie 2017, la care partea transnistreană a răspuns 

negativ. Astfel, data ședinței următoare urmează a fi 

coordonată ulterior. 

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

8.  Menținerea dialogului 

strategic privind 

cooperarea sectorială 

pe aspectele legate de 

comerț dintre RM și 

UE în contextul 

implementării 

DCFTA 

8.1. Organizarea/participarea și 

pregătirea materialelor pentru ședințele 

Comitetului de Asociere și Comitetului 

de Asociere în configurația Comerț, 

precum și întocmirea/agrearea cu 

partea UE a concluziilor operaționale 

ale Comitetelor 

2 ședințe 

desfășurate; 

2 Procese-verbale 

și concluzii 

operaționale 

întocmite;  

2 ședințe 

preparatorii 

organizate  

Trimestrul IV Activitate realizată 

La data de 31.03.2017, la Bruxelles, a avut loc cea de a III-a 

Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-

Uniunea Europeană. În acest context, au fost asigurate 

materiale relevante pentru participarea Viceprim-ministrului, 

ministrului economiei la eveniment. 

La data de 18.10.2017 - s-a asigurat participarea și pregătirea 

materialelor pentru reuniunea Comitetului de Asociere 
Republica Moldova - UE, în configurația Comerț. Aditional, au 

fost pregătite materialele pentru participarea conducerii 
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Ministerului la Comitetul de Asociere Republica Moldova - UE 

din 19.10.2017 

8.2. Organizarea/participarea și 
pregătirea materialelor relevante pentru 

ședințele Subcomitetelor sectoriale de 

asociere RM-UE : 
- SC ‟Măsuri Sanitare și Fitosanitare” 

-SC ‟ Administrare Vamală” 

- SC ‟Indicații Geografice” 

- SC ‟Comerț și dezvoltare durabilă” 

- SC ‟Cooperare Economică și 

sectorială” 

- Forumul comun de dialog cu 

societatea civilă 

5 reuniuni 
organizate/co-

organizate ; 

5 procese-verbale 

întocmite; 

5 ședințe 

preparatorii 

organizate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
Pe parcursul perioadei de referință s-au desfășurat următoarele 

reuniuni de cooperare cu UE: 

- 15.03.2017- Ședința preparatorie a Subcomitetului „Măsuri 

Sanitare și Fitosanitare”;  

- 02.06.2017 - Ședința Subcomitetelor SPS (măsuri sanitare și 

fitosanitare), care a avut loc în incinta ANSA; 

- 28.09.2017 - A doua reuniune a Subcomitetului Republica 

Moldova-Uniunea Europeană pentru economie, aspecte 

sociale și sectoriale, Cluster II;  

- 12.10.2017 - Comitetul Mixt privind spațiul aerian comun;  

- 13.10.2017 - Subcomitetului Republica Moldova – UE în 

domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și 

protecție civilă;  

- 16.10.2017 - Reuniune a treia a Subcomitetului de Asociere 

Republica Moldova - UE pentru comerț și dezvoltare 

durabilă ;  

- 17.10.2017 - Forumul comun de dialog cu societatea civilă 
pe filiera TSD. 

8.3. Organizarea și participarea la 

Videoconferințele RM-UE în vederea 

discutării diferitor aspecte ce țin de 

implementarea DCFTA 

Minim 10 

videoconferințe 

organizate/ la care 

s-a participat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Au fost organizate și desfășurate 4 Videoconferințe cu Partea 

europeană:  

- 01.02.2017 - pe segmentul Comerț și Dezvoltare Durabilă 

(TSD) privind elaborarea unui Plan de Acțiuni; 

- 21.02.2017 - pe segmentul Comerț și Dezvoltare Durabilă 

(TSD) privind definitivarea Planului de Acțiuni; 

- 21.03.2017 - privind modificarea Anexei 28-D „Norme 

aplicabile transportului maritim internațional”; 

- 18.12.2017 - privind Barierele Tarifare și Netarifare în calea 

Comerțului. 

8.4. Organizarea Comitetelor de 
supraveghere a aplicării Acordului de 

finanțare dintre Guvernul RM și 

Comisia Europeană privind Programul 

de Suport al instituirii DCFTA în RM 

1 ședință 

organizată 

Trimestrul IV Activitate realizată 
La data de 22.02.2017 a fost organizată Ședința nr. 7 a 

Comitetului de supraveghere a Programului de Suport Bugetar. 

9.  Promovarea unor 

mecanisme eficiente 

de asigurare a 

transparenței și 

conștientizării publice 

privind aspectele 

9.1. Informarea grupurilor-țintă 

despre avantajele și beneficiile DCFTA 

pentru agenții economici din diverse 

sectoare 

Participarea la 

minim 10 

evenimente de 

informare cu 

prezentări; 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Pe parcursul celor 12 luni au fost organizate sesiuni de 

informare (10 evenimente) a beneficiarilor programului 

PARE 1+1 privind beneficiile DCFTA (cc 280 persoane). 

Precum ar fi: Seminarul tematic în cadrul Academiei Militare 

DIN 09.02.2017; Școala de primăvară „Integrare UE” din 
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implementării 

DCFTA 

Site 

www.dcfta.md 

actualizat 

30.03.2017; Masă rotuntă privind cerințele sanitar veterinare 

pentru exporturile produselor MD în UE din 03.05.2017; 

Școala de vară cu tematica 2,5 ani implementare AA/DCFTA 

din 08.06.2017; Prezentarea studiului privind pregătirea 

companiilor autohtone pentru semnarea ACCA din 

28.06.2017, etc. 

Pe data de 27.03.2017 - a fost publicat pe site-ul oficial al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, Planul de 

comunicare și vizibilitate privind implementarea ZLSAC în 

anul 2017 
(http://mec.gov.md/sites/default/files/plan_comunicare 

_si_vizibilitate_dcfta_2017__0.pdf);  

Pe 01.09.2017 a fost lansat proiectul proiectul „Vizibilitate și 

comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea 

Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență 

finanțate de UE” având perioada de implementare 01.09.2017-

30.09.2019.  

Sub-programul:  Relații economice bilaterale și cooperare cu organizațiile internaționale financiare 

10.  Consolidarea 

diplomației 

economice în 

domeniul atragerii 
investițiilor și 

promovării 

exporturilor 

10.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regumalemtului privind 

birourile (secțiile) comercial-
economice în cadrul misiunilor 

diplomatice ale Republicii Moldova 

peste hotare 

Proiect consultat 

 

Proiect adoptat 

 
Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

 

 

Trimestrul 

IV 
Activitate realizată 

În baza Hotărîrii de Guvern nr. 413 din 09.06.2017 a fost 

aprobat Regulamentul privind birourile (secțiile) comercial-

economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare ale Republicii Moldova peste hotare. 

În același sens, pentru fortificarea activității diplomației 

economice a fost semnat un Ordin comun dintre Ministerul 

Economiei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene cu privire la realizarea priorităților diplomației 

economice, optimizarea și eficientizarea activității birourilor 

(secțiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor 

diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum și 

interacțiunea acestora cu autoritățile publice (nr. 144-b-12 din 

20.02.2017 și nr. 26 din 23.02.2017). 

Conform acestui Ordin părţile vor asigura organizarea 

cursurilor și programelor anuale de instruire la Chişinău în 
domeniul diplomației economice pentru reprezentanții corpului 

diplomatic al Republicii Moldova peste hotare (estimativ luna 

august/ anual). 

Astfel, în perioada 03-06.09.2017, MIEPO a organizat 

cursurile de instruire pentru reprezentanții misiunilor 

diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, dar și a 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, administratorilor 

Zonelor Economice Libere și Parcurilor Industriale (28 

participanți).  

http://www.dcfta.md/
http://mec.gov.md/sites/default/files/plan_comunicare
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11.  Asigurarea activității 

şi desfăşurarea 

şedinţelor Comisiilor 

interguvernamentale 

pentru colaborare 

economică, 

comercială, ştiinţifică 

şi tehnică 

11.1. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-azeră de 

colaborare comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul I Acțiune nefinalizată 

Cea de-a IV-a sesiune a comisiei interguvernamentale moldo-

azere pentru cooperare economică va avea loc la Baku, 

Republica Azerbaidjan, la invitația părții azere, fiind 

transferată pentru anul 2018. Proiectul protocolului Comisiei şi 

Programul de cooperare economică pe termen lung între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 

Azerbaidjan actualizat, au fost remise în adresa părţii azere prin 

canale diplomatice, demersul Ministerului nr.9/2-2674 din 

16.05.2017. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.2. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-lituaniană 

de colaborare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul I Acțiune nefinalizată 

La data de 18.01.2017 a fost organizată ședința la nivel de 

experți cu participarea reprezentanților MEI și MAEIE în 

cadrul căreia a fost discutată propunerea părții lituaniene de 

comasare a comisiei pentru colaborare economică cu comisia 

pentru integrare europeană. Urmare consultării între instituțiile 

vizate, propunerea privind comasarea comisiilor a fost 

respinsă. Urmează a fi identificată perioada pentru desfășurarea 

ședinței comisiei. Partea lituaniană a propus excluderea 

formatului vizat de cooperare. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.3. Organizarea Comisiei 
interguvernamentale moldo-polonă 

pentru cooperare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul I Acțiune nefinalizată 
Cea de-a VI-a sesiune a comisiei interguvernamentale moldo-

polone urma să fie organizată la Varșovia, Polonia, la invitația 

părţii polone. Conform informației Ambasadei Republicii 

Polonia în Republica Moldova, va fi transferată pentru anul 

2018. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.4. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale mixte moldo-

bulgară de colaborare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul I Acțiune nefinalizată 

Cea de-a IX-a sesiune a Comisiei interguvernamentale moldo-

bulgare urma să se desfășoare la Chișinău, trimestrul I, anul 

2017, însă aceasta a fost transferată la propunerea părții 

moldovenești, reieșind din prioritățile existente. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.5. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-belorusă 
pentru colaborare comercial-

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul I și 

IV 
Activitate realizată 

În perioada 5-6.06.2017, la Minsk, a avut loc cea de-a XVIII-a 
sesiune a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse pentru 

colaborare comercial-economică. Pe lîngă Protocolul ședinței 

în cauză, au fost semnate şi alte 3 documente de colaborare 

bilaterală, precum:  

- Planul comun de cooperare în domeniul culturii dintre 

Republica Moldova și Republica Belarus 2017-2019; 

- Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind punerea 

în aplicare a Acordului privind cooperarea comercial-
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economică și culturală între Comitetul executiv al 

regiunii Mogilev al Republicii Belarus și Comitetul 

Executiv al UTA Găgăuzia al Republicii Moldova, 

semnat în data de 1 februarie 2000; 

- Programul de cooperare între Ministerul Arhitectură și 

Construcții din Republica Belarus și Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii 

Moldova pentru perioada 2017-2018. 

11.6. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-kazahă 

pentru colaborare comercial-
economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II  Acțiune nefinalizată 

Organizarea ședinței Comisiei este transferată, pe motiv că 

partea Republica Moldova nu a primit încă acceptul părții 
kazace. 

Acțiune transferată pentru anul 2018. 

11.7. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-slovacă de 

colaborare comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată 

Organizarea ședinței Comisiei este transferată, pe motiv că 

partea Republica Moldova nu a primit încă acceptul părții 

slovace. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.8. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-georgiană 

de colaborare comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II Activitate realizată 

I-a sesiune a Comisiei interguvernamentale de colaborare 

economică moldo-georgiene a fost desfășurată la Tbilisi în 

perioada 27-28.04.2017. În cadrul comisiei, a fost organizat 

un business forum bilateral în comun cu Organizația pentru 

Atragerea Investițiilor și Promovarea Exportului. De 
asemenea, a fost semnat Protocolul comisiei în cauză şi 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Georgiei privind crearea Comisiei interguvernamentale 

moldo-georgiene de colaborare economică. 

11.9. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-letone de 

cooperare economică, industrială şi 

tehnico-ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II Activitate realizată 

Cea de-a III-a sesiune a Comisiei interguvernamentale moldo-

letone a fost desfășurată la 08-09.06.2017 la Chișinău. În 

contextul sesiunii a fost organizat, în comun cu MIEPO, un 

forum de afaceri cu participarea agenților economici și a 

oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Letonia. 

11.10. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-slovene de 

colaborare comercială şi economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată 

Organizarea ședineți Comisiei este transferată, pe motiv că 

partea Republica Moldova nu a primit încă acceptul părții 

slovene. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.11. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-cehă 

pentru cooperarea economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul III Acțiune nefinalizată 

Organizarea ședinței Comisiei este transferată, pe motiv că 

partea Republica Moldova nu a primit încă acceptul părții cehă. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
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11.12. Comisia interguvernamentală 

moldo-chineză pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul III Activitate realizată 

Întrevederea Viceprim-ministrului, Octavian CALMÎC, 

ministru al Economiei, cu Ambasadorul Chinei în țara noastră, 

a avut loc la 31.01.2017 la Chișinău, Zhong Yinghong, fiind 

discutate aspectele privind dezvoltarea relațiilor comercial-

economice dintre Republica Moldova și Republica Populară 

Chineză. 

11.13. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-qatareză 

pentru cooperare economică, 

comercială şi tehnică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul III Acțiune nefinalizată  

Prima sesiune a comisiei urma să aibă loc în anul 2017 în Statul 

Qatar. Invitația din partea quatareză n-a parvenit, Republica 

Moldova fiind în așteptarea acesteia. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.14. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-rusă pentru 

colaborare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

În cadrul celei de 14-a ședințe a comisiei interguvernamentale 

moldo-ruse pentru cooperare economică, care a avut loc la 29 

noiembrie 2016, la Moscova, a fost semnat de Vicepremierii 

Republicii Moldova și Federației Ruse, Octavian CALMÂC și 

Dmitrii ROGOZIN, Protocolul ședinței și Planul de acțiuni 

pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre două 

state pentru anii 2016 - 2017, care include angajamente 

bilaterale pentru soluționare problemelor de ordin commercial-

economic, inclusive bariere impuse de Federația Rusă. 

Urmatoarea ședință se planifică la începutul anului 2018 la 
Chișinău. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

11.15. Organizarea Comisiei mixte 

interguvernamentale moldo-ucraineană 

în domeniul colaborării economice şi 

comerciale 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Cea de-a XIV-a Sesiune a comisiei interguvernamentale 

moldo-ucrainene a avut loc la Odessa, în perioada 18-

19.09.2017.  

11.16. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-română 

pentru cooperare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Comisia interguvernamentală moldo-română de colaborare 

economică a avut loc la 13-14.10.2017 la București, în cadrul 

căreia a fost organizat și un business forum bilateral.  

11.17. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-turcă 

pentru cooperare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Cea de-a IX-a sesiune a comisiei interguvernamentale moldo-

turce a avut loc la Chișinău, în perioada 18-19.12.2017. 

12.  Perfecționarea 

cadrului juridic 

bilateral ce 

reglementează 

domeniul relațiilor 

economice externe 

prin semnarea 

acordurilor de 

12.1. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 

privind comerţul transfrontalier 

Acord semnat Trimestrul II Acțiune nefinalizată 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei privind comerţul transfrontalier este în curs 

de negociere . 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.2. Semnarea Protocolului 

adiţional între Republica Moldova şi 

Republica Croaţia cu privire la 

Protocol semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
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cooperare comercial-

economică și a 

acordurilor privind 

protejarea reciprocă a 

investițiilor 

modificarea Acordului între Republica 

Moldova şi Republica Croaţia privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor - încheierea procedurilor 

Acordul între Republica Moldova şi Republica Croaţia privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor este în curs de 

negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018. 

12.3. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kazahstan privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

Republica Moldova depune eforturi continue în organizarea 

celei de-a VI-a ședințe a Comisiei interguvernamentale moldo-

kazace pentru colaborare comercial-economică, precum și 

pentru semnarea Acordurilor bilaterale de cooperare 

economică, promovare și protejare reciprocă a investițiilor și 

pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit. 

În acest context, partea moldavă a informat partea kazahă 

despre disponibilitatea participării la cea de a V-a ședința a 

comisiei moldo-kazahe de cooperare comercial-economică în 

anul 2018, la Astana. De asemenea, Republica Moldova a 

finalizat procedurile interne necesare pentru semnarea 

Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan 

(aprobarea semnării prin Hotărîrii Guvernului nr. 1018 din  

1.09.2016), se planifică semnarea acestuia în cadrul comisiei 

interguvernamentale. Proiectul Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor se află la 

examinare la partea kazahă (Inițierea negocierilor prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 345 din 28.03.2007). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.4. Inițierea negocierilor asupra 

Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Federative a Braziliei privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Document privind 

iniţierea negocieri 

aprobate 

Trimestrul III Acțiune nefinalizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Federative a Braziliei privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investițiilor este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.5. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Canadei privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Canadei privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.6. Încheierea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Libaneze privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul III Acțiune nefinalizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă 

a investiţiilor este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
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12.7. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Regatului Maroc privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.8. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Armenia privind 

cooperarea comercial-economică 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Armenia privind cooperarea comercial-economică 

este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

 

12.9. Semnarea Acordului de 
colaborare comercial-economică dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kîrgîze 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
Acordul de colaborare comercial-economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze este în 

curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.10. Semnarea Acordului de 

colaborare comercial-economică dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kazahstan 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
Acordul a fost remis părții kazahe pentru a fi semnat prin 

corespondență (demersul nr.13/1-7028 din 16.11.2017). 

Acordul de colaborare comercial-economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan este în 

curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.11. Finalizarea procedurilor 

privind intrarea în vigoare a Acordului 
privind promovarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor între Republica 

Moldova și Turcia 

Proiect aprobat 

 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată 

Setul de materiale referitor la intrarea în vigoare a Acordului 
privind protecția și promovarea reciprocă a investițiilor între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia se 

află la etapa de elaborare. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.12. Inițierea negocierilor asupra 

Acordului de colaborare economică 

între Republica Moldova și Republica 

Portugheză 

HG privind 

iniţierea 

negocierilor 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Portugalia privind cooperarea comercial-

economică este în curs de negociere. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.13. Inițierea negocierilor asupra 

Acordului de colaborare comercial-

economică între Republica Moldova și 

Republica Islamică Iran 

HG privind 

iniţierea 

negocierilor 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată 

Prin demersul nr. 09/2-3224 din 08.06.2017 a fost transmis spre 

avizare proiectul Acordului către ministerele și autoritățile 

publice centrale responsabile. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.14. Semnarea Acordului privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Serbia 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
Prin Hotărârea Guvernului nr. 623 din 02.08.2017 au fost 

inițiate negocierile pe marginea acordului respectiv. Acesta 

urmează a fi negociat cu partea serbă. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
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12.15. Organizarea primei runde de 

negocieri asupra proiectului Acordului 

privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor între Republica 

Moldova și Emiratele Arabe Unite 

Acord semnat Trimestrul IV Activitate realizată 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Emiratelor Arabe Unite privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investițiilor a fost semnat la Chișinău la 10.07.2017. 

Moldova a indeplinit procedurile necesare pentru intrarea 

acestuia în vigoare și a informat partea emirateză despre aceasta 

la 07/08/2017. EAU urmează să remită o notificare adresată 

părții moldave, în conformitate cu prevederile acordului, pentru 

intrarea tratatului în vigoare. 

12.16. Organizarea primei runde de 

negocieri asupra proiectului Acordului 
privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor între Republica 

Moldova și Republica Macedonia 

Rundă de 

negocieri 
desfășurată 

Trimestrul II Acțiune nefinalizată  
A fost lansată invitația pentru participare la runda de negocieri 
pe marginea Acordului, care urma să se desfășoare la Chișinău 

în primul trimestru 2017. Nici un răspuns din partea 

macedoniană nu a parvenit. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.17. Semnarea Acordului între 

Republica Moldova și Sultanatul 

OMAN privind promovarea și 

protejarea reciprocă a investițiilor 

Acord semnat Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

Prin demersul Ministerului Economiei nr.09/2-2652 din 

26.04.2016 a fost remis părții omaneze propunerile pe 

marginea Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă 

a investițiilor. Pînă în prezent, nu a fost recepționată poziția 

oficială pe marginea acestuia. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

12.18. Continuarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului privind 
comerțul și colaborarea economică 

între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Confederației Elvețiene 

Negocieri 

finalizate 
 

Acord elaborat 

Trimestrul IV Acțiune nefinalizată  
Proiectul se află la examinarea părții elvețiene. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

13.  Protejarea intereselor 

economice în cadrul 

organismelor 

internaţionale 

(GUAM, OCEMN, 

ICE, etc.) 

13.1. Participarea la şedinţele 

Grupului de lucru GUAM în domeniul 

economiei şi comerţului 

Şedinţă 

desfăşurată;  

Protocolul 

ședinței semnat 

Trimestrul II 

şi IV 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 s-au desfăşurat 4 şedinţe a Consiliului 

Economic al CSI: 

- Şedinţa ordinară a Consiliul Economic al CSI din 17 martie 

2017, la Moscova; 

- Şedinţa ordinară a Consiliul Economic al CSI din 23 iunie 

2017, la Moscova; 

- Şedinţa ordinară a Consiliul Economic al CSI din 15 

septembrie 2017, la Moscova; 

- Şedinţa ordinară a Consiliul Economic al CSI din 15 

decembrie 2017, la Moscova. 

Din partea Republicii Moldova la şedinţele nominalizate au 

participat reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova la 
Moscova. Astfel, au fost examinate 48 de subiecte din diverse 

domenii de cooperare, fiind semnate 23 de Protocoale. 

Alte ședințe: 
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- Participarea Primului ministru al Republicii Moldova, Dl 

Pavel FILIP la Ședința Șefilor de Guvern a statelor-membre 

GUAM la data de 27 martie 2017, însoțit de delegația oficială 

și oameni de afaceri; 

- 27 martie – Vizita Viceministrului economiei, Dlui Vitalie 

IURCU la Kiev și semnarea Protocolului grupului de lucru 

privind implementarea Acordului privind zona de comerț 

liber GUAM din 2002; 

- 17 martie – Grupul de lucru în domeniul IMM în cadrul 

OCEMN; 

- 16 noiembrie – Grupul de lucru pe transporturi în cadrul 

OCEMN. 

14.  Asigurarea 

colaborării cu 
organizaţiile 

financiare 

internaţionale (OFI), 

inclusiv Fondul 

Monetar Internaţional 

şi Banca Mondială, 

conform domeniilor 

de competenţă ale 

Ministerului 

Economiei 

14.1. Asigurarea desfăşurării 

misiunilor şi întrevederilor cu 
reprezentanţii OFI 

Nr. materiale 

prezentate 

conducerii; 

Nr. întrevederi 

organizate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului au fost organizate întrevederi cu FMI, 
BERD, BEI, UE, USAID, UNCTAD, IFC, etc. și au fost 

elaborate 29 de note informative privind colaborarea cu aceste 

organizații. 

14.2. Monitorizarea implementării 

prevederilor Acordului de colaborare 

cu FMI, pe domeniile de competenţă 

ale Ministerului Economiei 

Gradul de 

realizare a 

Planului de 

acţiuni privind 

implementarea 
Acordului de 

colaborare cu 

FMI, % 

Trimestrial Activitate realizată 

Săptămînal se prezintă prin email informația privind raportarea 

asupra realizării condiționalităților stipulate în  Memorandumul 

cu privire la politicile economice și financiare și 

Memorandumul tehnic de Înțelegere, semnat la 24.10.2016 și 
Memorandumul Suplimentar cu privire la politicile economice 

și financiare și Memorandumul tehnic de Înțelegere, semnat la 

24.03.2017. 

15.  Consolidarea şi/sau 

aprofundarea cadrului 
juridic al relaţiilor 

comercial-economice 

al Republicii 

Moldova şi asigurarea 

participării Republicii 

Moldova în cadrul 

cooperării economice 

internaţionale 

15.1. Participare la organizarea 

Şedinţelor Consiliului Economic al 
CSI 

Nr. şedinţe 

desfăşurate; 

Nr. documente 

elaborate/examina

te 

Trimestrial Activitate realizată 

Regimul comercial cu statele CSI este menținut prin 
valorificarea cadrului oferit de Acordul privind crearea Zonei 

de comerț liber în cadrul CSI. 

La data de 17.03.2017, la Moscova, a fost asigurată și 

documentată participarea delegației Republicii Moldova la 

prima ședință a Consiliului Economic și la Forumul oamenilor 

de afaceri al CSI. În cadrul şedinţei au fost aprobate 11 decizii. 

Ministerul Economiei a asigurat elaborarea Dispoziției 

Guvernului (nr. 14-d din 23.09.2017) pentru aprobarea 

componenței delegației pentru participarea la aceste 

evenimente, precum și coordonarea poziției Republicii 

Moldova la subiectele incluse în ordinea de zi.  

Sub-programul:  Cooperare economică cu partenerii de dezvoltare și proiecte de dezvoltare economică 

16.  Negocierea și 

promovarea 
acordurilor 

internaționale cu 

16.1. Asigurarea colaborării cu 

organismele internaționale, pregătirea și 
participarea în cadrul evenimentelor, 

ședințelor și proceselor internaționale în 

Nr. întruniri și 

evenimente 

organizate;  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 
În perioada de referinţă au fost elaborate 29 Note informative 
privind colaborarea cu: ADA, OECD, BERD, BEI, SECO, 

USAID, FMI, OCEMN, UE Forumul Economic Mondial, 
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partenerii de 

dezvoltare privind 

finanțarea/ 

implementarea 

proiectelor de 

asistență externă  

 

cadrul proiectelor de dezvoltare 

economică 
Nr. note 

informative şi 

informaţii 

elaborate. 

Biroul de cooperare al Elveției, Corporația Financiară 

Internațională, UNCTAD Austria, Orientul Mijlociu, Estonia, 

Letonia, Danemarca, Finlanda, Marea Britanie, Principatul 

Monaco, Franța, Elveția, Japonia, România, China, SUA, 

Belgia, Luxemburg, Coreea. Notele informative sunt în 

permanență revizuite.  

Totodată, în perioada 20.03.2017-24.03.2017 a fost organizată 

Misiunea de evaluare şi programare a reprezentanţilor 

Organizației pentru Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite 

(UNIDO), în scopul iniţierii elaborării Cadrului de Programare 
de ţară pentru susţinerea Republicii Moldova în dezvoltarea 

industrială inclusivă şi sustenabilă.  

Pe parcursul perioadei de referință au fost organizate 7 ședințe 

pe domeniul asistenței externe, conduse de Viceprim-ministru, 

ministru al economiei (PNUD, BERD, FMI, China, UCIMPA, 

OECD). A fost acordat suport pentru pregătirea participării dlui 

viceministru la reuniunea din 23 iunie cu tematica Dialogul 

Strategic Republica Moldova - Statele Unite ale Americii prin 

elaborarea unei note informative și a unei prezentări PPT. Mai 

mult ca atât, a fost organizate vizitele VPM: 

1.  la Ședința Anuală BERD, care s-a desfășurat în perioada 9-
11 mai 2017, la Nicosia; 

2. la Reuniunea Anuală a Noilor Campioni 2017, care a avut 

loc în perioada 27-29 iunie, la Dalian, Republica Populară 

Chineză.  

Pe 22 iunie curent, a fost organizată întrevederea VPM cu 

Președintele companiei SINOMEC (China), iar pe 23 iunie a 

fost organizată cea de-a II-a Ședință a Comitetului Director a  

proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova. 

16.2. Promovarea spre semnare a 

acordurilor cu privire la asistența externă 
Nr. acorduri 

încheiate și 

aprobate; 

Nr. grupuri de 

negocieri 

instituite  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Acordul de consultanță între Guvernul Republicii Moldova 

reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova și 

Corporația Financiară Internațională a fost ratificat prin Legea 
204 din 06.10.2017. 

16.3. Asigurarea activității Consiliului 

sectorial în domeniul asistenței externe 

pentru sectoarele coordonate de Ministerul 

Economiei și a Grupurilor de lucru 

Ordinul nr. 88 

din 16.05.2011 

actualizat; 

 

Nr. ședințe 

organizate  
 

Trimestrul I 

 

 

 

 

Pe parcursul 
anului 

Activitate nefinalizată 

Ședințele Consiliului sectorial au fost transferate pentru anul 

2018. 
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100% din 

Grupurile de 

lucru ale 

Consiliului 

sectorial s-au 

convocat, %  

16.4. Conlucrarea interinstituţională 

întru eficientizarea procesului de elaborare 

şi promovare a acordurilor internaţionale 

în domeniul asistenţei externe 

Nr. de 

documente 

examinate/ 

avizate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În contextul conlucrării interinstituționale întru eficientizarea 

procesului de elaborare şi promovare a acordurilor 

internaționale, în domeniul asistenței externe au fost elaborate 

50 avize. 

17.  Atragerea şi 

valorificarea eficientă 
a oportunităţilor 

oferite de partenerii 

de dezvoltare în 

domeniul asistenței 

externe  

17.1. Organizarea întrevederilor 

bilaterale cu partenerii de dezvoltare 
pentru gestionarea procesului de 

planificare şi realizare a asistenţei externe 

în domeniul economic 

Nr. de 

întrevederi 
organizate 

Semestrial  Activitate realizată 
În perioada de referință au fost organizate 9 întrevederi 
bilaterale cu partenerii de dezvoltare pentru gestionarea 

procesului de planificare şi realizare a asistenței externe în 

domeniul economic (BERD, OECD, UNIDO, PNUD, Biroul 

de Cooperare al Elveției, Forumul Economic Mondial, Crown 

Agents, EU4Business, Corporația Financiară Internațională). 

17.2. Elaborarea 

conceptelor/propunerilor de proiecte pe 

sectoarele coordonate de Minister în 

colaborare cu subdiviziunile structurale și 

instituțiile subordonate/coordonate ale 

Ministerului 

Numărul 

conceptelor/pr

opunerilor de 

proiecte 

elaborate 

pentru 

atragerea 
asistenţei 

externe pe 

sectoarele 

coordonate de 

Ministerul 

Economiei  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de referință au fost elaborate și prezentate 4 

propuneri de proiecte pe sectoarele coordonate de Minister, în 

colaborare cu subdiviziunile structurale, în adresa Lituaniei, 

Slovaciei, Poloniei și  Băncii Mondiale. Totodată, a fost acordat 

suportul subdiviziunilor și agențiilor subordonate ale 

ministerului în elaborarea a 4 solicitări de asistență adresate 
IFC, BERD, Banca Mondială, Joint Research Center.  

Mai mult ca atît, a fost lansat proiectul privind Evaluarea 

națională a exportului produselor ecologice din Republica 

Moldova, perioada de implementare fiind mai 2017 - iunie 

2018. Primul Atelier de Lucru Național a avut loc pe 

07.09.2017. 

17.3. Revizuirea și actualizarea 

Matricei „Proiecte de asistenţă externă pe 

domeniile Ministerului Economiei” 

Frecvenţa 

actulizării 

Matricei 

 

Matrice 

actualizată 

publicată 

Semestrial Activitate realizată 

În perioada de referință a fost revizuită și actualizată o dată 

Matricea „Proiecte de asistență externă pe domeniile Ministerul 

Economiei” (http://mec.gov.md/ro/content/parteneri-de-

dezvoltare). 

 

17.4. Menţinerea bazei de date a 

proiectelor şi programelor de asistenţă 
externă implementate în sectoarele 

coordonate de Ministerul Economiei - 

platforma pentru gestionarea asistenței 

Frecvența 

actualizărilor 
Bazei de date 

de pe 

platforma 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost incluse și plasate 6 proiecte de 
asistență externă implementate în sectoarele coordonate de 

Ministerul Economiei pe platforma pentru gestionarea 

asistenței externe www.amp.gov.md.  
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externe www.amp.gov.md administrată de 

Cancelaria de Stat  
www.amp.gov

.md 

17.5. Înaintarea proiectelor pentru a fi 
incluse în Hotărârea Guvernului cu privire 

la modul de aplicare a cotei zero a TVA la 

livrările de mărfuri și servicii efectuate pe 

teritoriul țării și de acordare a facilităților 

fiscale și vamale pentru proiectele de 

asistență tehnică și investiționale în 

derulare, care cad sub incidența tratatelor 

internaționale la care Republica Moldova 

este parte 

Nr. de proiecte 

înaintate 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată 
În perioada de raportare au fost înaintate în adresa Cancelariei 

de Stat 4 proiecte de asistență tehnică pentru a fi incluse în 

Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de aplicare a cotei 

zero a TVA la livrările de mărfuri și servicii efectuate pe 

teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale 

pentru proiectele de asistență tehnică și investiționale în 

derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

 

17.6. Monitorizarea proiectelor de 

asistenţă externă existente și elaborarea 

rapoartelor de monitorizare privind 

implementarea proiectelor şi programelor 

de asistenţă externă ale Ministerului 

Economiei, inclusiv examinarea acestora 

în cadrul Consiliului sectorial economic în 

domeniul asistenţei externe 

Nr. rapoarte 

elaborate;  

Nr. şedinţe 

organizate  

Ponderea 

proiectelor/ 

programelor 

de asistenţă 

externă 

implementate 

conform 

termenilor de 

referință, %; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 
A fost elaborat Raportul privind asistența externă acordată 

Republicii Moldova în anul 2016 și remis Cancelariei de Stat 

prin demersul nr. 09/4-2703 din 17.05.2017. 

 

17.7. Conlucrarea cu unitățile de 

implementare a proiectelor și 

monitorizarea activităților și rezultatelor 

realizate 

Nr. rapoarte 

recepționate;  

Nr. şedinţe 

comune 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost monitorizate activitățile unităților de implementare a 

proiectelor. Conform solicitărilor 09/4-1146 din 27.02.2017 şi 

09/4-1115 din 24.02.2017, unitățile de implementare a 

proiectelor din domeniul economic au elaborat și prezentat 

rapoartele de activitate și rezultatele obținute. A fost elaborat 

Raportul privind asistența externă acordată Republicii Moldova 
în anul 2016 și remis Cancelariei de Stat prin demersul nr. 09/4-

2703 din 17.05.2017. 

18.  Promovarea 

Programului pentru 

Competitivitatea 

întreprinderilor și 

pentru IMM 

(COSME 2014-2020) 

18.1. Organizarea de instruiri și mese 

rotunde pentru potenţialii beneficiari ai 

Programului COSME, acordarea 

suportului consultativ acestora 
 

4 instruiri/ 

mese rotunde 

organizate;  

Nr. persoane 

instruite; 

Nr. consultaţii 
oferite  

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În vederea promovării Programului COSME, pe data de 

01.02.2017, ODIMM a organizat atelierul de lucru 

„Internaționalizarea IMM-urilor pe piața din China și Asia de 

Sud-Est”, în cadrul programului adițional al Expoziției 

naționale „Fabricat în Moldova”. La eveniment au participat 53 

de persoane, reprezentanți ai sectorului privat și public. 

De asemenea, în scopul mediatizării informațiilor privind 

oportunitățile oferite de programele EEN și COSME pe pagina 

http://www.amp.gov.md/
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web a ODIMM au fost lansate rubrici dedicate platformelor 

menționate.   

Pe parcursul lunilor raportate la ODIMM au fost oferite 31 

consultații individuale referitoare la oportunitățile oferite de 

EEN, de asemenea ODIMM a înregistrat 8 formulare de 

cooperare în afaceri în baza de date a rețelei EEN. 

În cadrul Rețelei Enterprise Europe Network, ODIMM a co-

organizat în perioada de raportare circa 9 evenimente, precum 

ar fi: (Moldovan Company Mission to IASI; Brokerage Event 

at Constanta Turism Fair „Halliday” 2017; „Oportunități 
pentru dezvoltarea și internaționalizarea IMM”; „Posibilități 

de finanțare a tehnologiilor verzi”, etc.) 

18.2. Actualizarea informației paginii 

web dedicată COSME de pe site-ul 

Ministerului Economiei  

Frecvența 

actualizărilor 

paginii web 

dedicată 

COSME 

Trimestrial Activitate realizată (caracter continuu) 

Pagina web dedicată COSME se monitorizează în continuu, 

fiind actualizată o dată pe parcursul perioadei de raportare 

http://www.mec.gov.md/ro/content/cosme .  

 

19.  Identificarea 

necesităților de 

asistență şi elaborarea 

proiectelor 

TWINNING, TAIEX 

și completarea 

aplicațiilor TAIEX  

19.1. Asigurarea tuturor procedurilor 

necesare în vederea utilizării 

instrumentelor TAIEX şi TWINNING 

(completarea aplicaţiilor, acordarea 

suportului în calitate de co-organizator 

local) 

Nr. proiecte 

elaborate;  

Nr. 
evenimente 

organizate; 

Nr. proiecte 
TAIEX/ 

TWINNING 

atrase/ aflate 

în 

implementare 

Trimestrul IV Activitate realizată (caracter continuu) 

La data de 07.04.2017 a fost asigurată participarea la 

Conferinţa „Aniversarea de 10 ani a instrumentului UE 

TWINNING” care a avut loc în Azerbaidjan.  

Totodată, a fost lansată colaborarea cu Agenția Franceză 

Business France pentru implementarea unui proiect TAIEX 

privind dezvoltarea capacităților și serviciilor Organizației de 

Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova 

pentru promovarea și susținerea IMM-urilor inovative și a celor 

cu potențial de export. 

 

Sub-programul:  Control al circulației mărfurilor cu dublă destinație 

20.  Modernizarea 

sistemului național de 

control a importului, 

exportului, 

reexportului și 

tranzitului de mărfuri 

strategice 

20.1. Introducerea sistemului 

electronic de eliberare a autorizațiilor de 

export, reexport, import și tranzit de 

mărfuri strategice 

Sistem 

electronic 

funcțional 

Nr. 
autorizațiilor 

eliberate prin 

sistemul 

electronic 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Pe 20-24.03.2017 în Tallin, Estonia, s-a desfășurat întîlnirea 

între experții estonieni și reprezentanții Ministerului Economiei 

în cadrul căreia compania estoniană „Spin TEK” a făcut 

prezentarea sistemului electronic folosit de autoritățile 

estoniene. La momentul actual, sistemul electronic este în 

proces de creare de către partenerul extern - compania 

estoniană „Spin TEK”,partenerul Estonian.Totodată, procesul 

de solicitare şi emitere a actelor permisive, inclusiv a 

autorizațiilor de export/reexport/import și tranzit  a mărfurilor 

strategice, se va efectua prin sistemul electronic ”Ghișeul 
Unic”, care la etapa actuală este în proces de testare. 

Acțiune transferată pentru trim II 2018 

20.2. Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea Legii  nr.1163 din 

Proiect 

consultat; 

Trimestrul IV Activitate realizată 

http://www.mec.gov.md/ro/content/cosme
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26.07.2000 cu privire la controlul 

exportului, reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri strategice. 

Proiect 

aprobat 

Decizie finală 

și material 

aferente 

publicate. 

A fost adoptată Legea nr. 185 din 21.09.2017 privind 

modificarea si completarea unor acte legislative. 

20.3. Organizarea ședințelor Comisiei 
interdepartamentale de control asupra  

exportului, reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri strategice 

Nr. ședințe 

organizate 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată 
În perioada de referință au fost organizate 12 ședințe ale 

Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, 

reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.  

20.4. Eliberarea autorizațiilor de 

export, reexport, import și tranzit de 

mărfuri strategice 

Nr. autorizații 

eliberate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost eliberate 186 licențe de export, 

reexport, import și tranzit de mărfuri strategice.  

20.5. Efectuarea controalelor la 

întreprinderile implicate în producerea și 

comercializarea mărfurilor strategice 

Controale 

efectuate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost efectuate controale la 

companiile care comercializează arme și muniții (la data de 

19.01.2017; 23.02.2017; 22.04.2017; 28.05.2017). 

INVESTIŢII ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR 
Sub-programul: Atragerea investițiilor 

21.  Implementarea și 

monitorizarea 

Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor 

și promovare a 

exporturilor pentru 

anii 2016-2020   

21.1. Elaborarea și implementarea 

Planului intern al Ministerului 

Economiei pentru anul 2017 privind 

implementarea Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020   

Plan aprobat; 

 

Gradul de 

realizare al 

Planului, % 

 

Trimestrial 
Activitate realizată 

Planul intern al ministerului pentru anul 2017 privind 

implementarea Strategiei naționale de atragere a investițiilor și 

promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, a fost elaborat 

și aprobat de către conducerea ministerului. 

21.2. Monitorizarea implementării 

Strategiei naționale de atragere a 

investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020   

Nr. rapoarte 

elaborate; 

Nr. acțiuni din 

Plan realizate;  

Gradul de 

implementare al 

Strategiei, %;  

Trimestrial Activitate realizată 

Raportul anual pentru 2016 privind monitorizarea Strategiei 

naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 

pentru, a fost elaborat. 

Gradul de implementare al Planului este de 76,06 %, fiind 

realizare 87 de acțiuni din 117 acțuni. Raportul a fost înaintat 
Guvernului prin scrisoarea nr.04/3-3466 din 20.06.2017. 

22.  Crearea condițiilor 

favorabile în scopul 

atragerii investițiilor în 

economia națională, 

inclusiv prin 

valorificarea maximă a 

potenţialului economic 

al zonelor economice 

libere și al Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

22.1. Efectuarea unei evaluări 

cuprinzătoare a legislației naționale 

pentru a înlătura cauzele litigiilor 

dintre investitori și autoritățile publice 

Studiu efectuat; Trimestrul I Activitate realizată 

Studiul cu referire la evaluarea cuprinzătoare a legislației 

naționale pentru înlăturarea cauzelor litigiilor dintre investitori 

și autoritățile publice a fost efectuat conform termenului 

stabilit. 

22.2. Promovarea proiectului de 

lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(Legea nr. 440/2001 cu privire la 

zonele economice libere, Legea 

nr.625/1995 cu privire la Zona 

Proiect consultat; 

 

Proiect aprobat 

 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost aprobată Legea  nr.81 din 05.05.2017 privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 

440/2001 cu privire la zonele economice li1bere, Legea 

nr.625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber 

”Expo-Business–Chișinău”, Legea nr.1529/1998 privind Zona 
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Antreprenoriatului Liber ”Expo-

Business – Chișinău”, Legea 

nr.1529/1998 privind Zona 

Antreprenoriatului Liber – Parcul de 

Producție ”Taraclia”, Codul fiscal nr. 

1163/1997) 

Decizie finală și 

materiale aferente 

publicate 

Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Taraclia”, 

Codul fiscal nr.1163/1997) și a intrat în vigoare la data de 

02.06.2017. 

22.3. Efectuarea expertizei 

proiectelor de acte normative aferente 

zonelor economice libere şi PIL 

„Giurgiuleşti”  

Nr. proiecte 

expertizate; 

 

Nr. recomandări 

identificate  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au parvenit spre expertiză 8 proiecte 

de acte normative aferente Zonelor Economice Libere și 

Portului Internațional Liber „Girgiulești”. 

În rezultat au fost înaintate 11 recomandări ce ţin de procedura 
de creare a zonei/subzonei libere, obținerea certificatului de 

rezident în cadrul zonei libere şi Portului International, 

eliberarea autorizațiilor de activitate în cadrul acestor platforme 

industriale etc. 

22.4. Asigurarea activității 

Consiliului pentru promovarea 

proiectelor investiționale de 

importanță națională 

Nr. ședințe 

convocate; 

Nr. subiecte 

examinate în 

cadrul Consiliului 

Trimestrial Activitate realizată 

Ședința Consiliului pentru promovarea proiectelor 

investiționale de importanță națională a avut loc în data de 

26.04.2017, prezidată de Vice-președintele Consiliului, 

Viceprim-ministrul, ministrul economiei, Dl Octavian 

CALMÎC, fiind aprobată includerea a 12 companii cu capital 

străin din Republica Moldova în lista proiectelor investiționale 

de importanță națională. În cadrul ședinței au fost examinate 2 
subiecte (analiza implementării deciziei Consiliului din 2016 și 

aprobarea listei proiectelor investiționale). 

22.5. Aprobarea listei de proiecte 

investiţionale de importanță naţională 

bazate pe indicatori de performanță, în 

scopul creării de locuri de muncă şi 

creșterii economice, precum şi 

eliminarea barierelor birocratice în 

implementarea acestora 

Listă aprobată; 

Nr. proiecte 

incluse 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Lista de proiecte investiționale de importanță 

națională cu includerea a 12 companii cu capital străin din 

Republica Moldova în această  listă, și anume: ”Draexlmaier 

Automotive” SRL (mun. Bălți), ”Gebauer&Griller” SRL (mun. 

Bălți), ”La Trivineta Cavi Development” SRL (or. Strășeni), 

”Sumitomo Electric Bordnenetze Gmbh” (or. Orhei), ”Fujikura 

Automotive” SRL (mun. Chișinău), ”Lear Corporation” SRL 

(or. Ungheni), ”Euro Yarns” SRL (or. Ungheni), ”Tera-Impex” 

SRL (or. Vulcănești), ”Ispan-Lux” SRL (or. Taraclia), ”Danube 

Logistic” SRL (or. Giurgiulești), ”T.B.Fruit” SRL (or. Edineț), 
”Coroplast” SRL (or. Căușeni).  

Pînă la finele anului 2017, companiile incluse în Listă nu au 

semnalizat careva probleme spre discuție în cadrul Consiliului. 

Reieșind din reorganizarea la nivelul administrației publice 

centrale, MIEPO va solicita ajustarea Componenței Nominale a 

Consiliului pentru asigurarea funcționalității acesteia, precum 

și identificarea noilor proiecte spre includere în Lista 

proiectelor investiționale de importanță națională. 
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22.6. Asigurarea unei activități 

eficiente în zonele economice libere în 

vederea majorării investiţiilor şi 

volumului producţiei industriale 

fabricate  

Nr. propuneri de 

facilităţi elaborate 

şi implementate; 

Nr. rezidenți noi 

atrași, 

Ponderea 
rezidenților care 

au realizat 

obligațiile 

contractuale la 

nivel de peste 

70%; 

Creşterea 

investiţiilor cu 

minim 5% anual; 

Creşterea 

producţiei 

industriale cu 

minim 7% anual 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Volumul total al investițiilor în zonele economice libere, pe 

întreaga perioadă de activitate ale acestora, conform situaţiei 

din 01.10.2017 a constituit 347,3 mil. dolari SUA, astfel s-a 

înregistrat o majorare a volumului total de investiții cu 39,1% 

în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, în 

9 luni 2017 s-au investit 62 mil. dolari SUA. 

Volumul total al vînzărilor nete ale producţiei industriale, 

fabricate de către rezidenţii zonelor libere în perioada ianuarie 

– septembrie 2017 s-a majorat cu 15,1 % (în preţuri curente) 
faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent şi a 

constituit 3686,0 mil. lei. 

Numărul de angajați ai rezidenților a sporit față de perioada 

similară 2016 cu 63,3% și a constituit 10800 persoane. 

22.7. Monitorizarea activității 

administrațiilor zonelor economice 

libere în vederea eficientizării 

activităţii şi dezvoltării durabile a 

acestora 

Nr. vizite 

efectuate; 

Nr. şedinţe 

organizate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost efectuate 11 vizite de lucru, 

fiind la fel determinate şi direcțiile prioritate de dezvoltare 

pentru anul 2017. 

La fel, au fost organizate 48 şedinţe de lucru cu privire la 

activitatea Zonelor Economice Libere, în cadrul cărora au fost 

discutate diverse probleme, inclusiv referitor la elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a ZEL pentru perioada 2017-2019. 

22.8. Participarea la Comisiile de 

concurs pentru selectarea potenţialilor 

rezidenţi ai ZEL  

Nr. şedinţe ale 

comisiilor de 

concurs total: 

− inclusiv la care 
s-a participat 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de gestiune Comisiile de concurs s-au întrunit în 21 

de ședințe. În cadrul acestora au fost selectate 23 de companii 

ce au obținut dreptul de a deveni rezidenți ai zonelor economice 

libere. 

22.9. Acordarea suportului pentru 

valorificarea maximă a potenţialului 

economic al Portului Internaţional 

Liber „Giurgiuleşti”, precum și pentru 
pentru atragerea rezidenţilor 

Nr. consultații 

acordate; 

Nr. rezidenți noi 

atrași Sporirea 

volumului 

comerţului cu 

minim 7% anual; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost acordate 53 de consultații 

privind inițierea și realizarea proiectelor investiționale 

companiilor originare din Republica Moldova, România, 
Ucraina, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Germania, Ungaria, 

Slovacia, China etc. 

În perioada de raportare, în cadrul PILG au fost atrași 12 

rezidenți noi. 

22.10. Elaborarea raportelor privind 

activitatea Portului Internaţional Liber 

8 rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial Activitate realizată 

Au fost elaborate şi remise Guvernului 7 rapoarte: Raportul 

privind activitatea ZEL pentru anul 2016, trimestrul I, semestrul 



30 

 

Giurgiuleşti și zonelor economice 

libere 
I şi 9 luni 2017, la fel Raportul privind activitatea PILG pentru 

anul 2016, trimestrul I şi semestrul I 2017. 

Totodată, Raportul privind activitatea PILG pentru 9 luni 2017 

nu a fost expediat. Aceasta se explică prin faptul că, în urma 

reformei administrației publice centrale, persoana responsabilă 

de elaborarea raportului (reprezentantul Guvernului în port) nu 

s-a regăsit în noua structură. La moment, se identifică un nou 

reprezentant al Guvernului în port. 

22.11. Susținerea investitorilor 

autohtoni şi străini în realizarea 

proiectelor investiţionale strategice şi 
a proiectelor cu efect multiplicator 

pentru economia naţională prin 

asistență în inițierea și realizarea 

proiectelor investiționale în domeniul 

industrial 

Nr. investitori 

consultați; 

 
Nr. investitori 

străini/ autohtoni 

atrași 

  

 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, 39 de companii străine cât 

și autohtone au beneficiat de suport pentru inițierea, realizarea 
şi extinderea proiectelor investiționale în cadrul platformelor 

industriale existente în țară. 

Au fost oferite consultații ce ţin de specificul activității în cadrul 

ZEL, PI, PILG etc. companiile fiind orientate în domeniile 

propice în raport cu intențiile sale. 

22.12. Actualizarea continuă a bazei 

de date MIEPO privind terenurile și 

spațiile industriale disponibile 

Frecvența 

actualizării Bazei 

de date; 

Nr. locații 

introduse; 

Nr. vizitatori ai 

bazei de date 

Trimestrial  Activitate realizată 

În perioada de raportare, MIEPO de comun cu GIZ au introdus 

13 locații noi, și anume: 

— 2 spații de oficii la Chișinău; 

— 2 hale de producere la 2 Parcuri Industriale (Chișinău și 

Comrat); 

— 1 greenfield la Ceadîr-Lunga; 

— 8 hale de producere la Cahul, Căușeni, Cimișlia, Comrat, 
Cricova, Ungheni. 

Se planifică elaborarea unui mecanism inter-instituțional sub 

forma unui Acord de colaborare ce va asigura fluxul constant 

de informație cu privire la terenurile și spațiile industriale 

disponibile și va permite actualizarea calitativă și permanentă a 

bazei de date privind terenurile și spațiile industriale disponibile 

(implicare Agențiile de Dezvoltare Regionale, ASP, 

administrațiile publice locale). 

22.13. Instituționalizarea în cadrul 

MIEPO a funcției de asistență 

continuă a investirorilor străini - 

aftercare 

Platformă 

electronică 

elaborată și 

integrată pe 

pagina web a 

MIEPO 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Acțiunea va fi finalizată în anul 2018 (reieșind din procesul de 

reorganizare a entității). 

23.  Promovarea politicii 

investiţionale a statului 

23.1. Organizarea și desfășurarea 

evenimentului „Business Week 2017” 

și a forumului internațional ”Invest in 

Moldova” 

Nr. evenimentelor 

organizate; 

Nr. participanți 

inclusiv:  
− investitori 

prezenţi 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Săptămâna de afaceri „Moldova Business Week 2017” a avut 

loc în perioada  3 – 6.10.2017, MIEPO asigurînd secretariatul 

și desfășurare a evenimentului. 
Participanți- circa 3000 persoane. 
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− investitori 

potenţiali 

− din alte țări 

Țări- circa 20 de țări (Moldova, România, Italia, Franța, SUA, 

Germania, Olanda, Grecia, Polonia, Danemarca, Austria, 

Cehia, Marea Britanie, Federația Rusă, Turcia, Azerbaidjan, 

Ucraina ș.a.). 

Evenimente - 9 evenimente de afaceri complexe, cu circa 20 de 

paneluri și peste 60 de speakeri, inclusiv: 

a) Forul investițional „Invest in Moldova 2017” și vizite 

în teritoriu; 

b) Forul exportatorilor „ProExport Forum 2017”; 

c) Panelul premierilor Moldova – Ucraina; 
d) Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii; 

e) Forul investițional Moldo – Italian; 

f) Ziua inginerului; 

g) Training „Concurența și legea – costul ignoranței”; 

h) Training „Modificările fiscal preconizate în contextual 

armonizării legislației vamale”. 

Rezultate: 

- circa 32 potențiale contracte de investiții (etapă avansată/ 

negocieri); 

- 10 potențiale contracte de export. 
Buget- buget total 1,709,059.20 MDL (MIEPO – 53,4%, 

parteneri – 46,60%). 

Totodată, pentru a valorifica platforma „Moldova Business 

Week 2017”, MIEPO a luat decizia de a organiza o serie de 

evenimente regionale sub umbrela acesteia. Astfel, au apărut 

evenimentele ce derivă din „Moldova Business Week” – 

„Forumuri Economice Regionale”. 

La 30.11.2017 a avut loc primul forum economic regional – 

„Forumul Economic Regional Nord”, care a avut loc la Edineț, 

și a reunit circa 400 de reprezentanți ai autorităților publice 

centrale și locale, parteneri de dezvoltare și companii din 

regiunea nord. 

23.2. Perfecționarea cadrului 
legislativ cu privire la zonele 

economice libere şi Portul 

Internaţional Liber „Giurgiuleşti” 

Nr. proiecte 
elaborate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
Au fost aprobate de către Parlament modificările cadrului legal 

ce țin de ZEL (Legea nr.81 din 05.05.2017), care totodată 

stabilesc prevederi conexe activităţii în cadrul PILG. 

Pentru agenţii economici ce planifică realizarea proiectelor 

investiționale strategice (conform criteriilor de determinare) au 

fost introduse modificări corespunzătoare în legislaţia naţională 

care permit acestora să încheie acorduri de investiţii cu 

Guvernul (Legea nr.106 din 09.06.2017). 

23.3. Înaintarea propunerilor la  

politica bugetar-fiscală pentru 2018-

2020; CBTM pentru 2018-2020, în 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Au fost înaintate propuneri la politica bugetar- fiscală pentru 

anii 2018-2020 ce țin de dezvoltarea infrastructurii zonelor 
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scopul îmbunătățirii climatului 

investițional  
economice libere, inclusiv ameliorarea climatului de afaceri la 

general. 

24.  Consolidarea 

”diplomației 

economice” 

24.1. Organizarea instruirilor 

pentru reprezentanții corpului 

diplomatic moldovenesc peste hotare 

în domeniul economic/ comercial, 

inclusiv ”e-learning” 

Program de 

instruire elaborat; 

Platformă ”e-

learning” 

elaborată; 

Nr. atașaților 

economici 

instruiți 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Organizarea cursurilor de instruire la Chișinău și în format 

electronic, au fost incluse ca și prioritate în Ordinul comun nr. 

144–b–12 din 20 februarie 2017 cu privire la realizarea 

priorităților diplomației economice, optimizarea şi 

eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-

economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii 

Moldova peste hotare, precum şi interacțiunea acestora cu 

autoritățile publice, încheiat între MEI și MAEIE. În același 
sens, pentru a asigura sustenabilitatea procesului, a fost încheiat 

și un Memorandum de înțelegere dintre MEI, MAEIE și 

MIEPO, semnat de către părți la 07.07.2017. 

Conform acestui Ordin și Memorandum, în perioada 3 – 

6.09.2017, la Chișinău, dar și în regiuni, MIEPO a organizat 

cursurile de instruire pentru reprezentanții misiunilor 

diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, 

administratorilor Zonelor Economice Libere și Parcurilor 

Industriale (28 participanți). 

Agenda cursului a inclus: 

a) 3 zile de cursuri teoretice și practice; 
b) 4 septembrie: Introducere în diplomația 

economică, Investiții străine directe și exporturi, 

Noul concept al diplomației economice 

moldovenești; 

c) 5 septembrie: Instrumente de atragere a 

investițiilor și promovare a exportului, Istorii de 

succes în investiții și export, Exerciții practice; 

d) 6 septembrie: Vizite de studiu în teritoriu la Zonă 

Economică Liberă, Parc Industrial, investitori și 

exportatori. 

24.2. Elaborarea Ghidului tehnic al 

atașatului comercial pentru atragerea 

investițiilor și promovarea exportului 

Ghid elaborat Trimestrul I Activitate realizată 

MIEPO a asigurat elaborarea Ghidului tehnic al atașatului 

comercial pentru atragerea investițiilor și promovarea 
exportului, care descrie principalele tehnici, instrumente și 

procese pe care trebuie să le întreprindă atașații comerciali în 

vederea promovării imaginii țării, atragerii investițiilor și 

promovării exporturilor. Pentru elaborarea unui document 

calitativ, MIEPO a asigurat studierea ghidurilor practice pentru 

atașații comerciali propuse de către United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD), International Trade 

Center (ITC), ș.a. 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/23-02-2017-Ordin-comun-MAEIE-MEC.pdf
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La începutul anului 2018, Ghidul va fi machetat și remis tuturor 

misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova acreditate peste 

hotare. 

Sub-programul: Promovarea exporturilor 

25.  Promovarea exportului 

și investițiilor, inclusiv 

prin participarea 

Republicii Moldova la 

evenimente organizate 

de instituţiile/ 

asociaţiile 

internaţionale în 
domeniul promovării 

exportului și atragerii 

investițiilor 

25.1. Implementarea și finanțarea 

Programului pentru promovarea 

exporturilor din Moldova 

Nr. beneficiari ai 

Programului; 

Gradul de 

implementare a 

programului, %; 

 

Trimestrul III Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 s-a conturat un număr de peste 2 000 

de beneficiari (companii autohtone), fiind deja atrase 5 proiecte 

investiționale, peste 10 proiecte fiind la etapa de negocieri, iar 

3 fiind la etapa de negocieri avansate, cu probabilitate mare de 

implementare. 

Implementarea Planului de acțiuni al Programului 

„Promovarea Exportului” a avut loc conform calendarului 
stabilit. 

25.2. Acordarea asistenței 

agenților economici pentru 

promovarea exporturilor produselor 

moldovenești și atragerea de investiții, 

capital străin și know-how, 

recuperarea, consolidarea și 

extinderea pozițiilor pe piețele externe 

Nr. evenimente 

organizate; 

Nr companii 

susținute 

Trimestrul III Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, MIEPO a sprijinit participarea a peste 

2 000 companii autohtone la 79 evenimente din țară și peste 

hotare, dedicate atragerii investițiilor și promovării exportului.  

 

25.3. Susținerea proiectelor de 

creștere a competitivității 

întreprinderilor exportatoare 

10 exportatori 

beneficiari de 

asistență; 

10 seminare/ 

traininguri/ vizite 

de studiu 

organizate 

Trimestrul III Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, MIEPO a sprijinit participarea a circa 

500 companii autohtone la 37 evenimente din țară și peste 

hotare dedicate promovării exportului.  

Totodată, s-au elaborat 5 (cinci) studii de piață privind: 

- Ghidul „Exportul Serviciilor IT pe piața Uniunii 

Europene”;  

- Ghidul „Procedurile de export ale producției 

agroalimentare din Republica Moldova pe piețele Uniunii 

Europene”; 

- Ghidul „Exportul produselor textile pe piețele Uniunii 

Europene”; 

- Ghidul „Exportul încălțămintei și accesoriilor din piele pe 

piețele Uniunii Europene”; 

- Ghidul de navigare în exportul vestimentației în Uniunea 
Europeană. 

De asemenea, trimestrial au avut loc întruniri cu reprezentanții 

asociațiilor sectoarelor economice prioritare în vederea 

discutării realizărilor, problemelor, oportunităților și 

planificărilor de cooperare și atingere de rezultate în aspect de 

export. 

25.4. Susținerea companiilor în 

efortul de export și de includere în 

lanțul valoric internațional 

8 expoziții 

internaționale la 

Trimestrul III Activitate realizată 
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care s-a 

participat; 

8 evenimente de 

promovare 

organizate; 

50 companii 

susținute 

Pe parcursul perioadei de referință, MIEPO a sprijinit 

participarea a circa 500 companii autohtone la 37 evenimente 

din țară și peste hotare dedicate promovării exportului.  
De asemenea, trimestrial au avut loc întruniri cu reprezentanții 

asociațiilor sectoarelor economice prioritare în vederea 

discutării realizărilor, problemelor, oportunităților și 

planificărilor de cooperare și atingere de rezultate în aspect de 

export. 

25.5. Organizarea și desfășurarea 

forumului internațional ”ProExport 

Forum 2017” 

Nr. agenți 

economici 

participanți, 
inclusiv de peste 

hotare; 

Trimestrul II Activitate realizată 

Cea de-a cincea ediție a Forului exportatorilor „ProExport 

Forum” a avut modificări calitative la structură, astfel încît pe 
lîngă prezentarea evoluției și perspectivelor de dezvoltare a 

exporturilor autohtone, MIEPO a luat decizia de a crea și o 

platformă practică pentru întreprinderile moldovenești de a 

interacționa cu 16 potențiali cumpărători din Uniunea 

Europeană (România), Rusia și Azerbaidjan. În rezultatul 

discuțiilor, întreprinderile autohtone au primit deja oferte 

comerciale, iar unele au semnat și pre-contracte, fiind o 

activitate de succes din cadrul „Moldova Business Week 

2017”. 

Rezultate: 

- participarea a 16 cele mai mari rețele de distribuție din 

regiune („Carrefour”, „Cora”, „Dagmar”, „Dinamica 
Impex”, „Justin Back”, „Kaufland”, „Legume și Fructe 

Buzău”, „Purpuriu”, „Selgros”, „Serpico”, „Whiteland”, 

„Magnit”, „AgroMall Baku”), care au manifestat interes 

sporit față de produsele agroalimentare și sectorul vitivinicol; 

- companii din Franța și Germania au manifestat interesul de a 

reveni cu vizită de studiu în Moldova, pînă la finele anului 

2017, pentru a discuta condiții de colaborare cu companiile 

autohtone; 

- companii din România au manifestat interesul de import a 

produselor autohtone din sectorul textilelor;  

- o companie italiană, un distribuitor major în România, duce 

tratative cu două fabrici de conserve autohtone, trei companii 

de panificație, precum și Asociația Apicultorilor din 

Moldova; 

- rețelele Cora România și Carrefour România au stabilit 

contact activ cu 11 reprezentanți a companiile autohtone din 

domeniul industriei textilelor; 

- rețeaua „Magnit” (Federația Rusă) și-a manifestat interesul 

față de produsele agroalimentare din Republica Moldova, 

fiind încheiate pre-contracte cu 6 companii locale; 
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- reprezentantul „AgroMall Baku” (Azerbaidjan) a purtat 

tratative cu Asociația „Moldova Fruct” și Oficiul Național al 

Viei și Vinului (ONVV) în vederea deschiderii unui pavilion 

de țară, unde producătorii locali vor avea posibilitatea să își 

expună produsele pe durata anului. 

25.6. Identificarea unor piețe noi 

de desfacere și a potențialilor produse 

competitive pe aceste piețe prin 

efectuarea studiilor de piață relevante 

sub aspectul prevederilor ZLSAC, 

precum și cele non-ZLSAC 

Nr. studii de 

marketing 

elaborate și 

publicate; 

Exportatori 

informaţi privind 

concluziile 

studiilor 

Trimestrial Activitate realizată 

Au fost elaborate 5 studii de marketing, în rezultat 180 

companii fiind beneficiare ale acestor studii.  

Ghidul „Exportul Serviciilor IT pe piața Uniunii Europene” 

(http://miepo.md/news/exportul-serviciilor-it-pe-

pia%C8%9B-uniunii-europene) prezintă furnizorilor 

moldoveni de servicii IT posibilitățile de export pentru 
produsele software și serviciile IT către Uniunea Europeană. 

Această publicație a fost elaborată ca parte componentă a 

activităților continue ale proiectului în cadrul Contractului de 

Reformă Sectorială (CRS) pentru Zona de Liber Schimb 

Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA), Componenta 3 

”Consolidarea capacităților și dezvoltarea instituțională în 

domeniul dezvoltării și diversificării condițiilor și 

oportunităților piețelor interne și externe ale Republicii 

Moldova”. 

Ghidul „Procedurile de export ale producției agroalimentare 

din Republica Moldova pe piețele Uniunii Europene” 

(http://miepo.md/news/ghid-procedurile-de-export-ale-

productiei-agroalimentare-din-rm-pe-pietele-eu) prezintă toți 

pașii și procedurile necesare pentru exportul produselor 

agroalimentare pe piața Uniunii Europene și descrie toate 

acțiunile de pre-export, procedurile pre-vamale de export, 

operațiunile vamale de export și procedurile post-vamale după 

exportul în Uniunea Europeană. Ghidul a fost diseminat și 

prezentat unui număr de 40 de companii. 

Ghidul „Exportul produselor textile pe piețele Uniunii 

Europene” (http://miepo.md/news/ghidul-privind-exportul-

produselor-textile-pe-pie%C8%9Bele-ue) oferă o evaluare 

utilă privind consolidarea exportului de textile pe piețele 
existente, cât și orientarea spre noi piețe de desfacere a 

produselor textile moldovenești. Publicația a fost elaborată cu 

sprijinul proiectului „Asistență tehnică pentru implementarea 

DCFTA” finanțat de UE. 

Ghidul „Exportul încălțămintei și accesoriilor din piele pe 

piețele Uniunii Europene” (http://miepo.md/news/un-nou-

suport-informativ-pentru-exportatorii-moldoveni-ghidul-

privind-exportul-

%C3%AEnc%C4%83l%C8%9B%C4%83mintei-%C8%99i) 

propune un șir de date statistice, cerințe, instrucțiuni utile și 

http://miepo.md/news/exportul-serviciilor-it-pe-pia%C8%9B-uniunii-europene
http://miepo.md/news/exportul-serviciilor-it-pe-pia%C8%9B-uniunii-europene
http://miepo.md/news/ghid-procedurile-de-export-ale-productiei-agroalimentare-din-rm-pe-pietele-eu
http://miepo.md/news/ghid-procedurile-de-export-ale-productiei-agroalimentare-din-rm-pe-pietele-eu
http://miepo.md/news/ghidul-privind-exportul-produselor-textile-pe-pie%C8%9Bele-ue
http://miepo.md/news/ghidul-privind-exportul-produselor-textile-pe-pie%C8%9Bele-ue
http://miepo.md/news/un-nou-suport-informativ-pentru-exportatorii-moldoveni-ghidul-privind-exportul-%C3%AEnc%C4%83l%C8%9B%C4%83mintei-%C8%99i
http://miepo.md/news/un-nou-suport-informativ-pentru-exportatorii-moldoveni-ghidul-privind-exportul-%C3%AEnc%C4%83l%C8%9B%C4%83mintei-%C8%99i
http://miepo.md/news/un-nou-suport-informativ-pentru-exportatorii-moldoveni-ghidul-privind-exportul-%C3%AEnc%C4%83l%C8%9B%C4%83mintei-%C8%99i
http://miepo.md/news/un-nou-suport-informativ-pentru-exportatorii-moldoveni-ghidul-privind-exportul-%C3%AEnc%C4%83l%C8%9B%C4%83mintei-%C8%99i
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actualizate pentru producătorii moldoveni, care intenționează 

sau deja exportă produse pe piața UE. Publicația a fost 

elaborată cu sprijinul proiectului "Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA" finanțat de UE. 

Ghidul de navigare în exportul vestimentației în Uniunea 

Europeană (http://miepo.md/news/ghidul-de-export-al-

vestimenta%C8%9Biei-%C3%AEn-ue-%E2%80%93-un-nou-

suport-informativ-pentru-produc%C4%83torii) descrie care 

este cererea și oferta de mărfuri vestimentare pe piața 

europeană, condițiile de comerț și cerințele de calitate, logistica 
și principalele recomandări la pregătirea de export, dar și alte 

informații utile pentru producătorii de îmbrăcăminte interesați 

de exportul în UE. Documentul a fost elaborat cu suportul 

financiar al Delegației UE în Republica Moldova și este 

disponibil în limbile română, rusă și engleză. 

25.7. Elaborarea unui program de 

dezvoltare a capacităților de 

management a companiilor autohtone 

în domeniul exporturilor „Export 

Academy” 

Program elaborat Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

În perioada de referință, MIEPO a dus discuții cu o serie de 

parteneri de Dezvoltare din țară și de peste hotare pe subiectul 

conceptului Academiei Exportatorilor. În final, Academia 

Exportatorului va reprezenta o platformă de instruire pentru 

sporirea capacității exportatorilor, antreprenorilor cu potențial 

de export, care urmează sa fie lansată în 2018, la Chișinău. 
E de menționat că la etapa inițială de lansare, serviciile 

Academiei Exportatorului vor fi gratuite, MIEPO și partenerii-

finanțatori acoperind în totalitate costurile de instruire, urmând 

ca acestea să fie diminuate pe măsura dezvoltării Academiei 

Exportului și perfecționării serviciilor prestate. 

Academia Exportatorului, în rezultatul a unor cercetări de piață, 

va cuprinde o selecție de programe, unde beneficiarii vor fi 

instruiți  în Strategie de preț, Plan de acțiuni, Identificarea 

potențialilor parteneri pe piețele– țintă, drepturile de export, 

import în UE, etc. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

25.8. Efectuarea periodică a 

sondajelor în rîndul investitorilor şi 

exportatorilor din sectoarele prioritare 

în legătură cu problemele cu care se 

confruntă şi percepţia cu privire la 

cadrul de reglementare a activităţii de 

întreprinzător 

2 sondaje 

reprezentative 

efectuate; 

2 rapoarte privind 

rezultatele 

anchetei elaborate 

şi publicate 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

La situația de la finele anului 2017, MIEPO a elaborat 

conceptul chestionarelor pentru investitori și exportatori, fiind 

coordonate cu asociațiile de afaceri care reprezintă ambele 

grupuri de companii. 

Începînd cu anul 2018, MIEPO va lansa chestionarea 

companiilor și va livra raportul privind progresul și 

constrângerile înregistrare. În același sens, MIEPO va elabora, 

consulta și implementa un mecanism care ar asigura 
operaționalizarea și sustenabilitatea efectuării sondajelor, 

precum și va publica rapoarte cu rezultatele acestora. 

http://miepo.md/news/ghidul-de-export-al-vestimenta%C8%9Biei-%C3%AEn-ue-%E2%80%93-un-nou-suport-informativ-pentru-produc%C4%83torii
http://miepo.md/news/ghidul-de-export-al-vestimenta%C8%9Biei-%C3%AEn-ue-%E2%80%93-un-nou-suport-informativ-pentru-produc%C4%83torii
http://miepo.md/news/ghidul-de-export-al-vestimenta%C8%9Biei-%C3%AEn-ue-%E2%80%93-un-nou-suport-informativ-pentru-produc%C4%83torii
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Acțiune transferată pentru anul 2018 

 DEZVOLTAREA INDUSTRIEI 

Sub-programul: Inovații și transfer tehnologic 

26.  Dezvoltarea politicii în 

domeniul inovării şi 

transferului tehnologic 

 

26.1. Implementarea Strategiei 

inovaționale a RM pentru perioada 

2013-2020 „Inovaţii pentru 

competitivitate”, inclusiv prin 

atragerea asistenței tehnice  

Raport elaborat; 

Gradul de 

realizare a 

strategiei, %; 

Nr. documente de 
politici în 

domeniu 

elaborate; 

Propuneri de 

asistență tehnică 

elaborate; 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei a fost transmis Guvernului spre 

informare (nr. 04/3-1880 din 03.04.2017). La moment, gradul 

de realizare a strategiei este de 95 %. 

26.2. Definitivarea elaborării şi 

promovarea proiectului legii pentru 

modificarea şi completarea Codului 

cu privire la ştiinţă şi inovare, în 

comun cu Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul Educaţiei 

Proiect consultat 

Proiect promovat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Prin Legea nr.190 din 21.09.2017 s-au efectuat modificări şi 

completări în Codul cu privire la știință și inovare. 

26.3. Restructurarea și 

consolidarea Agenției pentru Inovare 

și Transfer Tehnologic 

Proiect aprobat Trimestrul III Activitate anulată 

La intrarea în vigoarea a proiectului de lege pentru modificarea 

și completare a Codului cu privire la știință și inovare, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ca organ responsabil 

de domeniul cercetare va crea Agenția Națională pentru 
Cercetare-Dezvoltare care va prelua funcțiile Agenției pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic, precum și Agenției de cercetare 

și dezvoltare. 

26.4. Elaborarea proiectului de 

lege privind Fondul pentru inovare și 

transfer tehnologic 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate anulată 

Conform ultimelor modificări în Codul cu privire la știință și 

inovare, elaborarea proiectului de lege privind Fondul pentru 

inovare și transfer tehnologic decade. 

26.5. Elaborarea unei noi legi cu 

privire la parcurile științifico-

tehnologice și incubatoarele de 

inovare (cu abrogarea Legii nr.138-

XVI din 21 iunie 2007) 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul noii legi cu privire la parcurile științifico-tehnologice 

și incubatoarele de inovare a fost elaborat și transmis spre 

avizare instituțiilor cointeresate. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

26.6. Elaborarea cadrului legislativ 

de suport pentru firmele inovaționale, 

inclusiv a Legii privind fondurile 
venture (capitalurile de risc); 

Nr. proiecte 

aprobate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul legii privind fondurile cu capital de risc a fost elaborat 

cu suportul asistenței tehnice acordată de PNUD. Proiectul 
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liberalizarea politicii comerciale și 

fiscale aferente transferului tehnologic 

și implementării inovațiilor 

tehnologice 

conține un șir de lacune care ar trebui să fie eliminate de către 

elaboratorul proiectului.  

Prima variantă a proiectului legii privind fondurile venture a 

fost elaborat și urmează de a fi remis repetat spre avizare.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

26.7. Participarea la perfecţionarea 

Acordului de Parteneriat între Guvern 

şi AŞM pentru anul 2017 

Propuneri de 

perfecţionare 

elaborate și 

înaintate 

Trimestrul III 

 

 

Activitate realizată 

A fost elaborat și transmis Guvernului avizul la proiectul 

Acordului de Parteneriat între Guvern și AȘM pentru anul 

2017. 

Sub-programul:  Infrastructura de suport în industrie 

27.  Îmbunătățirea cadrului 
legal ce reglementează 

funcționarea parcurilor 

industriale  

27.1. Promovarea proiectului de 
lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative 

(Legea 182/2010 cu privire la 

parcurile industriale, Codul 

contravențional, Legea 1308/1997 cu 

privire la prețul normativ și modul de 

vînzare-cumpărare a pămîntului) 

Proiect consultat; 

Proiectul aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 759 din 17.06.2016 

cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea 

182/2010 cu privire la parcurile industriale, Codul 

contravențional, Legea 1308/1997 cu privire la prețul normativ 

și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului). Actualmente, 

documentul în cauză se află la Parlament pentru adoptare. 

Totodată, menționăm că, proiectul a fost examinat de toate 

comisiile parlamentare, cu excepția Comisiei parlamentare 

economie, buget și finanțe.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

28.  Promovarea politicii 
privind 

industrializarea ţării 

prin crearea şi 

dezvoltarea parcurilor 

industriale în regiunile 

țării 

28.1. Acordarea asistenţei 
autorităţilor publice locale şi agenţilor 

economici la crearea parcurilor 

industriale 

Nr. autorități 

locale consultate; 

Nr. agenți 

economici 

consultați; 

Nr. popuneri 

privind crearea 

unor parcuri 

industriale 

înaintate. 

Trimestrial Activitate realizată 
S-a acordat circa 23 consultații autorităților publice locale și 

întreprinderilor administratoare ale PI din mun. Edineț, Bălți, 

Strășeni, Comrat, Cahul și Chișinău în vederea extinderii și 

dezvoltării în continuare a parcurilor industriale.  
 

28.2. Identificarea unor noi 

oportunități de creare și dezvoltare a 

parcurilor industriale 

Nr. studii de 

fezabilitate 

examinate; 

Nr. opţiuni  de 
creare și 

dezvoltare a 

parcurilor 

industriale 

identificate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost întreprinse măsuri spre extinderea ZEL Vulcănești, prin 

crearea subzonelor în or. Comrat, UTA Găgăuzia, pe terenul PI 

„Comrat”, fapt ce va permite rezidenților de a beneficia atît de 
facilitățile acordate prin Legea cu privire la zonele economice 

libere cît și Legea cu privire la parcurile industriale. 
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28.3. Elaborarea şi promovarea 

hotărîrilor Guvernului cu privire la 

acordarea titlului de parc industrial 

Nr. proiecte 

consultate; 

Nr. proiecte 

aprobate; 

Nr. decizii finale 

publicate 

Trimestrial Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 772 din 29.09.2017 

pentru modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului 

nr.918 din 07.11.2014, care prevede prelungirea termenului de 

dare în exploatare a infrastructurii tehnicie și de producție a PI 

„FAIP”, or. Durlești, încă cu 2 ani de zile. Consecutiv, s-a 

elaborat și transmis spre avizare proiectul HG cu privire la 

retragerea titlului de parc industrial ÎM „Servicii publice 

Cimișlia”. 

28.4. Participarea la procesul de 

selectare de noi proiecte investiționale 
și de noi rezidenți ai parcurilor 

industriale 

Nr. întruniri/ 

procese de 
selectare la care 

s-a participat; 

Nr. proiecte 

investiționale și 

rezidenți selectați 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat:  
- trei concursuri de selectare a noilor proiecte investiționale 

pentru PI „Tracom”, în rezultat fiind aprobate 2 proiecte 

investiționale; 

- trei concursuri cu aprobarea a 3 proiecte investiționale în 

cadrul PI „Răut”.  

- un concurs în cadrul PI „Edineț” unde a fost selectat un singur 

proiect investițional.  

28.5. Monitorizarea trimestrială a 

activităţii parcurilor industriale  
Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Activitate realizată 

A fost elaborat 1 Raport de activitate a parcurilor industriale 

pentru anul 2016 și 3 rapoarte trimestriale. 

29.  Perfecționarea 

politicilor statului în 

scopul creării şi 

dezvoltării unui sector 
industrial competitiv 

29.1. Participarea la procesul de 

elaborare, modificare și monitorizare 

a documentelor de politici destinate 

majorării competitivității sectorului 
industrial 

Nr. documente 

examinate; 

Nr. propuneri 

elaborate 

Trimestrial Activitate realizată  

A fost elaborat și aprobat proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea 

creării locurilor de muncă. 

29.2. Acordarea suportului 
administratorilor PI în vederea 

elaborării propunerilor privind 

finanţarea creării infrastructurii PI 

prin intermediul Fondului Naţional de 

Dezvoltare Regională 

Nr. consultaţiilor 

acordate; 

Nr. PI finanţate 

din FNDR; 

Volumul 

mijloacelor 

financiare alocate 

Trimestrial Activitate realizată 
S-a conlucrat și acordat circa 22 consultații autorităților publice 

locale și întreprinderilor administratoare ale PI din mun. 

Edineț, Bălți, Strășeni, Comrat, și Cahul privind obținerea 

finanțării din FNDR a proiectelor tehnice legate de crearea și 

dezvoltarea infrastructurii tehnice a PI.  

Ca rezultat, în Documentul unic de program pentru anii 2017-

2019 (aprobat prin HG 203/2017) au fost incluse proiectele 

privind dezvoltarea infrastructurii tehnice a 4 parcuri 

industriale (PI „Edineț”, PI „Răut”, PI „Comrat” și PI „Cahul”) 
în sumă de 78,9 mil lei.  

29.3. Examinarea oportunităţii 

privind modificarea legislaţiei cu 

privire la privatizare, pentru a asigura 

vărsarea a cel puţin o parte din 

încasările din operaţiunile de 

privatizare într-un fond 

special/bugetar pentru finanţarea 

Nr. ședințe de 

lucru desfășurate; 

Analize elaborate; 

Propuneri 

identificate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Cu suportul proiectului PwC se examinează oportunitatea 

creării unui fond pentru finanțarea programului de dezvoltare a 

infrastructurii industriale, care va fi suplinit cu mijloace 

financiare obținute în rezultatul privatizării bunurilor de stat. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 
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programului de dezvoltare a 

infrastructurii industriale 
Sub-programul:  Competitivitatea industrială 

30.  Dezvoltarea cooperării 

de producţie 

30.1. Elaborarea şi coordonarea 

Listelor mărfurilor (serviciilor) 

destinate livrărilor prin cooperarea de 
producţie între agenţii economici în 

cadrul Acordurilor privind cooperarea 

de producţie încheiate între Republica 

Moldova şi statele CSI (Federaţia 

Rusă, Ucraina, Republica Belarus) 

pentru anul 2017 

6 liste elaborate şi 
coordonate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Au fost elaborate și transmise părții beloruse Lista mărfurilor 

destinate livrărilor prin cooperarea de producție pentru anul 
2017 (scr. nr. 04/3-7102 din 06.12.2017). 

30.2. Elaborarea şi completarea 

listelor mărfurilor (serviciilor) 

destinate livrărilor în cadrul Acordului 

între Guvernul RM şi Guvernul FR 

privind cooperarea tehnico-ştiinţifico 

şi de producţie a întreprinderilor din 

ramura industriei de apărare pentru 
anul 2017 

Lista elaborată şi 
completată; 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Au fost elaborate și transmise părții ruse 6 suplimente la Lista 

mărfurilor privind cooperarea tehnico-științifică și de producție 

a întreprinderilor din ramura industriei de apărare (scr. nr. 04/3-

635 din 02.02.2017; 04/3-7015 din 06.12.2016; 04/3-56 din 

04.01.2017; 04/3-383 din 23.01.2017; 04/3-1946 din 

06.04.2017; 04/3-3587 din 23.06.2017, 04/3-5070 din 
01.09.2017). 

30.3. Promovarea spre semnare a 

Protocolului de modificare a 

Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse 

privind cooperarea de producţie 

(semnat la Moscova, la 30 octombrie 

1998) pentru anul 2017 

Protocol semnat Trimestrul I Activitate nefinalizată 

Pe parcursul perioadei de raportare s-a conlucrat cu Ambasada 

Republicii Moldova în Federația Rusă în vederea urgentării 

semnării Protocolului de modificare a Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse 

privind cooperarea de producție (semnat la Moscova, la 30 

octombrie 1998). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

31.  Crearea condiţiilor de 

stimulare a fabricării 

produselor industriale 

cu o valoare adăugată 
înaltă 

31.1. Completarea Listei agenţilor 

economici cu drept de prelungire a 

termenului de plată a TVA şi a taxei 

vamale, pentru perioada ciclului de 
producere, dar nu mai mult de 180 de 

zile, la materia primă, materialele, 

accesoriile, ambalajul primar şi 

articolele de completare importate 

pentru fabricarea în exclusivitate a 

mărfurilor destinate exportului, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.359 din 26 mai 2014 

Nr. proiecte 
aprobate; 

20 agenți 

economici 
beneficiari; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Au fost aprobate 3 Hotărîri ale Guvernului: nr.61 din 

08.02.2017,  nr.291 din 05.05.2017 și nr.749 din 26.09.2017 cu 

privire la completarea Listei agenților economici cu drept de 
prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, 

pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 

de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul 

primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea 

în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului - 4 agenți 

economici beneficiari. 

31.2. Completarea Listei agenţilor 

economici – întreprinderi ale 

industriei uşoare şi a tipurilor de 

servicii prestate de către aceştia pe 

Nr. ordinelor 
aprobate; 

Trimestrial Activitate realizată 

Au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial 8 Ordine ale 

Ministerului Economiei și Infrastructurii care prevăd 

completarea Listei cu 99 de agenti economici (nr. 13 din 
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teritoriul Republicii Moldova 

solicitanţilor plasării mărfurilor sub 

regim vamal de perfecţionare activă, 

impozitate cu TVA la cota zero 

60 agenți 

economici 
beneficiari; 

31.01.2017; nr. 32 din 10.03.2017; nr. 59 din 28.04.2017; nr. 

84 din 31.05.2017; nr. 107 din 21.07.2017; nr. 220 din 

30.10.2017; nr. 260 din 14.11.2017; nr. 391 din 21.12.2017). 

32.  Promovarea producţiei 

autohtone pe pieţele 

interne şi externe prin 

conlucrarea cu 

asociaţiile de profil, 

parteneri de cooperare 

din străinătate, precum 
şi mediatizarea 

informaţiei 

32.1. Acordarea suportului pentru 

participarea întreprinderilor autohtone 

din sectorul industrial la expoziţiile 

naţionale şi internaţionale 

Nr. expozițiilor 
organizate;  

Nr. agenţi 

economici 
informaţi; 

Nr. agenţi 

economici 
participanţi; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință s-a contribuit la participarea 

a 14 companii autohtone din industria ușoară la Tîrgul 

„Textillegprom” și Expoziția „Collection Premiere Moscow”, 

desfășurate în luna februarie curent în or. Moscova, Federația 

Rusă. Concomitent, s-a conlucrat cu MIEPO în vederea 

acordării susținerii financiare Fundației Culturale „ArtPodium” 
la organizarea evenimentului „Expodesign”, destinat 

întreprinderilor din industria ușoară. 

33.  Armonizarea 

legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii 

Europene  

33.1. Elaborarea Ordinului 

Ministerului Economiei privind 

aprobarea Listei standardelor conexe 

la RT “Aparate consumatoare de 

combustibili gazoşi” 

Ordin aprobat Trimestrul II Activitate realizată 

A fost elaborat și publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 03 

din 04.01.2017 cu privire la aprobarea Listei standardelor 

armonizate la RT „Aparate consumatoare de combustibili 

gazoși”. 

34.  Dezvoltarea proceselor 

de racordare a 

sistemului educaţional 

şi formare profesională 

la cerinţele economiei 

naţionale, conform 
competenţelor 

Ministerului 

Economiei 

34.1. Participarea în procesul de 

perfecţionare a actelor privind 

corelarea gradului de adecvare între 

educaţie, formarea profesională şi 

necesităţile pieţei forţei de muncă 

Nr. actelor 
examinate; 

Nr. propunerilor 
elaborate 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință s-a perfectat Nota 

informativă pentru ședința de lucru privind elaborarea Planului 

pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior 

(comanda de stat).  

Totodată, s-a participat la 2 ședințe ale Consiliului Economic 
pe lîngă Prim-ministru în cadrul cărora au fost examinate 3 

proiecte de hotărîri de Guvern ce țin de formarea cadrelor 

pentru economia națională și la ședința Grupului de lucru 

sectorial pentru elaborarea CBTM în domeniul educației.  

Au fost avizate 6 proiecte de acte normativ-legislative în 

domeniul educației și formării cadrelor. 

34.2. Contribuirea la lansarea 

activității Colegiului de Inginerie cu 

statut de instituţie publică de 

învățământ profesional tehnic post-

secundar non-terţiar în domeniul 

ingineriei și demararea instruirii 

cadrelor după sistemul dual 

Nr. acţiunilor 
realizate 

Dotarea cu 

echipament şi 

mobilier a 

Colegiului 
asigurată; 

Instituţie 
funcţională 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată (caracter continuu) 

S-au desfășurat mai multe ședințe cu reprezentanții Colegiului 

de Inginerie și Ministerului Educației, în cadrul cărora au fost 

determinate sarcinile ce urmează a fi întreprinse de fiecare 

participant la proces. De asemenea, s-a monitorizat procesul de 

reconstrucție a sediului CI, unde la finele lunii iunie s-au  

finalizat lucrările de renovare a clădirii și s-a convocat la data 
de 20.06.2017 prima ședință a Comisiei pentru darea în 

exploatare a construcției. Consecutiv, în scopul lansării 

procedurii de achiziții publice pentru dotarea CI cu mobilier și  

echipamentul necesar a fost transferată suma de 20 mil lei 

planificată în Bugetul public național. 
Colegiul de Inginerie va pregăti anual circa 250 specialiști. 
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35.  Dezvoltarea politicii 

de ameliorare a 

competitivităţii 

economiei naţionale 

35.1. Monitorizarea și evaluarea 

implementării Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii RM 

Nr. rapoarte de 

monitorizare 
elaborate; 

Nr. rapoarte de 
evaluare a 

competitivității 
RM examinate; 

Nr. propuneri 
elaborate 

Gradul de 

implementare a 
Foii de parcurs, % 

Semestrial/ 

anual 
Activitate realizată 

A fost elaborat Raportul privind implementarea Planului de 

acțiuni al Ministerului Economiei pentru realizarea Foii de 

parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova 

în anul 2016.  

Conform Raportului, gradul de implementare a Foii de parcurs 

a constituit 71%.  

Concomitent, s-a elaborat Raportul general privind 

implementarea Matricei de politici a Foii de parcurs. Gradul de 

implementare a Foii de parcurs la nivel de țară a constituit în 
anul 2016 - 61 %.  Consecutiv, s-au elaborat Rapoartele pentru 

I semestru al anului 2017. Rezultatul general al implementării 

acesteia pe parcursul I sem. al a.2017 a constituit 62,8%,  

35.2. Organizarea și desfășurarea 

ședințelor Consiliului pentru 

competitivitate 

Nr. ședințe 
organizate; 

Nr. subiecte 

examinate în 
cadrul Consiliului 

Semestrial Activitate realizată 

Ședința Consiliului pentru competitivitate a avut loc la data de 

16 iunie 2017, în cadrul căreia au fost examinate Rapoartele de 

implementare a Foii de parcurs și a Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor și promovare a exporturilor în anul 2016. 

36.  Dezvoltarea 

competenţelor 

relevante pentru 

creşterea 

productivităţii şi 

competitivităţii 
naţionale 

36.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului în scopul 

prelungirii termenului valabilităţii 

Declaraţiei pentru anii 2018 – 2020 al 

Programului moldo-german de 

pregătire și perfecționare a 
managerilor de întreprinderile din 

diferite sectoare ale economiei RM 

(GIZ) 

Proiectul 

Declarației 
elaborat; 

Proiect consultat 
Proiectul aprobat 

Trimestrul III 

 

 

 

Trimestrul IV 

Activitate realizată 

A fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 685 din  

30.08.2017 privind inițierea negocierilor și semnarea  

Declarației pentru anii 2018-2020, care a fost semnată între 

părți în cadrul Forumului „Agro-Export Bridges”. 

36.2. Monitorizarea realizării 

Programului moldo-german de 

pregătire şi perfecționare a 

managerilor de întreprinderi din 

diferite sectoare ale economiei RM 

Nr. manageri 
instruiți  

 

Trimestrial 

 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de gestionare din 40 de manageri 

selectați, au fost instruiți 14 agenți economici, dintre care 10 se 

află la stagiu în Germania, unde desfășoară cursuri în domeniul 

agriculturii, producerii vinului, părți componente automotiv și 

IT, iar alții 20 planifică efectuarea stagiului cu specializare în 

eficiența energetică și grupul universal. 

Promovarea realizării 

politicii privind 

dezvoltarea clusterială 

a sectorului industrial 

36.3. Elaborarea unui document 

strategic privind dezvoltarea industriei 

pentru anii 2018-2020, care va conține 

inclusiv dezvoltarea clusterială a 
sectorului industrial, precum și 

elaborarea opțiunilor privind crearea 

clusterului-pilot în Republica 

Moldova 

Nr. acţiuni 
realizate; 

Nr. documente 
elaborate 

 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

În contextul reorganizării Autorității Publice Centrale, a apărut 

necesitatea de a relua de la început elaborarea proiectului 

respectiv. În așa fel, urmare discuțiilor purtate cu GIZ 
Moldova, s-a convenit ca GIZ Moldova s-a înainteze în termen 

cît mai restrîns un expert care va coordona elaborarea 

proiectului nominalizat. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
 

SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 
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Sub-programul:  Cadrul de politici în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

37.  Armonizarea cadrului 

legislativ în domeniul 

IMM la recomandările 

europene   

37.1. Elaborarea cadrului de 

reglementare a întreprinderilor de 

familie 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  

publicate. 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

În vederea elaborării proiectului de lege cu privire la 

modificarea și completarea unor acte legislative (întreprinderi 

de familie), MEI a întreprins următoarele activități : 

- a fost creat grupul de lucru ad-hoc compus din reprezentanții 

instituțiilor de resort ; 

- a fost studiată legislația și practica internațională privind 

reglementarea întreprinderilor de familie;  

- a fost revizuită legislația națională privind subiectul dat și 

elaborat proiectul analizei impactului de reglementare. 
Acțiune transferată pentru trim. IV. 2018, conform termenului 

stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1472/2016 pentru 

aprobarea PA pentru implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE 

37.2. Elaborarea cadrului de 
reglementare a transferului 

întreprinderilor 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 
Acțiunea respectivă se desfășoară în paralel cu elaborarea 

cadrului de reglementare pentru întreprinderile de familie, care 

conține prevederi și despre transferul întreprinderilor. 

În acest sens, a fost elaborat proiectul ordinului MEI privind 

instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de 

lege privind întreprinderile de familie. Colaboratorii ODIMM 

au participat activ la ședințele grupului de lucru pentru 

elaborarea proiectului de lege privind întreprinderile de familie. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

37.3. Elaborarea Planului de 

acțiuni pentru perioada 2018-2020 

privind realizarea Strategiei de 
dezvoltare a sectorului IMM pentru 

anii 2012-2020 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 
materiale aferente  

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Noul Plan de acțiuni (2018-2020) pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru anii 2012-
2020 a fost expediat către Ministerul Justiției spre expertiză 

juridică prin demersul nr. 06/2-8431 din 20.12.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

37.4. Examinarea practicilor 

statelor membre ale UE în vederea 

ajustării politicilor la principiile 

„Small Business Act” pentru Europa 

(SBA) 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea examinării 

practicilor statelor membre ale UE s-a participat la un șir de 

evenimente, precum ar fi: seminarul „Specializarea inteligentă 

și elaborarea strategiilor în țările în proces de extindere și 

asociate la UE”, Spania; evenimentul „European Enterprise 

Promotion Awards” Belgia; atelierul de lucru „Laboratorul 

antreprenoriatului feminin în țările Parteneriatului Estic”, 

Ucraina; reuniunea grupului de lucru al Comisiei Europene 

pentru IMM în cadrul parteneriatului estic cu prezentarea 
informației privind situația sectorului vizat în Republica 

Moldova și politicile în domeniu pentru dezvoltarea micului 

business, etc. 
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Despre practicile UE în domeniul dezvoltării sectorului IMM-

lor s-a discutat și în cadrul Conferinței internaționale a IMM-

lor „Specializarea inteligentă -motorul creșterii economice a 

RM”, desfășurată la 6 octombrie 2017.  

Suplimentar, pentru anul 2017 au fost realizate 3 proiecte, în 

contextul racordării politicilor de suport a IMM principiile 

„Small Business Act for Europe”: 

1. Acces la finanțe prin aprobarea HG privind mecanismul de 

funcționare al FGC; 

2. Promovarea conceptului de antreprenoriat social prin 
adoptarea legii; 

3. Elaborarea unui program de susținere a tinerilor antreprenori. 

Proiectul de hotărîre de Guvern a fost definitivat. De către 

ODIMM a fost solicitată organizarea unei ședințe de lucru pe 

marginea proiectului, data cărei se negociază.  

Legea nr. 223 din 02.11.2017 cu privire la modificarea și 

completarea unor legi a fost publicată în Monitorul Oficial la 

data de 24.11.2017, nr. 411-420, art. 689. 

ODIMM a prezentat proiectul Programului la data de 

30.11.2017. Programul a fost examinat de minister. 

Comentariile față de acestea au fost comunicate către ODIMM. 

37.5. Promovarea proiectului de 
lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(antreprenoriat social) 

Lege adoptată 

Decizie finală şi 

materiale aferente  

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 
- A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1375 din 20.12.2016 

pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative, care vizează antreprenoriatul 

social; 

- A fost publicată Legea nr. 223 din 02.11.2017 cu privire la 

modificarea și completarea unor legi (MO din 24.11.2017, nr. 

411-420, art. 689). 

37.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

Regulamentul de funcționare a 

Comisiei pentru antreprenoriatul 

social 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  

publicate 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

A fost inițiată procedura pentru selectarea expertului care va 

acorda suport la elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern 

respectiv. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Sub-programul: Acces la finanțe 
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38.  Sporirea accesului 

IMM la credite 

bancare prin 

gestionarea Fondului 

de Garantare a 

Creditelor 

38.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

Regulamentul de organizare, 

funcționare și utilizare a Fondului de 

Garantare a Creditelor 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  
publicate 

Trimestrul 

III 
Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Regulamentul de 

organizare, funcționare și utilizare a Fondului de Garantare a 

Creditelor a fost elaborat de către subdiviziuanea de resort și 

consultat pe interior în cadrul MEI și ODIMM, urmează a fi 

promovat spre consultare publică. 

Reținerea promovării proiectului dat a fost provocată de 

elaborarea conceptului programului național „Prima Casă”, 

care prevede emiterea garanțiilor pentru creditele bancare de 

asemenea prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor 
pentru IMM. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

38.2. Elaborarea Ordinului 

Ministerului Economiei cu privire la 

aprobarea contractului tip dintre 

ODIMM și instituțiile financiare și 

acordul tip dintre ODIMM și 

beneficiar (cu referință la utilizarea 

FGC) 

Ordin aprobat Trimestrul III Activitate nefinalizată 

A fost elaborat proiectul ordinului MEI privind aprobarea 

contractului tip dintre ODIMM și instituțiile financiare și 

acordul tip dintre ODIMM și beneficiar. Aceste două tipuri de 

acte se includ în setul de materiale la proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire la Fondul de Garantare a Creditelor și au 

fost supuse consultărilor pe intern paralel cu proiectul 

menționat. Motivul tergiversării este expus în acțiunea 38.1. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

38.3. Mediatizarea activității și a 

produselor Fondului de Garantare a 
Creditelor în rândul IMM şi băncilor 

comerciale partenere 

Nr. consultații 

individuale 
acordate; 

Nr. sesiuni de 

instruire 

organizate 

dedicate ofițerilor 

de credite din 
cadrul băncilor 
partenere;  

Nr. sesiuni de 

informare 

dedicate IMM-

urilor, inclusiv 
start-upuri 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință, au fost acordate 
aproximativ 390 consultații individuale (la telefon și în incinta 

oficiului FGC), au fost organizate 14 instruiri (prezentări) ale 

produselor de garantare la filialele și sediile băncilor 

comerciale partenere. ODIMM a prezentat Produsele FGC și 

schemele de garantare în cadrul seminarelor de informare 

organizate în raioanele republicii, unde au participat 

reprezentați ai mediului de afaceri.   

De la începutul anului 2017, au fost publicate 10 articole 

destinate doar Fondului de Garantare a Creditelor în 15 surse 

de presă diferite, iar în comun cu alte programe, FGC a 

menționat în 104 articole de presă, emisiuni radio și TV în 28 

de surse diferite. În trimestrul IV a fost elaborat un spot video 
pentru promovarea FGC, care este promovat pe pagina web a 

Organizației, inclusiv pe site-uri de socializare și urmează a fi 

difuzat și la TV. 

38.4. Acordarea și administrarea 

garanțiilor financiare 
Fond capitalizat; 

150 garanții 
active; 

Volumul 

creditelor active, 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În anul 2017, Fondul a fost capitalizat cu 25 mln lei. 
Până în luna decembrie 2017, portofoliul FGC a constituit 156 

garanții active, care au permis debursarea creditelor în sumă de 

159, 26 mln lei (+81,20% față de situația anului precedent), ce 
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garantate prin 
FGC 

au atras investiții în economie în echivalentul sumei de 231,37 

mln lei (+49,59% față de situația anului precedent). 

Din numărul total de garanții active – 31,97% sunt acordate 

întreprinderilor gestionate de femei. 

Criza bancară, care se resimte și până în prezent, a influențat 

scăderea portofoliului de credite la băncile comerciale, fapt ce 

influențează direct solicitările de garanții financiare.  

Totodată, băncile au înăsprit condițiile de acordare a creditelor, 

ceea ce a cauzat diminuarea numărului de credite acordate. 

39.  Stimularea investirii 

economiilor în 

dezvoltarea afacerilor 

prin implementarea 

Programului de 

atragere a remitențelor 
în economie „PARE 

1+1” 

39.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 

(Programul PARE) 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  
publicate 

Trimestrul II Activitate realizată  

Proiectul vizat a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 652 

din 15.08.2017 pentru aprobarea modificărilor și completărilor 

ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 972 din 18.10.2010.  

 

39.2. Finanțarea afacerilor (regula 

1+1) în cadrul Programului-pilot 

„PARE 1+1” 

200 proiecte 

investiționale 
finanțate; 

80 mil. lei 

investiții 

efectuate în 
economie; 

200 persoane 
instruite; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost aprobate 209 

proiecte investiționale în sumă de 43,69 mil lei. Proiectele 

investiționale aprobate spre finanțare, previzionează atragerea 

investițiilor în economie în valoare de 118,53 mil. lei 

Au fost organizate 11 cursuri de instruire în cadrul cărora au 

fost instruite 311 persoane. 

39.3. Monitorizarea implementării 

Programului „PARE 1+1” 
200 consultații 

post-finanțare 
acordate; 

Nr. vizite de 

monitorizare 
efectuate; 

Raport elaborat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost acordate cca 450 de 

consultații post-finanțare. 

Au fost monitorizați în teritoriu 296 beneficiari ai programului 

PARE 1+1 și telefonic - 300 beneficiari. 

40.  Facilitarea accesului 

femeilor antreprenoare 

la resurse financiare 

prin gestionarea 

Programului-pilot 
”Femei în Afaceri” 

40.1. Acordarea granturilor pentru 

dezvoltarea afacerilor create și 

gestionate de către femei 

1 concurs 
organizat 

30 afaceri create 

și gestionate de 
femei finanțate; 

Suma granturilor 
acordate; 

Volumul 

investițiilor în 
economie 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

La 16.09.2016, prin Hotărârea Guvernului nr. 1064, Guvernul 

a aprobat un nou Program dedicat femeilor care doresc să-și 

lanseze sau extindă propria afacere: Programul – pilot „Femei 

în Afaceri” (în continuare Program sau PFA), care este 
gestionat de către ODIMM. Perioada de pilotare a Programului 

este de 3 ani. 

În trimestrul IV al anului 2017, a fost organizat primul Concurs 

de granturi PFA (valoare maximă constituie 165 000 lei pentru 

investiții și pentru servicii de dezvoltare a afacerii), destinat 

întreprinderilor înregistrate și gestionate de femei mai puțin de 

2 ani pe piață. În cadrul primului apel au fost înregistrate 199 
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de cereri de finanțare unice, pentru proiecte investiționale din 

toate sectoarele economiei:  

(i) producere (ex. brânză de vaci sau de caprine, ulei de floarea 

soarelui extravirgin, semifabricate, patiserii, etc.);  

(ii) prestarea serviciilor (ex. agroturism, ICT, design interior, 

centre de dezvoltare pentru copii, servicii contabile, etc); 

(iii) agricultură și zootehnie (ex. cultivarea plantelor medicina, 

trandafirilor pentru dulceață, plantație de coacăză, creșterea 

ciupercilor, chinchilelor, iepurilor, etc.). 

Aplicațiile la Concurs au fost evaluate tehnic și financiar. 
Menționăm că în legătură cu reforma Guvernului a fost 

modificată componența nominală a Comitetului de 

Supraveghere a Programului. Acesta urmează a fi instituit în 

luna ianuarie 2018, după care va fi organizată ședința acestuia, 

în cadrul căruia vor fi aprobate granturile spre finanțare. 

40.2. Monitorizarea implementării 

Programului pilot „Femei în afaceri” 
Nr. rapoarte 
elaborate 

Trimestrial Activitate realizată 

Rapoartele pe Programul PFA au fost reflectate în rapoartele de 

progres pe Planul de Acțiuni al MEI. 

La moment se definitivează raportul anual și se actualizează cu 

ultimele date din luna decembrie 2017. Astfel, raportul anual 

va fi elaborat la începutul anului 2018, în cadrul căruia va fi 

evidențiat impactul primei etape a Programului, iar 

monitorizarea afacerilor beneficiare va fi elaborată după 

semnarea contractelor de finanțare nerambursabile, începând 

cu trimestrul I al anului 2018. 

41.  Facilitarea accesului 

tinerilor antreprenori 

din zonele rurale la 

resurse financiare prin 

implementarea 

Componentei a II-a a 
Programului de 

Abilitare Economică a 

Tinerilor (PNAET) 

41.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

664 din 03.06.2008 (Programul 

PNAET) 

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente  
publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1 din 11.01.2017 cu 

privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.664 din 3 iunie 

2008 „Cu privire la Programul Național de Abilitare 

Economică a Tinerilor”. 

41.2. Monitorizarea implementării 

Programului Național de Abilitare 

Economică a Tinerilor 

Raport 

trimestrial/ anual 
elaborat 

Trimestrial Activitate realizată 

Actualmente, se evaluează gradul de satisfacție a beneficiarilor 

Programului PNAET, componenta I ,,Instruirea 

antreprenorială” (au fost intervievați cca 200 beneficiari din 

anii 2-14-2017). Rapoartele pe Programul PNAET au fost 

reflectate în rapoartele de progres pe Planul de Acțiuni al MEI.  

La moment se definitivează raportul anual. După aprobarea 

acestuia, raportul va fi publicat pe pagina web a instituției - 

https://www.odimm.md/. 

42.  Dezvoltarea unui 

instrument de finanțare 

destinat tinerilor cu 
idei inovative de a-și 

42.1. Elaborarea Programului-pilot 

de stimulare a înființării și dezvoltării 

afaceri de către tineri 

Program aprobat Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Proiectul Programului-pilot „Start pentru tineri” de stimulare a 

înființării și dezvoltării afaceri de către tineri a fost elaborat și 
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lansa afaceri în zonele 

rurale – ”Start-up 

Moldova” 

consultat cu MEI. Actualmente se lucrează asupra definitivării 

documentului. 

Programul-pilot se planifică a fi implementat în perioada 2018 

– 2020. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

43.  Facilitarea iniţierii 

afacerilor în sectorul 

rural de către tinerii 

antreprenori 

43.1. Deetatizarea sau transmiterea 

în locaţiune către întreprinderile mici 

şi mijlocii  a bunurilor proprietate 

publică neutilizate 

Număr de bunuri 

înstrăinate sau 

transmise în 
locaţiune 

Pe parcursul 

anului 
Activitate anulată 
Deetatizarea sau transmiterea în locaţiune către întreprinderile 

mici şi mijlocii a bunurilor proprietate publică neutilizate, se 

efectuează conform procedurii stabilite la solicitarea acestora.  

44.  Susținerea participării 

IMM la expoziții și 

târguri naționale 

44.1. Acordarea finanțării parțiale 

a IMM pentru participarea la expoziții 

și târguri în cadrul Programului de 

subvenționare a expozițiilor naționale 

120 agenți 

economici 
beneficiari 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În cadrul expozițiilor naționale ODIMM a subvenționat 

participarea pentru 104 companii micro și mici în suma de 184 

316,02 lei. Cele mai multe întreprinderi au fost subvenționate 

în cadrul expoziției „Fabricat în Moldova” (60 de 

întreprinderi). 

44.2. Monitorizarea participării 

IMM la expoziții și tîrguri în țară și 

peste hotare  

Raport 

trimestrial/ anual 
elaborat; 

Nr. IMM care au 

participat la 
expoziții și tîrguri 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, MIEPO a sprijinit participarea a peste 

2 000 companii autohtone la 79 evenimente din țară și peste 

hotare, dedicate atragerii investițiilor și promovării exportului. 

Sub-programul: Infrastructura de suport în afaceri 

45.  Susținerea afacerilor 

din zonele rurale prin 

crearea de noi 

incubatoare de afaceri 

și dezvoltarea reţelei 

business-

incubatoarelor 

45.1. Crearea incubatoarelor de 

afaceri noi 
2 IA create și 
funcționale 

Trimestrul II Activitate realizată 

IA Călărași: 

La 19.07.2017, a avut loc deschiderea oficială a Incubatorului 

de Afaceri Călărași. IA deține suprafața totală de aproximativ 

2000 m2, cu capacitatea de găzduire de 20-26 companii.  

La moment 14 companii au statut de rezident al incubatorului, 

dintre care 5 activează în domeniul producerii, iar 9 companii 

prestează servicii. Din cele 14 companii rezidente 10 sunt Start-

up, 8 companii sunt gestionate de tineri iar 5 companii sunt 

administrate de femei. Companiile rezidente generează 23 
locuri de muncă dintre care 13 sunt destinate tinerilor și 3 locuri 

de muncă sunt destinate femeilor. 

IA Cahul: 

La data 17.08.2017 a fost deschis incubatorul de afaceri din 

orașul Cahul. Incubatorul din Cahul găzduiește 11 companii 

orientate preponderent spre servicii și producție, ulterior 

urmînd să fie completate pînă la 24 de companii. De asemenea 

de serviciile incubatorului vor beneficia 7 rezidenți virtuali.. 

45.2. Consolidarea Rețelei 

incubatoarelor de afaceri din Moldova 
Nr. rezidenți ai 

IA, inclusiv 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

La moment, rețeaua incubatoarelor de afaceri înglobează 11 

Incubatoare de Afaceri.  
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afaceri gestionate 
de tineri și femei; 

Nr. locuri de 

muncă create, 
inclusiv pentru 
tineri și femei; 

Cifra de afaceri 
ale IA 

În cadrul celor 11 incubatoare activează 180 de companii 

rezidente, 87 companii Start-up, 89 de companii sunt 

administrate de tineri și 75 de companii sunt gestionate de 

femei.  

Companiile rezidente generează 864 locuri de muncă dintre 

care 344 locuri de muncă sunt destinate tinerilor și 410 locuri 

de muncă sunt destinate femeilor. 

Cifrele de afaceri ale IA: 

IA Soroca – 18.800.000 lei; 

IA Rezina – 2.000.000 lei; 
IA Sângerei – 6.540.000 lei; 

IA Dubăsari – 735.247 lei; 

IA Leova – 4.100.000 lei; 

IA Nisporeni – 38.000.000 lei; 

IA Călărași – 500.000 lei; 

IA Ștefan-Vodă – 4.655.000 lei; 

IA Cimișlia – 1.187.000 lei; 

IA Ceadâr-Lunga – 10.520.000 lei; 

IA Cahul – 500,000 lei. 

45.3. Promovarea importanței și 

impactului activității incubatoarelor 

de afaceri în economiile regionale 

Nr. evenimente 
organizate; 

Nr. participanți, 
inclusiv tineri 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În cadrul celor 11 Incubatoare de Afaceri au fost oferite peste 

2877 de consultații rezidenților IA, dar și antreprenorilor din 

zona de operare a Incubatoarelor de Afaceri. 

În cadrul Incubatoarelor de Afaceri au fost organizate 185 

evenimente dedicate antreprenoriatului și 270 de evenimente la 

care a participat echipa de conducere a Incubatoarelor de 
Afaceri. 

Au avut loc 2 sesiuni de mediatizare a rolului IA, la care au 

participat în total peste 100 persoane. 

Pe parcursul anului 2017, au fost consiliați colaboratorii 

Consiliului raional Cahul, responsabili de instituirea entității 

IA, și ghidați în procedura de înregistrare a statutului instituției 

la organele de resort. În rezultat au fost ajustate mai multe 

documente necesare înregistrării (deciziile CR, procese-

verbale, statutul IA). 

La data de 11.04.2017 ODIMM a organizat o sesiune 

informativă privind oportunitățile oferite de către Incubatorul 

de Afaceri. In cadrul sesiunii de informare au participat peste 
30 potențiali antreprenori care doresc să își inițieze propria 

afacere în cadrul Incubatorului de Afaceri.                                                                                 

La data de 13.06.2017 ODIMM a organizat un curs de instruire 

la tema „Planificarea  Afacerii”, la care au participat 25 de 

persoane care deja sunt antreprenori sau doresc să își deschidă 
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propria afaceri și vor să devină rezidenți al Incubatorului de 

Afaceri Cahul. 

La data de 24.10.2017 și 02.11.2017 în incinta Incubatorului de 

Afaceri din Călărași și Cahul, ODIMM a organizat o sesiune de 

Informare cu genericul „Oportunități pentru Dezvoltarea și 

Internaționalizarea IMM ”. În cadrul sesiunii de informare au 

participat peste 60 de rezidenți al Incubatorului de Afaceri dar 

și agenți economici din regiune. Antreprenorii din raionul 

Călărași și Cahul au fost informați despre Programele de suport 

și dezvoltare a afacerilor, precum și despre instrumentele de 
internaționalizare prin intermediul Rețelei Enterprise Europe 

Network.  

La data de 08.12.2017, reprezentanții ODIMM și ai 

Incubatoarelor de Afaceri Soroca, Sângerei, Nisporeni și 

Ștefan-Vodă au participat la o sesiune de instruire privind 

modul de aplicare eficientă a metodologiei și desfășurarea unui 

focus grup cu antreprenorii exportatori sau potențialii 

exportatori din Republica Moldova. 

45.4. Monitorizarea activității 

rețelei Incubatoarelor de Afaceri din 

țară 

Raport anual 
elaborat 

Trimestrul IV Activitate realizată. 

ODIMM a elaborat raportul privind activitatea incubatoarelor 

de afaceri pentru anul 2016, care a fost publicat pe pagina web 

a organizației. 
La moment se definitivează raportul anual și se actualizează cu 

ultimele date din luna decembrie 2017. 

Sub-programul: Accesul IMM la informații și cunoștințe antreprenoriale 

46.  Facilitarea accesului 

IMM la informații și 

cunoștințe 
antreprenoriale 

46.1. Informarea și consultarea 

IMM în cadrul Centrului de 

Consultanță și Asistență ODIMM 

Nr. consultații 

individuale 
acordate; 

Nr. accesări pe 

pagina web 
ODIMM; 

9 helpdesk-uri 
regionale create 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, prin intermediul Ghișeului Unic - 

1745 de persoane au beneficiat de informare cu referire la 
prevederile programelor implementate de către ODIMM, 

printre care: PARE 1+1, PNAET, FGC, GEA, FEMEI IN 

AFACERI (PFA), etc.  

Totodată, au fost înregistrate 374 cereri de participare la 

„Programul PARE 1+1”, Componenta II „Instruire şi suport 

antreprenorial”. 

Au fost organizate 2 seminare pentru consultanții 

Incubatoarelor de Afaceri la tema „Analiza economică a 

activității antreprenoriale”. 

În cadrul PFA au fost acordate 1900 de consultații privind 

criteriile de eligibilitate și metodele de aplicare la program. De 

asemenea, au fost organizate 3 sesiuni de informare în regiuni, 
privind PFA (Hâncești, Cimișlia, Cantemir).   

Pe parcursul anului pagina web ODIMM a fost accesată de 

către cca 44mii utilizatori în aproximativ 87mii sesiuni. 
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(Moldova – 89%; Romania – 3%; Italia – 1%; Germania – 

0,8%; UK – 0,8%; USA – 0,8%; Rusia – 0,7%; etc).  

La moment, au loc aranjamentele finale cu referire la instituirea 

în cadrul celor 11 incubatoarelor de afaceri a 11 puncte de 

consultanța funcționabile. 

46.2. Acordarea suportului 

informațional privind instrumentele 

europene EEN, COSME, SES 

Nr. persoanelor 
consultate; 

Nr. sesiuni/ 

seminare 

informative 
organizate; 

Nr. vizite în 
regiuni realizate; 

Nr. materiale 
informative create 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În vederea facilitării accesului reprezentanților IMM la 

asistență și suport informațional în afaceri, prin intermediul 

Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri au beneficiat 

de consultanță privitor la inițierea şi dezvoltarea afacerilor, 

inclusiv privind elaborarea planului de afaceri în cadrul 
programului PARE – 250 persoane interesate. 

Au fost organizate 2 seminare pentru consultanții 

Incubatoarelor de Afaceri la tema “Analiza economică a 

activității antreprenoriale”. 

De asemenea, în scopul mediatizării informațiilor privind 

oportunitățile oferite de programele EEN și COSME, pe pagina 

web a ODIMM au fost lansate rubrici dedicate platformelor 

menționate, iar pe data de 21 iulie 2017 la ODIMM a avut loc 

o sesiune de informare COSME, cu prezentarea altor apeluri de 

propuneri ale Uniunii Europene; 

Pe parcursul anului, ODIMM a oferit 63 consultații individuale 
referitoare la oportunitățile oferite de EEN, de asemenea 

ODIMM a înregistrat 15 formulare de Cooperare în afaceri în 

cadrul bazei de date a rețelei EEN și 2 PAs (Business 

Partnership Agreement înregistrate). 

47.  Formarea şi 
dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale  

47.1. Realizarea cursurilor de 
instruire pentru:  
- IMM (implementarea Programului 

“Gestiunea Eficientă a Afacerii”); 

- tinerilor antreprenori (PNAET); 

-femei (Programul-pilot ”Femei în 

Afaceri”); 

- migranți sau rude de gradul I ai 

acestora (PARE 1+1) 

1900 agenți 
economici 
instruiți; 

350 tineri 
instruiți; 

300 femei 

instruirte și 
asistate; 

250 migranți 

instruiți sau 

rudele de gradul I 
ai acestora 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată 
În perioada de referință, au fost instruiți: 

- pe Programul GEA: 2072 de persoane, din care 53% au fost 

femei; 

- pe Programul PNAET: 718 tineri; 

- pe Programul „PARE 1+1”: 311 persoane, dintre care 40% 

din participanți sunt migranți, inclusiv 22% reîntorși acasă, iar 

60% rude de gradul I. Ponderea femeilor participante la 

instruire constituie 43%. 

Întru formarea și dezvoltarea abilităților antreprenoare a 

femeilor, în cadrul Programului-pilot “Femei în Afaceri” au 

fost organizate 15 sesiuni antreprenoriale a câte 6 zile, în cadrul 

cărora au fost instruite 408 persoane, din cele 659 aplicante. 
Din numărul total de participante, 68% sunt din regiunile 

rurale, iar 60% sunt femei tinere. După finisarea sesiunilor de 

instruire, participantele au beneficiat de servicii de consultanță 

individuale și mentorat în dezvoltarea afacerii. Cumulativ, pe 

parcursul anului 2017 au fost acordate peste 2000 de 
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consultanții individuale, inclusiv au fost efectuate vizite la 

locul desfășurării activității antreprenoriale planificate a 

beneficiarei, însoțiți la Agenția Servicii Publice pentru 

înregistrarea afacerii, au fost elaborate și/sau definitivate 

planurile de afaceri și creată o viziune strategică a 

întreprinderilor viitoare. 

47.2. Monitorizarea Programului 

Gestiunea Eficientă a Afacerii 
Raport 

trimestrial/ anual 
elaborat 

Trimestrial Activitate realizată 

Monitorizarea programelor se realizează permanent, în baza 

chestionarelor de evaluare a programelor, în baza acestora și 

altor documente primare (formulare de aplicare la program, 

lista de frecvență, rapoartele prestatorilor de servicii) se 
elaborează rapoartele trimestriale. 

La moment se definitivează raportul anual care va fi prezentat 

la începutul anului 2018. 

47.3. Elaborarea și implementarea 

programelor de competență 

antreprenorială 

Program elaborat Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul Programului-pilot „Start pentru tineri” de stimulare 

înființării și dezvoltării afaceri de către tineri a fost elaborat și 

consultat cu MEI și instituțiile de resort. Actualmente se 

lucrează asupra definitivării documentului. 

Programul-pilot se planifică a fi implementat în perioada 2018 

– 2020. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

48.  Sporirea numărului 

persoanelor de etnie 
romă beneficiari de 

protecţie socială, 

conform necesităţilor 

şi prevederilor legale, 

prin promovarea 

activităţii de 

întreprinzător şi 

asigurarea ocupării în 

sectorul public privat 

48.1. Organizarea formării 

întreprinzătorilor romi care doresc să 
iniţieze o afacere în localităţile dens 

populate de romi privind programele 

de creditare existente  

Nr. persoane 

informate privind 
programele de 

creditare 
existente; 

Nr. cereri depuse; 

Nr. persoane 
instruite 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Criteriile de eligibilitate ale Programelor ODIMM nu țin cont 
de apartenența etnică, iar activitățile de diseminare și 

promovare a oportunităților de inițiere și de dezvoltare a 

afacerii sunt cu acces deschis. 

Totodată, ținând cont că persoanele de etnie romă sunt 

concentrate preponderent mai mult în raioanele Soroca, 

Nisporeni, etc., ODIMM, pe parcursul perioadei de raportare a 

realizat programe inclusiv în aceste localități, oferind 

oportunitate spre participare în măsură egală tuturor cetățenilor 

RM. 

Sub-programul: Dialog între sectorul public și cel al IMM 

49.  Îmbunătățirea 

procesului participativ 

a sectorului privat la 

perfecționarea cadrului 

de reglementare pentru 

IMM-uri prin 

intermediul diferitor 
platforme de 

comunicare 

49.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

Consiliul Consultativ pentru IMM-uri  

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 
materiale aferente 
publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 22.02.2017 

privind instituirea Consiliului consultativ pentru întreprinderile 

mici şi mijlocii. 

49.2. Instituirea Consiliului 

Consultativ pentru IMM-uri 
Consiliu creat Trimestrul I Activitate realizată 

Componența nominală a Consiliului Consultativ pentru IMM -

uri a fost instituită prin Ordinul MEI nr. 33 din 15.03.2017. 



53 

 

50.  Promovarea dialogului 

public - privat 

50.1. Organizarea Conferinței 

Internaționale a IMM - lor 
Concept elaborat; 

Tematică 
identificată; 

Eveniment 
organizat; 

250 participanți 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Conferința Internațională a IMM-lor a fost organizată pe data 

de 06.10.2017 în cadrul evenimentului Moldova Business 

Week (perioada 02-06.10.2017). 

În cadrul acesteia au participat circa 350 de antreprenori, 

reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum 

și ai instituțiilor de suport în afaceri. Genericul evenimentului 

cu genericul „Specializarea inteligentă, motorul creșterii 

economice al regiunilor din Republica Moldova”. Evenimentul 

a încheiat activitățile de promovare a antreprenoriatului 
organizate la nivel național în cadrul „Moldova Business Week 

2017”.  

50.2. Asigurarea participării 

reprezentanților RM (sectorul public, 

privat, asociativ, academic) în cadrul 
platformelor pentru IMM la nivel 

european, regional, bilateral 

Nr. evenimente  

la care s-a 
participat; 

Nr. participanți 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Au fost organizate 7 evenimente cu implicarea a 18 

participanți: 

- 16-18 ianuarie (Bruxelles, Belgia) grup de lucru cu privire la 

policitice relevante de cercetare în domeniul 

antreprenoriatului și IMM (1participant); 

- 20 ianuarie 2017 Masa rotundă „Consolidarea cooperării 

dintre actorii cheie din sectorul biocombustibililor solizi”, 

Proiectul Energia și Biomasă în Republica Moldova al 

PNUD, Chișinău (2 participanți ODIMM); 

- 28 feb.-3martie 2017 (Belgrad, Serbia) atelier de lucru (2 

participanți); 

- 30 martie 2017 Ședința privind elaborarea PRS suport în 

Infrastructura de Afaceri, organizată de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. (1 participant 

ODIMM); 

- 13 – 16 iunie 2017 Sesiunea de Staff exchange la Agenția de 

Dezvoltare a Serbiei (RAS) din Serbia. În cadru sesiunii de 
staff exchange au for organizate 7 întâlniri cu diverse 

organizații, cu scopul îmbunătățirii competențelor legate de 

implementarea activităților și suportului acordat 

întreprinderilor în cadrul EEN, prin lucru și schimbul de bune 

practici cu alți membri ai rețelei (3 participanți ODIMM); 

- 17- 21.09.2017 „Support of SME´sgrowthand export 

capacities, ProgrammeAid for Trade - Republic of 

Moldova”, Praga, Republica Cehă (9 angajați ODIMM și 1 

reprezentant din IA Cahul); 

- 21-22 Septembrie 2017 Atelier de lucru „Proof of Concept 

(PoC) in South Eastern Europe”, Italia, Trieste. (1 participant 

ODIMM).  
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50.3. Organizarea și desfășurarea 

concursului național ”Cel mai bun 

antreprenor din sectorul IMM” 

Concurs 
desfășurat 

Nr. agenţi 

economici 
premiaţi 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Guvernul Republicii Moldova a desemnat 20 de antreprenori 

din țară câștigători ai Concursului Național „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul IMM”, ediția a XII-a, organizat de 

către MEI în colaborare cu ODIMM și partenerii de dezvoltare. 

Ceremonia de premiere a avut loc în cadrul Conferinței 

Internaționale a IMM-urilor, realizată de ODIMM.  

În acest an au concurat 132 agenți economici din municipiul 

Bălți, UTA Găgăuzia și 19 raioane ale țării. Cei mai mulți 

participanți, 30% au aplicat la nominalizarea „Cel mai bun 
antreprenor în sfera de producție”, urmați de aplicanții din sfera 

comerțului – 17%, sfera prestări servicii – 13% și „Cel mai bun 

antreprenor-femeie” – 13% din cei ce au aplicat. 

50.4. Organizarea și desfășurarea 

Concursului ”IMM-model de 
responsabilitate social” 

6 afaceri premiate Trimestrul IV Activitate realizată 

Această activitate a fost realizată în contextul Conferinței 
internaționale a IMM-urilor.  

51.  Desfășurarea 

Companiei naționale 

„Restart satului natal” 

51.1. Organizarea și desfășurarea 

evenimentului ”Zilele Businessului 

Regional”  

Eveniment 
organizat; 

Nr. participanți 

Trimestrele I 

și IV 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, ODIMM a organizat 

sesiuni de informare privind oportunitățile de finanțare, oferite 

de programele gestionate de ODIMM, AIPA și IFAD în 6 

localități, la care au participat peste 260 antreprenori, potențiali 

antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice locale: 

- 28.02.2017, s. Ustia, raionul Dubăsari (36 persoane); 

- 02.03.2017, Sângerei (53 persoane); 

- 10.03.2017, Cimișlia (59 persoane); 

- 10.03.2017, Hâncești (45 persoane); 

- 14.03.2017, s. Feștelița, raionul Ștefan-Vodă (46 persoane); 
- 14.03.2017, s. Coșnița, raionul Dubăsari (23 persoane). 

La solicitarea Autorităților Publice Locale, ODIMM a 

prezentat oportunitățile și instrumentele pentru dezvoltarea 

afacerilor antreprenorii și reprezentanții organizațiilor de 

suport în afaceri din: 

- Basarabeasca - 30 persoane; 

- Rezina (satul Horodiște) - 35 persoane. 

- Comrat - 40 persoane. 

11-12 aprilie 2017, în cadrul Atelierului de lucru cu genericul 

„Barierele determinate de vârstă în exercitarea drepturilor de 

către copii, adolescenți și tineri”, ODIMM a prezentat 

programul PNAET pentru circa 25 de tineri din regiuni, în 

contextul realizării drepturilor economice ale tinerilor. 

51.2. Desfășurarea campaniei 

„Cunoașteți antreprenorii” 
Nr. evenimente 
organizate; 

Nr. spoturi 
publicitare 

Trimestrul II Activitate realizată 

Campania dată a fost promovată în timpul evenimentului 

„Zilele Business-ului Regional”. Concomitent cu repartizarea 
broșurii despre ideile de afaceri profitabile pentru sate a fost 
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Nr. pliante 
diseminate 

distribuită și broșura cu istorii de succes ale antreprenorilor din 

Republica Moldova. 

Promovarea bunelor practici privind activitatea de 

antreprenorial este realizată prin intermediul broșurilor „Istorii 

de succes RIAM” și „Istorii de succes PARE”. 

Cu suportul proiectului DCFTA, au fost diseminate istoriile de 

succes ale beneficiarii programelor ODIMM, inclusiv ai 

programului „PARE 1+1”. Au fost tipărite inclusiv cărți 

(aproximativ 500 exemplare).  

51.3. Editarea broșurii cu 

includerea ideilor de afaceri simple și 

profitabile pentru sate 

Broșură editată 

Nr. broşuri 

diseminate/ 
distribuite 

Trimestrul II Activitate realizată 

Broșura respectivă a fost elaborată, aceasta include trei 

capitole: i) idei de afaceri ieftine și profitabile pentru populația 

de la sate, ii) modele de întreprinderi sociale, iii) modele de 

planuri de afaceri. 

A fost remisă pe posta electronică la structurile cu profil 
economic din cadrul consiliilor raionale (35 consilii raionale) 

și incubatoarelor de afaceri din țară. 

52.  Monitorizarea 

sectorului IMM-lor 

52.1. Monitorizarea implementării 

Strategiei de dezvoltare a sectorului 

IMM pentru anii 2012-2020 

Raport elaborat și 
publicat; 

Ponderea 

acțiunilor 
realizate, % 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost elaborat Raportul privind implementarea în anul 2016 a 

Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-
2020 și remis Guvernului prin scrisoarea nr. 04/5-1838 din 

31.03.2017 http://mec.gov.md/ro/documents-terms/mediul-de-

afaceri-rapoarte.  
 

MEDIUL DE AFACERI 
Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător 

53.  Eliminarea 

constrîngerilor de 

ordin administrativ  

în mediul de afaceri 

53.1. Promovarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative 

(raport unic) 

Proiect consultat 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Raport unic 

instituit 

Trimestrul I Activitate realizată 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.965 din 

09.08.2016.   

Prin Legea nr.123 din 07.07.2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative au fost aprobate modificări la 

cadrul legal privind instituirea unui Raport unic. 

53.2. Promovarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative 

(lichidarea benevolă a afacerii) 
 

Proiect aprobat; 

Proceduri la etapa 
de lichidare 

benevolă a 

afacerii, care 

implică costuri şi 

timp simplificate; 

Proceduri şi 

perioada de 

lichidare a 

Trimestrul I Activitate realizată 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (lichidarea benevolă a afacerii) a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1330 din 13.12.2016.  

Prin Legea nr.104 din 09.06.2017 pentru şi completarea unor 

acte legislative au fost aprobate modificări la cadrul legal 

referitor la eliminarea unor proceduri la etapa de lichidare 

benevolă a afacerii, care implică costuri şi timp, optimizarea 

procedurilor şi a perioadei de lichidare a contribuabilului. 

http://mec.gov.md/ro/documents-terms/mediul-de-afaceri-rapoarte
http://mec.gov.md/ro/documents-terms/mediul-de-afaceri-rapoarte
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contribuabilului 

optimizate 

54.  Revizuirea, unificarea 
şi optimizarea 

condițiilor şi criteriilor 

de eliberare a 

licenţelor, în particular 

examinarea 

posibilităţii de a 

optimiza numărul 

genurilor de activitate 

supuse licenţierii 

54.1. Promovarea proiectului de 
lege pentru modificarea unor acte 

legislative (excluderea normelor 

privitor la 3 genuri de activitate 

licențiate) 

Proiect consultat; 
Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 
A fost adoptată Legea nr. 53 din 30.03.2017 pentru modificarea 

unor acte legislative. 

54.2. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele 

hotărîri ale Guvernului (excluderea 

normelor privitor la 3 genuri de 

activitate licențiate ) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.106 din 28.02.2017 cu 

privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în unele hotărîri ale Guvernului. 

54.3. Implementarea principiului 

existenței unui organ unic de 

licențiere – Camera de Licențiere 

Nr. acte 

permisive 

optimizate; 

Sistem informatic 

de gestionare și 

eliberare a actelor 
permisive 

implementat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr 314 din 22.05.2017 a fost 

instituită Agenția Servicii Publice. 
Prin Legea nr.185/2017 a fost sintetizat într-un singur act 

legislativ (Legea nr.160/2011), cadrul legislativ pentru 

eliberarea a trei categorii de acte permisive: licenţe – 31; 

autorizaţii – 82 (acte permisive care se acordă pentru drept de 

activitate şi atestarea anumitor capacităţi ale agentului 

economic); certificate - 36 (acte permisive care atestă 

conformarea serviciilor și/sau bunurilor cu unele cerințe 

tehnice). 

Astfel, în perioada 2016-2017, s-au eliminat 270 acte 

permisive, ceea ce a permis reducerea poverii administrative la 

acest subiect cu circa 70 la sută în raport cu numărul actelor 
permisive anterioare. 

Primul Centru Multifuncțional al Agenției Servicii Publice a 

fost deschis pe data de 6 decembrie 2017, la Străşeni. Oficiul 

Multifuncţional din Strășeni prevede condiții la nivel înalt atât 

pentru cetățeni, cît și pentru angajații Agenției. Activitatea 

angajaților este divizată în front office-preluarea cererii și cea 

de back office- fără implicarea solicitantului se verifică 

informația necesară și se perfectează dosarul pentru serviciul 

solicitat. 

Concomitent, platforma tehnologică comună a Guvernului, 

care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi 

flexibil, al diferitor soluţii de aplicare şi verificare a 
autenticității semnăturii electronice (inclusiv în contextul 

utilizării sistemelor informaționale şi a serviciilor electronice), 

funcționează în regim pilot 
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http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-

list. 

55.  Ajustarea condiţiilor 

de eliberare a actelor 

permisive în 

concordanţă cu 

cerinţele legislaţiei în 

vigoare 

55.1. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege de modificare şi 

completare a actelor legislative în 

vederea aprobării rezultatelor 

optimizărilor licenţelor, actelor 

permisive şi a noului Nomenclator al 

actelor permisive 

Proiect aprobat;  

Reducerea cu 

20% a licenţelor, 

actelor permisive 

şi a costului 

acestora; 

Trimestrul II Activitate realizată 

Prin Legea nr.185/2017 a fost sintetizat într-un singur act 

legislativ (Legea nr.160/2011), cadrul legislativ pentru 

eliberarea a trei categorii de acte permisive: licenţe – 31; 

autorizaţii – 82 (acte permisive care se acordă pentru drept de 

activitate şi atestarea anumitor capacităţi ale agentului 

economic); certificate - 36 (acte permisive care atestă 

conformarea serviciilor și/sau bunurilor cu unele cerințe 

tehnice). Astfel, în perioada 2016-2017 s-au eliminat 270 acte 
permisive, ceea ce a permis reducerea poverii administrative la 

acest subiect cu circa 70 la sută în raport cu numărul actelor 

permisive anterioare. 

55.2. Asigurarea eliberării  actelor 

permisive în baza ghişeului unic 
Eliberarea a cel 

puţin 30%  de 
acte permisive în 

baza ghişeului 

unic  

Trimestrul IV Activitate realizată (caracter continuu) 

Primul Centru Multifuncțional al Agenției Servicii Publice a 

fost deschis pe data de 6 decembrie 2017, la Străşeni. Oficiul 

Multifuncţional din Strășeni prevede condiții la nivel înalt atât 
pentru cetățeni, cât și pentru angajații Agenției. Activitatea 

angajaților este divizată în front office-preluarea cererii și cea 

de back office- fără implicarea solicitantului se verifică 

informația necesară și se perfectează dosarul pentru serviciul 

solicitat. 

Concomitent, platforma tehnologică comună a Guvernului, 

care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi 

flexibil, al diferitor soluţii de aplicare şi verificare a 

autenticităţii semnăturii electronice (inclusiv în contextul 

utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor electronice), 

funcționează în regim pilot 
http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-

list.  

56.  Asigurarea 

convergenţei cadrului 

strategic în domeniul 

reformei regulatorii cu 

normele Comunităţii  

Europene 

56.1. Monitorizarea implementării  

Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de 

întreprinzător pentru anii 2013-2020 

și  Planului de acţiuni pentru 

implementarea acesteia. 

Raport elaborat și 

publicat; 

Gradul de 
realizare a 

Planului, % 

 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Raportul de implementare a Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător pentru anul 2017 a 

fost consolidat și remis Cancelariei de Stat prin demersul 

nr.06/2-299 din 12 ianuarie 2018. 

56.2. Elaborarea Planului de 

acţiuni pentru anii 2018-2020 pentru 

implementarea Strategiei reformei 

cadrului de reglementare a activității 

de întreprinzător pentru anii 2013-

2020. 

Proiect elaborat; 

 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Noul Plan de acțiuni (2018-2020) pentru implementarea 

Strategiei a fost definitivat și expediat către Ministerul Justiției 

pentru expertiză juridică nr.06/2-8426 din 20.12.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-list
http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-list
http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-list
http://epermits.dotgov.md/#/dashboard/custom/view/permit-list
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56.3. Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(Codul Civil al Republicii Moldova, 

Legea nr.135 din 14 iunie 2007 

privind societățile cu răspundere 

limitată)  

Proiect consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Acțiunea respectivă vizează ajustarea noțiunilor de filială/ 

sucursală la noțiunile corespunzătoare reglementate prin 

prevederile Directivelor UE. Ministerul Justiției a inițiat un 

proiect de modificare a Codului civil la capitolul persoanelor 

juridice în scopul aducerii în concordanță cu aceleași Directive 

UE și cele mai bune practici internaționale. Astfel, în vederea 

evitării suprapunerilor în reglementări, prin demersul nr.04/1-

4416 din 04.08.2017 MEI a transmis Ministerului Justitiției 

propunerile de modificare şi completare a Codului Civil și 
Legii nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere 

limitată pentru a fi înglobate în proiectul de lege elaborat. 

Proiectul a fost definitivat în conformitate cu avizele 

recepționate și va fi înaintat la Guvern.  

Conform datelor Ministerului Justiției din cauza volumului 

considerabil al proiectului de lege, principala provocare pentru 

a fi înaintat la Guvern constituie traducere acestuia în rusă. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

57.  Optimizarea 
sistemului de control, 

limitarea gradului şi 

modalităţilor de 

intervenţie abuzivă şi 

nefondată a statului în 

activitatea mediului de 

afaceri 

57.1. Elaborarea şi promovarea 
proiectului de lege de modificare şi 

completare a actelor legislative în 

vederea realizării reformei cadrului 

instituţional în domeniul controlului 

de stat  

Proiect consultat 
Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

 

Trimestrul II 
 

Activitate realizată 
Pentru a asigura implementarea completă şi eficientă a 

prevederilor Legii nr.230 din 23.09.2016 prin care au fost 

statuate 13 organe de control subordonate Guvernului și 

identificate domeniile de control a acestora, s-a impus 

necesitatea aducerii în concordanță cu prevederile acesteia a 

întregului cadru legislativ afectat. Astfel prin aprobarea Legii 

nr.185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative au fost puse în acord actele legislative care 

reglementează activitatea de control determinat în competența 

organelor de control specializat pe următoarele componente: 

1) Implementarea Reformei instituționale - optimizarea 

numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control; 

2) Reforma procedurală – minimum documente, maximum de 

transparență și drepturi pentru întreprinzători; 

3) Digitalizarea proceselor de control – Registrul de stat al 

controalelor unic, transparența și previzibilitatea acțiunilor 

inspectorului. 

57.2. Elaborarea proiectului de 

hotarîre cu privire la aprobarea 

Regulamentului general cu privire la 

modul de organizare şi administrare a 

activităţii de control de stat în cadrul 

organelor de control 

Proiect consultat 

Proiect aprobat  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul III Activitate anulată 

În urma adoptării Legii nr.185/2017 modul de organizare şi 

administrare a activităţii de control de stat în cadrul organelor 

de control a fost stabilit în legislația specială, în acest sens 

această activitate necesită a fi exclusă. 

57.3. Elaborarea proiectului de 
hotărîre cu privire la regimul juridic al 

Proiect consultat Trimestrul III Activitate nefinalizată 
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Registrului de stat, raportare şi 

înregistrarea controlului  
Proiect aprobat 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

În urma tergiversării adoptării proiectului de lege de modificare 

şi completare a actelor legislative în vederea realizării reformei 

cadrului instituțional în domeniul controlului de stat, motiv 

fiind sincronizarea acestuia cu proiectul de lege de modificare 

şi completare a actelor legislative în vederea aprobării 

rezultatelor optimizărilor licențelor, actelor permisive şi a 

noului Nomenclator al actelor permisive, activitățile cu privire 

la regimul juridic al Registrului de stat, raportare şi 

înregistrarea controlului urmează a fi prelungite pentru anul 

2018. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

57.4. Crearea de parteneriate cu 

instituţiile publice privind accesul la 

bazele de date ale acestora în scopul 

verificării veridicităţii actelor anexate 

la declaraţia/cererea pentru licenţă 

Nr. parteneriate 

create; 

Ponderea 

numărului de acte 
verificate în 

regim on-line, % 

Trimestrul IV Activitate anulată 

Activitatea privind crearea de parteneriate cu instituțiile 
publice privind accesul la bazele de date ale acestora, este 

depășită în urma creării platformei  tehnologice comune a 

Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, 

securizat şi flexibil, al diferitor soluţii de aplicare şi verificare 

a autenticității semnăturii electronice (inclusiv în contextul 

utilizării sistemelor informaționale şi a serviciilor electronice). 

58.  Instituţionalizarea 

practicii de consultare 

a societăţii civile în 

vederea identificării 

barierelor în calea 

mediului de afaceri şi 
stabilirea soluţiilor de 

ameliorare a climatului 

investiţional 

58.1. Elaborarea Metodologiei de 

analiză a constrîngerilor pentru 

competitivitate în cadrul lanţurilor 

valorice 
 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

59.  Asigurarea 

funcţionării unei 

platforme veritabile de 

dialog public-privat în 

cadrul analizei 

impactului de 

reglementare şi 

intensificarea 

dialogului sectorial cu 

asociaţiile de business 

59.1. Organizarea şedinţelor 

Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător 
 

Nr. şedinţe 

organizate; 

Ponderea 

proiectelor actelor 

de reglementare 

prezentate 

Grupului de 

lucru, însoţite de 

AIR 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință au fost convocate 32 şedinţe 

ale Grupului de lucru pentru reglementarea activității de 

întreprinzător, în cadrul cărora au fost examinate: 

a. AIR - 106; 

b. Proiecte de legi - 10; 

c. Proiecte de hotărîri  ale Guvernului  - 58; 

d. Proiecte de acte  normative departamentale - 18. 

60.  Revizuirea cadrului 
normativ de 

reglementare a 

mediului de afaceri 

privind 

60.1. Reexaminarea conținutului 
Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 

august 1995 ”Cu privire la 

reglementarea monopolurilor” 

Studiu elaborat Trimestrul III 
2017 

Activitate nefinalizată 
Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la abrogarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 582/1995, a fost remis către Ministerul 

Justiției pentru expertiză juridică nr. 06/2-8510 din 22.12.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
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compatibilitatea cu 

Legea concurenței, sub 

aspectul identificării 

barierelor de intrare pe 

piață 

60.2. Elaborarea și promovarea 

modificărilor la actele normative 

referitor la drepturile exclusive ale 

întreprinderilor cu proprietate publică  

Act normativ cu 

privire la 

stabilirea 

mecanismului de 

acordare a 

drepturilor 

exclusive 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Urmare a abrogării HG 582/1995 „cu privire la reglementarea 

monopolurilor” vor fi revăzute atribuțiile fiecărei autorități 

publice pe acest domeniu, și reexaminat cadrul legal în 

contextul optimizării sistemului de drepturi exclusive (în baza 

analizei şi evaluării anterioare). 

Rezultatele obţinute prin astfel de analize vor demonstra în ce 

măsură recomandările Guvernului, ale APC şi APL, precum şi 

ale autorităţilor cu funcţii de reglementare şi control vor avea 

capacitatea de a deschide, parțial sau în totalitate, sectoarele 
respective către concurență. 

61.  Modernizarea 

serviciului public 

prestat de Camera de 

Licențiere prin 

eficientizarea şi 

reingineria acestuia 

61.1. Actualizarea Planului de 

reinginerie a serviciului public de 

licenţiere 

Nr. date create/ 

actualizate; 

Planul de 

reinginerie a 
serviciului public 

de licenţiere 

actualizat; 

Gradul de 
satisfacţie a 

beneficiarilor 

serviciului 

acordat, % 

Pe parcursul 

anului 

 

Activitate realizată 

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” a fost constituită 

în 19 iulie curent, în baza Hotărârii Guvernului nr.314 din 

22.05.2017, prin reorganizarea Î.S. ,,Centrul Resurselor 

Informaționale de Stat ,,Registru”, cu ulterioara absorbție a Î.S. 

„Camera Înregistrării de Stat”, Î.S. „Cadastru”, autorității 

administrative din subordinea Ministerului Justiției „Serviciul 

Stare Civilă” și autorității administrative din subordinea 

Ministerului Economiei „Camera de Licențiere”. Agenția 

Servicii Publice este funcțională, începînd cu data de 23 august 

2017”. 

61.2. Asigurarea implementării 

agendei de e-Transformare în cadrul 

Camerei de Licențiere prin 

implementarea Serviciului "e-

Licenţiere -II" 

Proiect de 

implementare a SI 

demarat; 

100% informație 

solicitată livrată. 

Pe parcursul 

anului 

 

Activitate anulată 

Activitate depășită în urma creării platformei tehnologice 

comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism 

integrator, securizat şi flexibil, al diferitor soluţii de aplicare şi 

verificare a autenticității semnăturii electronice (inclusiv în 

contextul utilizării sistemelor informaționale şi a serviciilor 

electronice). 

Sub-programul: Mediul fiscal 

62.  Eliminarea barierelor 

pentru dezvoltarea 

activităţii de 

întreprinzător, 

reducerea poverii 

fiscale şi simplificarea 

sistemului de impozite 

şi taxe prin 

perfecţionarea 
politicilor bugetare, 

fiscale şi financiare 

62.1. Elaborarea şi prezentarea 

propunerilor la obiectivele politicii 

fiscale şi vamale pentru anul curent 

Nr. propuneri 

elaborate 

Trimestrul II Activitate realizată 

A fost elaborat avizul la CBTM 2018-2020 cu 16 propuneri din 

care 6 au fost acceptate (nr.04/2-3001 din 30.05.2017) 

Prin scrisorile nr.04/2-3356 din 9.06.2017, nr.04/2-3613 din 

24.06.2017 și 04/2-4603 din 11.08.2017 s-au prezentat 4 

propuneri suplimentare la obiectivele politicii fiscală pentru 

anul 2018. 

A fost elaborat avizul la proiectul legii ce ține de realizarea 

obiectivelor politicii fiscale și vamale pentru anul 2018 
(nr.04/2-3986 din 17.07.2017) cu 43 propuneri din care 15 au 

fost acceptate și acceptate parțial. 

Concomitent, au fost avizate următoarele proiecte: proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat 
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pa anul 2017( nr.12-5853 din 04.10.2017); proiectul legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; proiectul 

legii asigurărilor obligatorie de asistența medicală pe anul 

2018(04-6523 din 31.10.2017); aviz la amendamentele 

deputaților la  politica fiscală 2018(inițiativa legislativă nr.317 

din 17.10.2017) nr. 06/1-7415 din 24.11.2017 și nr.06/1-7137 

din 20.11.2017; proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018; 

aviz la amendamentele deputaților la legea bugetului de stat pe 

anul 2018( inițiativa legislativă nr. CEB 497 din 12.12.2017) 

nr.04-8114 din 13.12.2017 și (CEB 357 din 23.11.2017) nr.04-
8075 din 12.12.2017. 

62.2. Efectuarea analizelor privind 

evoluţia bugetului de stat 
Nr. note 

informative 

elaborate 

Lunar  Activitate realizată 

Au fost prezentate conducerii ministerului 11 note analitice 

privind mersul de executare a bugetului de stat pentru anul 

2017. 

Sub-programul: Piața internă de consum 

63.  Eficientizarea 

reglementărilor 

privind 

comercializarea 

produselor/ serviciilor   

63.1. Coordonarea procesului de 

perfectare de către instituțiile de resort 

a normelor de comercializare a 

produselor/ serviciilor 

Nr. notificări/ 

demersuri 

transmise; 

Nr. proiecte HG 

avizate; 

Nr. instituții care 

au perfectat și 

publicat norme; 
Ponderea 

instituțiilor care 

au perfectat și 

publicat norme, 

% 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Calendarul aprobării noilor norme aferente realizării activității 

de comerț a fost stabilit în Planul de acțiuni pentru anii 2017-

2018 pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a comerțului 

interior, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 445 

din 16.06.2017. Conform planului de acțiuni, termenul de 

realizare a acțiunii date de către instituțiile de resort 

responsabile este anul 2018.  
În vederea coordonării procesului de perfectare de către 

instituțiile de resort a normelor de comercializare a 

produselor/serviciilor au fost expediate șapte scrisori de 

atenționare privind necesitatea demarării procedurii de 

perfectare și publicare a normelor menționate (04/6-2101, 04/6-

2102, 04/6-2103, 04/6-2104, 04/6-2105 din 14.04.2017; 04/6-

5284 din 06.09.2016, 04/6-4853 din 08.08.2016).  

Concomitent, instituțiile care au tangență cu reglementarea 

activității comerciale (ANSA, CNSP, IES (Inspectoratul 

Ecologic de Stat), ISM (Inspectoratul de Stat al Muncii), 

SPCSE) au publicat pe site-urile oficiale informații relevante 

domeniului, care este actualizată permanent. 

63.2. Coordonarea procesului de 
implementare a resursei 

informaționale e-comerț interior 

Soft achiziționat 
Resursă 

informațională 

implementată/ 

ghișeu unic creat 

Trimestrul IV Activitate realizată (caracter continuu) 
Prin Dispoziţia Guvernului nr.162-d din 16 decembrie 2016 a 

fost instituit Grupul de lucru tehnic pentru coordonarea 

elaborării şi implementării sistemului informațional de 

gestionare şi eliberare a actelor permisive. Implicarea MEI în 

coordonarea procesului respectiv a derivat din rolul pe care l-a 

avut acesta în elaborarea și promovarea reformelor privind 

optimizarea numărului de acte permisive eliberate de 

instituțiile publice agenților economici și, respectiv, privind 
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optimizarea numărului de controale de stat și a instituțiilor de 

stat cu atribuții de control. Totuși, coordonarea generală a 

întregului proces, precum și responsabil de monitorizarea 

realizării acțiunilor incluse în Plan este desemnată Cancelaria 

de Stat. 

La data de 19 aprilie 2017 a fost semnat contractul privind 

elaborarea SOFT –ului Sistemului Informațional cu compania 

dotGov Solutions – companie americană cu experiență în 

implementarea de soluții similare de e-Guvernare în peste 30 

de țări. Contractul a fost semnat de către Unitatea de 
Implementare a Proiectelor, creată de Banca Mondială și MEI 

care a devenit parte la contract în calitate de „Client”, iar 

reprezentanți autorizați ai Clientului au fost desemnați: Dl 

Valentin Guznac (CS), Dl Aureliu Casian (CEP-II/UIP) și Dl 

Vitalie Levința (coordonator tehnic). 

La data de 3 mai 2017 au fost lansate activitățile privind 

implementarea soluțiilor de ghișeu unic, iar în următoarele 

două luni au fost analizate procesele de afaceri și au fost 

elaborate specificațiile și cerințelor de sistem.  

În perioada august-septembrie au fost definitivate pașapoartele 

tehnice a 25 de acte permisive incluse în sistemul ghișeului unic 
(Notificarea în comerț, autorizația sanitară, autorizația sanitar-

veterinară, precum și patenta de întreprinzător se includ în lista 

primelor 25 de acte). 

(Notificarea în comerț, autorizația sanitară, autorizația sanitar-

veterinară, precum și patenta de întreprinzător se includ în lista 

primelor 25 de acte). 

Compania dezvoltatoare (dot-Gov Solutions) a prezentat 

versiunea pilot a sistemului, care include 25 de acte permisive 

din lista celor prioritare identificate la etapa elaborării studiului 

de fezabilitate. Astfel, la moment în proces sunt implicate 9 

autorități și agenții printre care, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Agenția Națională pentru Siguranța 
Alimentelor, Agenția de Sănătate Publică, APL-urile. 

Din aprilie 2018 se estimează că softul va fi funcțional. 

63.3. Monitorizarea Legii nr. 

93/1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător 

Raport de 

monitorizare 

elaborat și 
prezentat 

Ministerului 

Justiției 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Raportul privind monitorizarea Legii nr. 93/1998 cu privire la 

patenta de întreprinzător a fost expediat Ministerului Justiției 
prin scrisoarea nr. 17-6050 din 13.10.2017. 

63.4. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea unor 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Pentru realizarea acțiunii respective au fost elaborate 2 proiecte 

de hotărîri de Guvern: 
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hotărîri ale Guvernului (HG 

nr.931/2011 și HG nr.517/1996) 
materiale aferente 

publicate; 

1) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și 

funcționarea piețelor – etapa de avizare, transmis prin 

scrisoarea MEI nr. 06/2-6958 din 15.11.2017; 

2) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și 

completarea unor Hotărîri ale Guvernului (HG nr. 931/2011, 

HG nr. 1209/2007) – etapa de avizare, transmis prin scrisoarea 

MEI nr. 06/2-7148 din 20.11.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

63.5. Promovarea modernizării 

sistemului cooperației de consum din 

țară prin revizuirea, și după caz, 
actualizarea, cadrului juridic și 

instituțional aferent 

Studiu elaborat; 

Proiect aprobat  

Trimestrul IV Activitate suspendată 

MEI în comun cu instituțiile vizate prin competență, a inițiat 

efectuarea unei analize a cadrului juridic, precum și 
instituțional ce vizează activitatea cooperativelor de consum. 

Conform informației disponibile la moment, cooperativele de 

consum cad sub incidența reglementărilor generale ale Codului 

Civil, totodată acestea, în tipologia întreprinderilor se consideră 

a fi întreprinderi mici și mijlocii avînd, astfel posibilitatea de a 

aplica și beneficia de diverse programe de suport disponibile.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

64.  Eliminarea 

dezechilibrului între 

infrastructura 
comercială a 

municipiilor/ 

orașelor/ satelor 

64.1. Conlucrarea cu autoritățile 

locale în vederea extinderii rețelei de 

unități comerciale/ prestări servicii în 

localitățile rurale 

Nr. ședințe 

organizate; 

Nr. scrisori 

expediate 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de raportare, au fost examinate și expediate 

răspunsuri la scrisorile parvenite de la autoritățile publice 

locale (notificarea în comerț, patenta de întreprinzător, 

activitățile independente în comerț, activități ce cad sub 

incidența Legii nr. 231/2010). 

65.  Modernizarea căilor de 

distribuție/ 

comercializare a 

produselor 

65.1. Promovarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr. 284/2004 cu 

privire la comerțul electronic 

Proiect consultat; 

Lege adoptată; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate; 

Trimestru I Activitate realizată 

A fost aprobată Legea nr. 59 din 06.04.2017 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul 

electronic. Prevederile legale vor intra în vigoare pe parcursul 

a 9 luni de la data publicării.   

66.  Asigurarea sectorului 

cu forță de muncă 

calificată 

66.1. Efectuarea unui studiu 

privind oportunitatea creării Centrului 

de Management în Comerț și Servicii, 

cu suportul Comitetului Sectorial de 

formare profesională în Comerț 

Studiu efectuat Trimestru II Activitate anulată 

Se propune anularea acțiunii din următoarele considerente. 

1. Existența diverselor programe de suport pentru afaceri (în 

special ÎMM) care au componenta de instruire și mentorat 

orientate spre stimularea și dezvoltarea culturii antreprenoriale; 

2. Negocierea cu Grupul Băncii Mondiale privind lansarea 
proiectului acesteia: „Competențe pentru locuri de muncă” – 

obiectivul căruia este de a promova creșterea sectorului privat 

şi îmbunătățirea rezultatelor de angajare prin diminuarea 

constrângerilor cheie în materie de competente. De menționat, 

că Echipa Grupului Băncii a elaborat și prezentat două studii cu 

privire la competențele angajaților și corespunderea acestora 

așteptărilor și cerințelor angajatorilor. Studiile cu titlul 

‘Competenţe pentru locuri de muncă: Provocări şi soluţii 

posibile’ clarifică situația constrângerilor în materie de 
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competențe din Moldova, cauzele acestora şi măsura în care 

acestea afectează negativ creșterea sectorului privat. Astfel, 

Proiectul planificat „Competențe pentru locuri de muncă” 

derulat cu finanţarea Băncii Mondiale vine să soluționeze 

problemele identificate în studiul menționat.   

3. Crearea unei entități noi în condițiile în care APC se 

reorganizează, inclusiv prin optimizarea (reducerea) statelor de 

personal se consideră a fi inoportună. 

67.  Monitorizarea 

domeniului comerțului 

interior  

67.1. Monitorizarea implementării 

Strategiei de dezvoltare a comerțului 

interior pentru anii 2014-2020 

Raport anual 

elaborat şi 

publicat; 

Gradul de 

implementare a 

Strategiei, % 

Trimestrul II Activitate realizată 

La 14.04.2017 a fost expediat Cancelariei de Stat, Raportul de 

progres privind realizarea Planului de acțiuni aprobat pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în 

anul 2016. Analiza implementării Strategiei (PA 2014-2016) 

denotă o realizare a acțiunilor în proporție de 80%.  

În vederea asigurării continuității la implementarea Strategiei 

menționate prin Hotărîrea Guvernului nr. 445 din 16.06.2017 a 

fost aprobat un nou plan de acțiuni pentru perioada 2017-2018. 
 

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI DE STAT 
Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice 

68.  Asigurarea 

implementării în 

cadrul întreprinderilor 

de stat şi societăţilor 

comerciale cu cotă de 

stat incluse în lista 

bunurilor nepasibile de 

privatizare a normelor 

de administrare 
corporativă 

68.1. Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1053 din 11 noiembrie 

2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

reprezentarea statului în societățile 

comerciale 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul este în proces de definitivare. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului a fost elaborat și remis Guvernului spre examinare 

și aprobare prin scrisoarea nr.10-1998 din 10.04.2017, iar 

ulterior, conform solicitării Cancelariei de Stat proiectul, prin 

scrisoarea nr. 10-2495 din 04.05.2017, a fost remis Centrului 

de Implementare a Reformelor, în vederea examinării din punct 

de vedere a corespunderii acestuia cu conceptul reformei 

administrației publice. La data de 26.09.2017 a fost primit 
răspuns Centrului de Implementare a reformelor prin care se 

propune promovarea proiectului dat ulterior aprobării 

proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și 

funcționarea APP (a fost aprobat prin HG nr.902/2017). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

68.2. Elaborarea indicațiilor pentru 

participarea reprezentanților statului 

în cadrul adunărilor generale ale 

societăților comerciale cu cotă de stat 

Numărul 

indicațiilor emise  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost emise 19 indicații cu privire la 

votarea în cadrul adunării generale. 

68.3. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului-

model pentru ocuparea funcției de 
administrator a întreprinderii de stat 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul de hotărâre este în proces de elaborare. Totodată, 

proiectul urmează a fi ajustat la prevederile pct. 7 din 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 
Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 902 

din 06.11.2017, care statuează că, Guvernul va propune 

candidatura pentru numirea în funcția de conducător al 
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întreprinderii de stat sau societății comerciale cu capital public 

sau majoritar public, cu un efectiv de personal mai mare de 100 

de unităţi sau o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de 

minimum 20 milioane de lei, care va fi determinată în baza 

propunerilor unei comisii guvernamentale create în acest sens 

prin hotărîre de Guvern. 

Acțiunea este transferată pentru anul 2018. 

68.4. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

comisiei de cenzori la întreprinderile 
de stat 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul de Hotărîre de Guvern este în proces de definitivare. 

Proiectul a fost restituit de Centrul de Implementarea a 

Reformelor, pentru ajustare, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 594 din 26.07.2017 cu privire la restructurarea 

administrației publice centrale de specialitate și 

Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 902 din 06.11.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

69.  Monitorizarea 

activităţii 

întreprinderilor de stat 

şi a societăţilor 

comerciale cu cotă de 

stat 

69.1. Promovarea proiectului legii 

cu privire la întreprinderile de stat și 

întreprinderile municipale 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Trimestrul II Activitate realizată 

A fost aprobată Legea cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017. 

69.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr.770 din 

20.10.1994 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Proiectul a fost inițiat urmare adoptării Legii nr. 246 din 

23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, în vigoare din 22.12.2017. 

Activitate transferată pentru anul 2018.  

69.3. Modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23 

martie 2005 cu privire la aprobarea 

listelor bunurilor imobile proprietate 

publică a statului și transmiterea unor 

bunuri imobile 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate realizată 
A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.436 din 14.06 2017  

privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.351 

din 23 martie 2005. 

69.4. Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire la 

scutirea unor agenți economici de 

plata dividentelor sau defalcarea în 

bugetul de stat a unei părți din profitul 

net obținut în anul 2016 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate anulată 

A fost retras proiectul Hotărârii Guvernului privind scutirea 

unor agenți economici de plata dividendelor sau defalcarea în 

bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2016, 

reieșind din opiniile parvenite în procesul avizării acestuia, în 

speța, avizul Ministerului Finanțelor care, face referire la 

prevederile art.17 al Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 24.07.2014, potrivit cărora pe 

parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii 
care conduc la reducerea veniturilor, dacă impactul financiar al 

acestora nu este prevăzut în buget. 
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69.5. Instituționalizarea 

mecanismului de asigurare a 

transparenței și control al activității 

entităților economice proprietate a 

statului 

Î.S. şi S.A în care 

statul deţine peste 

50% de acţiuni 

delimitate în 

calitate de entităţi 

de interes public; 

Activităţi de 

contabilitate şi 

publicarea 

rezultatelor 
financiare ale 

acestor entităţi 

realizate conform 

standardelor 

internaţionale de 

raportare 

financiară 

Iunie  Activitate anulată 

Noțiunea de entitate publică este propusă de a fi definită de 

proiectul legii contabilității în redacție nouă, elaborat de către 

Ministerul Finanțelor în decembrie 2016, prin care au fost 

transpuse cerințele minime ale Directivei 2013/34/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26.06.2013 privind 

situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 

rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, și plasat 

pe portalul particip.gov.md. În acest sens, proiectul de lege 

specifică criteriile pentru delimitarea Î.S. şi S.A în care statul 
deţine peste 50% de acţiuni în calitate de entităţi de interes 

public. 

Sistem de 

monitorizare, 

generare a 

indicatorilor 

cantitativi şi 
calitativi, 

publicare a 

rapoartelor 

financiare pus în 

aplicare 

Decembrie 

70.  Îmbunătățirea 

performanței 

întreprinderilor de stat 

și societăților 

comerciale cu cotă de 

stat administrate de 

Ministerul Economiei  

70.1. Organizarea sesiunilor de 

instruire pentru reprezentanții 

companiilor din subordinea 

Ministerului Economiei, în vederea 

consolidării capacităților 

managementului și personalului în ce 

privește administrarea corporativă 

Nr. sesiunilor 

organizate; 

Nr. persoane 

instruite;  

Trimestrul I Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost organizate 2 sesiuni de instruire 

pentru reprezentanții companiilor din subordinea ministerului 

economiei. În cadrul I sesiuni au fost organizate 6 ședințe, fiind 

instruite 100 persoane, iar în cadrul sesiunii a II-a au fost 

organizate 20 ședințe, fiind instruite 85 persoane. 

70.2. Organizarea seminarului de 

prezentare și dezbateri asupra 
rezultatelor analizei și recomandărilor 

analizei și recomandărilor raportului 

final privind implementarea bunelor 

practici în administrarea corporativă 

Recepționarea 

raportului final; 

Seminar 

desfășurat 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

În cadrul desfășurării evenimentelor în cauză, experții au 
prezentat doar raportul preliminar, care urmează a fi definitivat 

pentru a fi prezentat raportul final.  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice 
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71.  Perfecționarea și 

promovarea cadrului 

legislativ și normativ 

în domeniul 

administrării 

proprietății publice 

71.1. Elaborarea proiectului legii 

privind delimitarea proprietății 

publice 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 821 din 18.10.2017 

pentru aprobarea proiectului de lege privind delimitarea 

proprietății publice. 

Proiectul a fost prezentat Parlamentului pentru examinare și 

adoptare (nr.821 din 18.10.2017). Ulterior, proiectul a fost 

examinat în cadrul Parlamentului în I lectura. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

71.2. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la modul de delimitare a 

bunurilor proprietate publică 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 
materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a 

bunurilor proprietate publică va fi promovat după adoptarea 
Legii privind delimitarea proprietății publice. 

Acțiune transferată pentru anul 2018. 

71.3. Modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 945 din 

20.08.2007 cu privire la măsurile de 

realizare a Legii nr.121-XVI din 

04.05.2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 503 din 03.07.2017. 

cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.2 şi nr.3 la 

Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007. 

71.4. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la privatizarea fără anunțul 

prețului inițial simbolic  

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la privatizarea 

bunurilor proprietate publică fără anunțul prețului inițial, a fost 

restituit de Guvern, prin scrisoarea nr. 31-06-9234 din 

08.12.2017 pentru examinare suplimentară. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

72.  Elaborarea și 
înregistrarea legislației 

secundare pentru 

implementarea legilor-

cadru în domeniul 

concurenței, ajutorului 

de stat și al publicității 

Elaborarea și înregistrarea legislației 
secundare pentru implementarea 

legilor-cadru în domeniul concurenței, 

ajutorului de stat și al publicității 

Nr. Proiecte 

elaborate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
În vederea realizării obiectivului dat Consiliul Concurenței:                      

- a operat completări la Hotărîrea Plenului Consiliului 

Concurenței nr.3 din 08.09.2016 „Cu privire la aprobarea unor 

acte normative privind evaluarea ajutoarelor de stat sectoriale” 

aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.4 

din 29.09.2016, iar la data de 04.05.2017 cu nr.1213 a fost 

înregistrată la Ministerului Justiției în Registrul de stat al 

actelor normative departamentale;  

- a elaborat și prin scrisorile nr. ASO 02/80-1109 și ASO 02/81-

1108 din 20.05.2017 a transmis Centrului de Armonizare a 

Legislației spre examinare și avizare și Centrului Național 

Anticorupție spre examinare și expertizare proiectul 
Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru 

protecția mediului și energiei.   

73.  Asigurarea expunerii 

la privatizare a 

73.1. Organizarea procesului de 

privatizare a bunurilor proprietate 

publică de stat 

3 runde de 

privatizare 

organizate; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, au fost desfășurate 3 runde de 

privatizare în cadrul cărora au fost expuse la vânzare 73 bunuri 
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bunurilor supuse 

privatizării 

12 bunuri 

privatizate prin 

modalitățile 

prevăzute de 

legislație;  

220 mil. lei 

venituri încasate 

la bugetul de stat 

proprietate publică de stat. Drept rezultat, au fost privatizate 16 

bunuri proprietate publică de stat. În bugetul de stat au fost 

achitate mijloace financiare în sumă de 166 441  mii lei (la data 

de 27.12.2017). 

Sub-programul: Parteneriatul public-privat 

74.  Dezvoltarea și 

susținerea 

parteneriatelor public-
private  

74.1. Completarea anexelor nr. 1 și 

nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.419 

din 18 iunie 2012 cu privire la 
aprobarea listei bunurilor proprietate a 

statului și a listei lucrărilor și 

serviciilor de interes public național 

propuse parteneriatului public – privat 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada de referință au fost aprobate următoarele hotărîri de 

Guvern: HG nr.739 din 18.09.2017; HG nr.604 din 26.07.2017;  

HG nr.487 din 29.06.2017; HG nr.237 din 25.04.2017; HG 

nr.74 din 15.02.2017. 

74.2. Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.179 din 10 iulie 

2008 cu privire la parteneriatul public 

privat 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Dat fiind că, modificările la Legea nr.179 din 10.07.2008 cu 

privire la parteneriatul public-privat, au legătură directă cu 

proiectul de lege cu privire la concesiunile de lucrări și servicii 

(adoptat, în I lectură la 02.11.2017), proiectul de modificare a 

Legii nr. 179/2008 va fi promovat după adoptarea în lectura 

finală a Legii cu privire la concesiunile de lucrări și servicii( 

adoptat, în I lectură, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului 
din 02.11.2017. ).  

Acțiune transferată pentru anul 2018 

74.3. Elaborarea și promovarea 

proiectului noii legi privind 

concesiunile de lucrări și servicii 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 308 din 

17.05.2017 și adoptat, în I lectură, în cadrul ședinței plenare a 

Parlamentului din 02.11.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

74.4. Elaborarea Ghidului pentru 

proiectele de parteneriat public-privat 
Ghid elaborat  Trimestrul IV Activitate realizată 

Ghidul a fost elaborat și este aprobat prin ordinul APP 

nr.80/14.11.2017. 

75.  Promovarea 

parteneriatului public-

privat 

75.1. Acordarea asistenţei 

consultative şi coordonarea procesului 

de PPP iniţiate de APC şi APL 

Nr. studii de 

fezabilitate 

avizate; 

Nr. concursuri 

desfășurate în 
cadrul comisiilor 

de selectare a 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost avizate 9 studii de fezabilitate.  

S-a participat la ședințele Comisiilor de selectare a partenerului 

privat în cadrul a 15 proiecte PPP. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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partenerului 

privat cu 

participarea APP 

75.2. Asigurarea evidenței 

contractelor de parteneriat public-

privat 

Nr. contracte de 

PPP încheiate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost încheiate 5 contracte de 

parteneriat public-privat. 

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ 
Sub-programul: Supravegherea pieței 

76.  Scăderea riscului de 

apariţie a produselor şi 

serviciilor periculoase 

pe piaţă şi asigurarea 

unui nivel înalt de 

supraveghere a pieţei 

în vederea protejării 

consumatorilor 

76.1. Punerea în aplicare a cadrului 

normativ nou armonizat la prevederile 

legislației comunitare în domeniu 

Foaie de parcurs 

elaborată și 

aprobată prin 

Ordinul MEc 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Foaia de parcurs privind punerea în aplicare a cadrului 

normativ în domeniul supravegherii pieței a fost elaborată și 

aprobată prin Ordinul nr.15 din 08.02.2017. 

76.2. Elaborarea Conceptului 

tehnic al Sistemului național de 

informare și comunicare pentru 

supravegherea pieței 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Acțiune nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus avizării cu instituțiile vizate, 

supus expertizei anticorupție și juridice. Proiectul a fost remis 

la Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr.12-8309 din 19.12.2017. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

76.3. Elaborarea Regulamentului 

privind funcționarea sistemului 

național de informare și comunicare 

pentru supravegherea pieței și a 

modului de furnizare a informațiilor și 

preluarea acestora 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV 

IV 

 

Activitate nefinalizată 

Regulamentul privind funcționarea sistemului național de 

informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei şi a 

modului de furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora, va 

putea fi promovat doar după aprobarea de către Guvern a 

Concepției menționate supra. 

Acțiune transferată pentru trim.IV 2018 

76.4. Elaborarea proiectului 
hotărîrii Guvernului cu privire la 

echipamentele sub presiune 

transportabile 

Proiect consultat; 
Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
Proiectul cu documentele aferente (nota, sinteza obiecțiilor, 

avizele și AIR) a fost remis Cancelariei de Stat prin demersul 

nr.12-6241 din 23.10.2017.  

Proiectul a fost aprobat în ședința de Guvern din data de 

13.12.2017. 

77.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a pieţei 

77.1. Consolidarea procesului de 

informare şi educare a consumatorului 
Nr. evenimente 

organizate; 

Nr. participanți 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate următoarele 

activități de informare și educare a consumatorilor, în cadrul:  

- 482 vizite de consultanță;  

- 11 campanii de informare; 

- 3 campanii de promovare a sistemului instituțional; 

- 93 comunicate de presă plasate pe pagina web APC;  

- 66 informații utile plasate pe pagina web APC;  
- organizat evenimentul dedicat Zilei mondiale a protecţiei 

drepturilor consumatorilor – 15 martie (ZMDC);  

- 48883 pliante difuzate;  

- 391 activități de informare a publicului larg, în colaborare cu 

instituțiile media (apariții media);  
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- înregistrate  2447 petiții,/sesizări referitor la produse /servicii 

neconforme, din care 1928 pareenite direct de la consumatori, 

519 parvenite de la alte autorități.  

- înregistrate 12886 apeluri telefonice, din care 11423 de la  

consumatori și 1463 agenți economici, care au sesizat anumite 

încălcări ale drepturilor consumatorilor, solicitat consultanță; 

- în Ghişeul unic/oficiile APC s-au adresat 1812 persoane, din 

care 1291 consumatori și 521 agenți economici; 

- în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, APC a 

participat la Conferința de presă, organizată în cadrul 
Campaniei de informare și monitorizare privind utilizarea 

corectă a mijloacelor de măsurare (26 iulie 2017, în incinta 

MEI);   

- editată și publicată Revista „Anuarul APC 2016”;   

- elaborat Buletinul informativ electronic, distribuit online și 

pe pag.web;   

- consultați 32343 consumatori în total  (telefonic, în Ghișeul 

APC/oficii, vizite de consultanță, la examinarea petițiilor/ 

sesizărilor);   

- create 2 conturi în rețelele de socializare Facebook și OK. Pe 

contul creat în rețeaua Facebook, sunt înregistrate 4242 
aprecieri;  

- pagina web APC este accesată zilnic de persoanele 

interesate, înregistraţi 316974 vizitatori unici. 

77.2. Monitorizarea implementării 

planurilor anuale / semestriale / 

trimestriale de supraveghere a pieţei 

ale Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor 

Nr. rapoarte 

aprobate şi 

publicate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Rapoartele trimestriale de activitate a Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor sunt prezentate și publicate pe site-ul APC 

http://consumator.gov.md/lib.php?l=ro&idc=136.   

77.3. Desfăşurarea instruirilor 

privind dezvoltarea competenţelor 

tehnice, de integritate profesională şi 

asigurarea respectării principiului 

independenţei şi transparenţei 

activităţii 

Nr. instruiri 

efectuate; 

Nr. inspectori 

instruiţi 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

A fost elaborat Programul de instruire al inspectorilor APC 

referitor la implementarea cadrului legal și normativ în ceea ce 

privește protecția consumatorilor și supravegherea pieței. În 

conformitate cu acțiunile stabilite în Programul citat au fost 

desfășurate 4 activități de instruire de către 4 reprezentanți MEI 
pe domeniile specifice de competență. 

78.  Promovarea, controlul 

şi supravegherea 

respectării legislaţiei 

precontractuale, 

contractuale şi post-

contractuale 

78.1. Organizarea activităţilor de 

informare a părţilor interesate referitor 

la legislaţia nou adoptată în domeniile 

de competenţă  

Nr. 

participanţi; 

Nr. activităţi 

desfăşurate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 52 mese rotunde, 

la care au participat 1464 agenți economici. Participanții au fost 

informați referitor la legislația nou adoptată, precum și la 

riscurile pe care le prezintă prin activitățile lor, în relațiile cu 

consumatorii.  

În cadrul controalelor, au fost informați 203 agenți economici.  

APC a desfășurat 11 campanii largi de informare cu atragerea 

a 20 instituții media, unde au primit consultanță circa 4607 

http://consumator.gov.md/lib.php?l=ro&idc=136
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persoane (2888 consumatori/1719 agenți economici).                                                 

În comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, APC a 

participat la Conferința de presă, organizată în cadrul 

Campaniei de informare și monitorizare privind utilizarea 

corectă a mijloacelor de măsurare (26 iulie 2017, în incinta 

MEI);  

În total, au primit consultanță 8796 agenți economici (telefonic, 

în Ghișeul APC/oficii, în cadrul vizitelor, meselor rotunde, 

controalelor, examinării petițiilor/sesizărilor/materialelor 

recepționate). 

79.  Asigurarea executării 
cerințelor stabilite de 

Legea nr.230 din 23 

septembrie 2016 

pentru modificarea și 

completarea unor acte 

legislative în vederea 

realizării reformei 

cadrului instituţional 

în domeniul 

controlului de stat 

79.1. Elaborarea proiectului 
hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea unor acte 

normative (reforma IPSSTOIP) 

Proiect 
elaborat 

Trimestrul I Activitate realizată 
A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 

18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției 

pentru Supraveghere Tehnică. 

79.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea unor acte 

normative (reforma APC) 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.1089 din 

18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei. 

80.  Asigurarea cadrului 

normativ legal adecvat 
pentru activitățile de 

supraveghere a pieței 

și de protecție a 

drepturilor și 

intereselor 

consumatorilor 

80.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii de Guvern pentru abrogarea 
unor hotărîrii de Guvern (HG 

nr.597/2012, HG nr.1465/2003, HG 

nr.862/2004) 

Proiect consultat; 

Proiect 
aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.420 din 
12.06.2017 cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern. 

80.2. Elaborarea Listelor de 

verificare aplicate la efectuarea a 

controlului și supravegherii tehnice de 

stat a obiectelor industriale 

periculoase 

Liste aprobate 

și publicate 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost: 

- respectate prevederile pct.4 al „Regulamentului privind 

procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a 

pieţii şi Serviciul Vamal”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.1076 din 23.09.16 şi Hotărîrii Guvernului nr.1116 din 

07.10.16 „Pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 

Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produse 

periculoase”; 
- evaluate listele produselor care fac obiectul regulamentului 

tehnic aplicabil şi a celor excluse din gama grupului de 

produse; 
- înaintate şi deja întocmite listele de atribuire a marcajelor care 

atestă siguranța şi conformitatea produselor cu cerinţe specifice 

în reglementările tehnice aplicabile. 
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IPSSTOIP a elaborat proiectul Listelor de verificare aplicate la 

efectuarea controlului și supravegherii tehnice de stat a 

obiectelor industriale periculoase (scr.28-04/269 din 

02.06.2017). Se lucrează asupra definitivării proiectului 

nominalizat. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Sub-programul: Protecția drepturilor consumatorilor 

81.  Ajustarea legislaţiei 

naţionale la actele 

normative ale UE ce 

vizează drepturile 

consumatorilor 

81.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.105-XV din 

13 martie 2003 privind protecţia 
consumatorilor  

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul  

IV 
Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat, transmis pentru examinare 

autorităților publice centrale (scr.08/2-2665 din 16.05.2017) și 

Centrului Național Anticorupție (scr.08/2-4227 din 

27.07.2017). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

82.  Asigurarea procesului 

participativ al 

reprezentanților 

entităților publice și 

private cu competențe 

în domeniul 

supravegherii pieței și 
protecției drepturilor 

consumatorilor 

82.1. Organizarea ședințelor 

Consiliului coordonator în domeniul 

supravegherii pieţei şi protecţiei 

consumatorilor 

Nr. ședințe/ mese 

rotunde 

organizate și 

desfășurate 

Trimestrele I 

și III 
Activitate realizată 

La data de 28.02.2017 s-a desfășurat ședința Consiliului 

coordonator în domeniul supravegherii pieței și protecției 

consumatorilor, la care au participat peste 23 persoane. În 

cadrul ședinței a fost prezentat și discutat                                                          

Raportul final de realizare a Planului de acțiuni 2013-2016 

privind implementarea Strategiei în domeniul protecției 
consumatorilor. 

83.  Fortificarea 

capacităţilor 

decizionale ale 

consumatorului prin 

educare şi informare 

83.1. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor consacrate Zilei mondiale 

a protecţiei drepturilor consumatorilor 

– 15 martie 

Nr. mese rotunde 

organizate; 

Nr. participanţi: 

consumatori, 

asociaţii obşteşti, 

agenţi economici 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost organizată la data de 15 martie 2017 masa rotundă 

consacrată Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu 

tematica „Constituirea lumii digitale în care consumatorii pot 

avea încredere”, la care au participat cca 30 persoane -

reprezentanți ai APC, ANSA, BNM, CNPF, ANRCETI, 

asociații obștești, agenți economici, inclusiv mass-media.                                  

 

84.  Asigurarea participării 

Republicii Moldova la 

evenimente organizate 

de instituţiile 
internaţionale în 

domeniul protecţiei 

drepturilor 

consumatorilor 

84.1. Asigurarea reprezentării 

Republicii Moldova în cadrul 

Consiliului consultativ pentru 

protecţia consumatorilor al statelor-
membre ale Comunităţii 

Nr. şedinţe la care 

s-a participat 

 

Trimestrul II  Activitate realizată 

La ședința sesiunii Consiliului Consultativ pentru protecția 

Consumatorilor a țărilor membre CSI a participat APC. 

84.2. Organizarea întrunirii 

membrilor Consiliului consultativ 

pentru protecţia consumatorilor al 

statelor-membre ale Comunităţii 

Statelor Independente, în Republica 

Moldova 

Ședință 

organizată și 

desfășurată 

 

Trimestrul IV Activitate realizată 

La data de 6 octombrie la Chișinău a fost organizată, cea de-a 

13 sesiune a Consiliului Consultativ pentru protecția 

Consumatorilor a țărilor membre CSI. 

85.  Monitorizarea 

implementării 

Strategiei în domeniul 

85.1. Elaborarea raportului anual 

(2016) de monitorizare şi evaluare a 

Raport elaborat și 

publicat; 

Trimestrul 

I 
Activitate realizată 

Raportul anual de monitorizare și evaluare a implementării 

Strategiei în domeniul protecției consumatorilor a fost 
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protecţiei 

consumatorilor pentru 

anii 2013-2020 

 

implementării Strategiei în domeniul 

protecţiei consumatorilor  
Gradul de 

implementare a 

Strategiei, % 

prezentat Cancelariei de Stat prin demersul nr. 08/2-1117 din 

24.02.2017. Acțiunile Planului pentru perioada de raportare au 

fost realizate în proporție de 100%. 

85.2. Elaborarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea în anii 

2017-2020 a Strategiei în domeniul 

protecţiei consumatorilor pentru anii 

2013-2020 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărârea Guvernului nr. 449 din 

19.06.2017 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.560 din 24.07.2013. 

85.3. Elaborarea Raportului 

generalizat privind realizarea Planului 

de acţiuni pentru perioada 2013-2016 

de implementare a Strategiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor 

pentru anii 2013-2020 

Raport 

elaborat și 

publicat; 

Gradul de 

realizare a 

Planului, % 

Trimestrul I Activitate realizată 

Raportul generalizat privind realizarea Planului de acțiuni 

pentru perioada 2013-2016 de implementare a Strategiei în 

domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020 a 

fost prezentat Cancelariei de Stat prin demersul nr.08/2-1507 

din 17.03.2017. Acțiunile Planului pentru perioada 2013-2016 

au fost realizate în proporție de 88%. 

86.  Elaborarea 

procedurilor specifice 
privind supravegherea 

tipurilor concrete de 

produse 

86.1. Elaborarea procedurii privind 

controlul metrologic legal al 
preambalatelor și al sticlelor utilizate 

ca recipient de măsurare 

Ordin aprobat Trimestrul IV Activitate realizată 

În 2017 APC a aprobat Procedura privind controlul metrologic 
legal al preambalatelor și al sticlelor utilizate ca recipient de 

măsurare. Procedura este plasată pe pagina web APC - 

http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=249&id=1704&

t=/Transparenta/Proceduri-de-control/Procedura-privind-

controlul-metrologic-legal-al-preambalatelor-i-sticlelor-

utilizate-ca-recipiente-de-masura 

Sub-programul: Securitate industrială 

87.  Asigurarea cadrului 

legal adecvat pentru 

protecţia populaţiei şi 

mediului înconjurător 

de posibilele avarii la 

obiectele industriale 
periculoase 

87.1. Elaborarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea și 

completarea Legii nr.116 din 18 mai 

2012 privind securitatea industrială a 

obiectelor industriale periculoase (sub 

aspectul actelor permisive și a 
procedurilor) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

Au fost înaintate propuneri pentru elaborarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.116  din 

18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor 

industriale periculoase sub aspectul actelor permisive. 

Propunerile au fost aprobate prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

87.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modul şi cerinţele pentru darea în 

exploatare specifice fiecărei categorii 

de obiecte industriale periculoase 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul 

III 
Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost înaintat spre consultare IPSSTIOP prin 

demersul nr. 08/2-1638 din 23.03.2017. Actualmente se 

conlucrează asupra definitivării proiectului. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

87.3. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea cerințelor minime de 

securitate privind exploatarea 

sistemelor de distribuție a gazelor 

combustibile naturale 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.552 din 

12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate 

privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor 

combustibile naturale. 

87.4. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

Proiect consultat; Trimestrul I Activitate realizată 

http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=249&id=1704&t=/Transparenta/Proceduri-de-control/Procedura-privind-controlul-metrologic-legal-al-preambalatelor-i-sticlelor-utilizate-ca-recipiente-de-masura
http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=249&id=1704&t=/Transparenta/Proceduri-de-control/Procedura-privind-controlul-metrologic-legal-al-preambalatelor-i-sticlelor-utilizate-ca-recipiente-de-masura
http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=249&id=1704&t=/Transparenta/Proceduri-de-control/Procedura-privind-controlul-metrologic-legal-al-preambalatelor-i-sticlelor-utilizate-ca-recipiente-de-masura
http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=249&id=1704&t=/Transparenta/Proceduri-de-control/Procedura-privind-controlul-metrologic-legal-al-preambalatelor-i-sticlelor-utilizate-ca-recipiente-de-masura
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aprobarea cerințelor minime de 

securitate privind construcția și 

exploatarea ascensoarelor 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.506 din 

05.07.2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate 

privind exploatarea ascensoarelor. 

87.5. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

specialităților raportate la activităţile 

în domeniul securităţii industriale, 

pentru care se acordă permis de 

exercitare 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea specialităților 

raportate la activităţile în domeniul securităţii industriale, 

pentru care se acordă permis de exercitare a fost remis la 

examinare părților interesate prin demersul nr.08/2-4509 din 

08.08.2017. La 19.09.2017 a fost organizată o ședință de 

dezbatere asupra obiecțiilor la proiectul elaborat. 
Acțiune transferată pentru anul 2018 

87.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea cerințelor minime de 

securitate privind construcția si 

exploatarea parcajelor auto subterane 

Proiect elaborat Trimestrul III Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr.552 din 

12.07 2017 „Pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate 

privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor 

combustibile naturale”. 

87.7. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la amplasarea obiectelor 

pentru păstrarea și comercializarea 

produselor petroliere 

Proiect elaborat Trimestrul III Acțiune nefinalizată  
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la amplasarea obiectelor pentru 

păstrarea și comercializarea produselor petroliere, este în 

proces de elaborare. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

88.  Dezvoltarea cadrului 

normativ cu referire la 
activitățile de instruire 

și atestare a 

personalului care 

desfășoară activități în 

domeniul securității 

industriale 

88.1. Elaborarea Regulamentului 

privind instruirea şi atestarea 
personalului agenţilor economici care 

desfăşoară activităţi în domeniul 

securităţii industriale 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 
Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul III Acțiune nefinalizată 

Regulamentul privind instruirea și atestarea personalului 
agenților economici care desfășoară activităţi în domeniul 

securităţii industriale, a fost remis la examinare părților 

interesate prin demersul nr.08/2-4509 din 08.08.2017. La 

19.09.2017 a fost organizată o ședință de dezbatere asupra 

obiecțiilor la proiectul elaborat. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

89.  Revizuirea cadrului 

legislativ și normativ 

în domeniul securităţii 

industriale 

89.1. Elaborarea documentelor 

normativ-tehnice în domeniul 

securității industriale 

5 documente 

normativ-tehnice 

aprobate prin 

Ordinul MEc 

Trimestrul I-

IV 
Acțiune nefinalizată  
Au fost elaborate 2 proiecte de documente normativ-tehnice. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

90.  Diminuarea riscurilor 

de avarii industriale şi 

catastrofelor cu 

caracter tehnogen, 
majorînd ponderea 

agenţilor economici 

care activează în 

domeniul securităţii 

industriale şi a 

90.1. Efectuarea controalelor în 

scopul prevenirii avariilor industriale 

şi catastrofelor cu caracter tehnogen, 

organizarea meselor rotunde, 
seminarelor şi vizitelor consultative la 

obiectele industriale periculoase, pe 

domenii de supraveghere 

Nr. controale 

efectuate; 

Nr. mese rotunde/ 

seminare/ vizite 
consultative 

organizate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 de către IPSSTOIP au fost realizate 

501 de controale, faţă de 864 controale planificate. Îndeplinirea 

obiectivului propus spre realizare a fost direct influenţat de 
asigurarea executării cerințelor stabilite de Legea nr.230 din 23 

septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative în vederea realizării reformei cadrului instituțional 

în domeniul controlului de stat. Inspectorii IPSTOIP au 

participat la: 
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persoanelor fizice care 

cunosc aceste riscuri şi 

măsuri de prevenire 

- 33 şedinţe/seminare organizate de entitate; 

- 39 seminare/ mese rotunde organizate în cadrul altor 

autorităţi; 

La fel, s-a acordat din birou consultaţii, prin întocmirea a 661 

acte de consultanță pe domeniile subdiviziunilor structurale, 

atribuite la cadrul legal şi a actelor normativ-tehnice. 

91.  Asigurarea respectării 

cerinţelor de securitate 

la obiectele industriale 

periculoase(OIP) şi 

funcţionarea acestora 
în condiţii de siguranţă 

şi fiabilitate 

91.1. Asigurarea respectării 

procesului de atestare a personalului 

în domeniul securităţii industriale 

Nr. persoane 

atestate; 

Nr. comisii 

desfăşurate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare în adresa IPSSTOIP au 

parvenit 483 de cereri privind solicitarea delegării 

reprezentanților IPSSTOIP spre participare în comisiile 

desfăşurate pentru atestarea specialiștilor şi muncitorilor din 
domeniul securității industriale. Prin urmare au fost atestaţi 

11135 de persoane, dintre care 358 de persoane au fost atestati 

negativ după examinarea repetată. 

INFRASTRUCTURA CALITĂȚII 
Sub-programul: Sistemul național de standardizare 

92.  Dezvoltarea unui 

sistem de 
standardizare 

competitiv, modern în 

scopul preluării a peste 

70% din standardele 

europene publicate și 

asigurarea 

conștientizării 

importanței utilizării 

acestora de către 

mediul de afaceri 

92.1. Elaborarea, coordonarea şi 

aprobarea Programului naţional de 
standardizare pentru anul 2017  

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate. 

Trimestrul I Activitate realizată 

Programul de standardizare națională a fost aprobat la data de 
30.01.2017. 

92.2. Adoptarea standardelor 

europene şi internaţionale ca 

standarde moldovenești  

Cel puţin 

3000 standarde 

adoptate; 

Rata de preluare a 

standardelor 
europene la nivel 

de 70%; 

Rata de preluare a 

standardelor 

europene 

relevante actelor 

normative 

stipulate în Anexa 

XVI a Acordului 

DCFTA – 100% 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În trim.I-IV au fost adoptate 5212 de standarde europene și 

internaționale în calitate de standarde moldovenești. 

Rata de preluare a standardelor europene constituie 73,66%. 

Rata de preluare a standardelor europene relevante actelor 

normative stipulate în Anexa XVI a Acordului DCFTA  

constituie 100%. În trim. I-III au fost adoptate 3 524 de 

standarde europene și internaționale în calitate de standarde 
moldovenești. 

Rata de preluare a standardelor europene constituie 67,88%. 

Rata de preluare a standardelor europene relevante actelor 

normative stipulat în Anexa XVI a Acordului DCFTA  

constituie 100%. 

92.3. Anularea standardelor GOST 

conflictuale cu standardele europene 
Cel puţin 1500 de 

standarde anulate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
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În trim. I-IV au fost identificate și anulate 1510 standarde 

conflictuale cu standardele europene. 

92.4. Anularea standardelor GOST 

depăşite şi care contravin legislaţiei 

europene transpuse 

Cel puţin 1000 de 

standarde anulate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Pînă la sfîrșitul trim. IV au fost identificate și anulate 2 811 de 

standarde depășite tehnologic şi contradictorii cu legislația. 

92.5. Traducerea în limba de stat a 

standardelor internaționale şi ale altor 

ţări în domeniile prioritare 

10 standarde 

internaționale şi ale 

altor ţări traduse în 

limba de stat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Au fost traduse 34 standarde internaționale şi ale altor ţări în 

limba de stat. 

92.6. Certificarea și menținerea 

sistemului de management al calității 
în activitatea Institutului de 

Standardizare din Moldova 

Sistem de 

management al 
calității (SMC) 

certificat de un 

organism acreditat  

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost aprobată Politica și obiectivele calității, precum și 
informațiile documentate ale SMC. Au fost organizate și 

desfășurate sesiuni de instruire a salariaților ISM pe linie de 

SMC. 

În perioada 20 martie - 21 iunie 2017 a fost desfășurat procesul 

de audit intern pentru toate procesele SMC, având drept 

obiectiv stabilirea conformității proceselor auditate cu cerințele 

standardului de referință.  

Totodată, au fost identificate, analizate și evaluate riscurile și 

oportunitățile pe procese, stabilite măsurile de tratare a 

riscurilor identificate. 

Proiectul Twinning Light a fost inițiat și la această etapă se 
desfășoară un pre-audit  organizat de către experții ASRO, în 

vederea de a evalua Sistemul de management al calității 

implementat, și după caz, de a oferi consultanță pentru a 

îmbunătăți procesele și informațiilor documente ale SMC, 

precum și pentru a pregăti ISM în scopul solicitării certificării 

SMC.  

În perioada 05-06.12.2017 a fost realizat de către un Organism 

de evaluare a conformității auditul de certificare a Sistemului 

de management al calității al ISM și emis certificatul de 

conformitate cu cerințele ISO 9001:2015. 

93.  Intensificarea 

cooperării 

organismului naţional 
de standardizare cu 

organismele europene 

şi internaţionale de 

standardizare în 

calitate de membru 

afiliat al ISO, IEC, 

CEN, CENELEC şi 

membru observator al 

ETSI 

93.1. Participarea la lucrările 

comitetelor tehnice, la şedinţele de 

lucru ale organizaţiilor europene, 
internaţionale şi regionale de 

standardizare, colaborarea 

interinstituţională cu organismele de 

standardizare din alte țări, inclusiv 

achitarea cotizaţiilor de membru 

Nr. proiecte de 

standarde 

examinate; 

Nr.  

evenimente pe 

plan european/ 

internațional/ 

interstatal la care 

s-a participat; 

Nr. comitete 

tehnice europene/ 

Permanent Activitate realizată 

Au fost examinate 209 de proiecte de standarde europene și 

internaționale, dintre care pentru 65 proiecte internaționale s-a 
transmis opinia națională.  

Reprezentanții Institutului de Standardizare din Moldova 

(ISM) au participat la 12 evenimente organizate la nivel 

european, internațional și interstatal, precum ar fi: 

„Standardele cu privire la egalitatea gender”, organizată de 

Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru 

Europa”; „Asambleea Generală a Institutului European de 

Standardizare în Telecomunicații (ETSI)”; „Reuniunea la 

nivel înalt a Comitetului de coordonare a capacității și 
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internaționale/ 

interstatale 

declarate oglindă 

la comitetele 

tehnice naționale 

standardelor în comerț (Steering Committe on Trade Capacity 

and Standards) a UNECE”; „StandarDays”, organizat de 

Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul 

European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC); 

„Ședința cu privire la demararea proiectului Implementarea 

Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la 

standarde”,; „Workshop on developing National 

Standardization Strategies”, etc. 

La nivel internațional au fost conectate următoarele comitete 

tehnice naționale: 
1. CT 1 Biblioteconomie. Informare. Documentare la lucrările 

comitetului tehnic internațional ISO/TC 46 Information and 

documentation; 

2. CT 3 Tutun și produse din tutun la lucrările comitetului 

tehnic internațional ISO/TC 126 Tobacco and tobacco 

products; 

3. CT 44 Gaze combustibile şi infrastructura gazelor la lucrările 

comitetului tehnic internațional ISO/TC 193 Natural gas; 

4. CT 51 Materiale și articole de construcție la lucrările 

comitetului tehnic internațional ISO/TC 189 Ceramic tile; 

5. CT 59 Ascensoare și scări rulante la lucrările comitetului 
tehnic internațional ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving 

walks. 

În cadrul CT naționale a fost luată decizia de conectare la 

lucrările următoarelor CT europene: 

1. CT 43 Evaluarea conformităţii la CEN/CLC/JTC 1 Criteria 

for conformity assessment bodies; 

2. CT 59 Ascensoare și scări rulante la CEN/TC 10 Lifts, 

escalators and moving walks; 

3. CT 44 Gaze combustibile şi infrastructura gazelor la 

CEN/TC 238 Test gases, test pressures, appliance categories 

and gas appliance types; 

4. CT 51 Materiale și articole de construcție la: 
- CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and 

curtain walling; 

- CEN/TC 67 Ceramic tiles; 

- CEN/TC 241 Gypsum and gypsum based products;  

La nivel interstatal au fost conectate următoarele CT: 

1. CT 3 Tutun și produse din tutun la МТК 153 Табак и 

табачные изделия; 

2. CT 49 Eficiența Energetică a clădirilor la MTK 111 

Энергосбережение; 

3. CT 51 Materiale și articole de construcție la MTK 465 

Строительство; 
4. CT 45 Electroenergetica la MTK 541 Электроэнергетика; 
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5. CT 44 Gaze combustibile şi infrastructura gazelor la MTK 

52 Природный и сжиженные газы.  

94.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului Naţional 

de Standardizare în 

scopul creării 

premiselor de a deveni 

membru cu drepturi 

depline la organizaţiile 
de standardizare 

europene 

94.1. Implementarea proiectului 

Twinning Light „EU support for the 

National Institute for Standardization 

of the Republic of Moldova to comply 

with CEN and CENELEC full 

membership criteria” 

Proiect Twinning 

Light 

implementat 

Trimestrul IV Activitate realizată (caracter continuu) 

La data de 11.10.2017 a fost organizată conferința de lansare a 

proiectului Twinning Light „Oferirea suportului UE Institutului 

de Standardizare din Republica Moldova în vederea îndeplinirii 

cerinţelor de membru cu drepturi depline ale CEN-

CENELEC”.  

În cadrul proiectului, ISM beneficiază de suportul experților 

Asociației de Standardizare din Romania (ASRO) în vederea 

evaluării proceselor și documentelor interne și înlăturării 
eventualelor neconformități cu cerințele Ghidului 20 și 

Ghidului 22 al CEN-CENELEC. 

În perioada septembrie-decembrie au fost organizate 15 

misiuni în cadrul proiectului cu participarea salariaților ISM. 

În perioada 16-20.10.2017 a fost organizată o vizită de studiu 

pentru 5 reprezentanţi ai ISM la organismul de standardizare 

din România (ASRO), ce a avut drept scop realizarea 

schimbului de experienţă privind implementarea Sistemului de 

management al calităţii şi a cerinţelor Ghidului 20 al CEN-

CENELEC. 

Unul din obiectivele proiectului a fost certificarea Sistemului 
de management al calității al ISM, obiectiv atins în decembrie 

2017. 

94.2. Implementarea în activitatea 

Institutului de Standardizare din 

Moldova a instrumentelor IT moderne 

Sistem IT bazat 

pe web. pentru 

desfăşurarea 

lucrărilor de 

standardizare în 

cadrul comitetelor 

tehnice; 

Funcționalitățile 

Catalogului stan-
dardelor moldo-

vene ”e-Standard” 

dezvoltate; 

Accesul on-line la 

standardele 

moldovene 

implementat; 

Baza de date a 

standardelor 

europene 

Trimestrul IV Activitate realizată (caracter continuu) 

ISM beneficiază de suport în cadrul proiectului Implementarea 

Eurocodurilor în Republica Moldova în ceea ce privește 

elaborarea unui soft pentru a oferi acces online la standardele 

moldovenești, precum și pentru dezvoltarea unei platforme de 

lucru pentru comitetele tehnice naționale.  

A fost elaborată platforma care urmează a fi completată cu 

conținut ajustat. Pentru platforma a fost creat hosting local 

pentru găzduire si oferit nume de subdomen 

http://ct.standard.md.  

A fost creat un mecanism de acces online la textele 
standardelor, bazat pe tehnologie cloud, care permite doar 

vizualizarea, fără posibilitate de descărcare, partajare sau 

tipărire a acestora. Mecanismul se află în fază de testare, fiind 

implicate 5 companii utilizatoare de standarde.  

Concomitent, în cadrul proiectului finanțat de Agenția Cehă 

pentru Dezvoltare, este în derulare procesul de elaborare a 

sarcinii tehnice și selectare a unei companii IT care va dezvolta 

soft-ul pentru a oferi acces online la standardele moldovenești.   
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completată și 

actualizată; 

Baza de date a 

standardelor 

internaționale 

completată și 

actualizată; 

Echipament IT 

din cadrul INS 

modernizat 

Baza de date completată și actualizată cu date bibliografice 

referitor la noile ediții a standardelor europene actualizată – 3 

932 standarde. 

Baza de date completată și actualizată cu date bibliografice 

referitor la noile ediții a standardelor internaționale actualizată 

–  2 050 standarde. Totodată, a fost achiziționat echipament IT 

modern. 

 

94.3. Dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale angajaţilor 

Institutului de Standardizare din 

Moldova prin instruirea continuă a 

personalului în cadrul Proiectelor de 

Asistenţă Tehnică 

Cel puţin 10 

angajaţi instruiţi 

anual 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada 01-03.02.2017 ISM a beneficiat de ultima misiune 

în cadrul proiectului Twinning care a avut drept scop evaluarea 

performanțelor obținute privind implementarea sistemului de 

management al calității. În cadrul acestei misiuni au fost 

instruiți 6 angajați ai ISM, care sunt responsabili de realizarea 

auditului intern.  
Totodată, pe parcursul anului circa 30 angajați ai ISM,  au 

beneficiat de mai multe vizite de studiu, la organismele de 

standardizare din Cehia, România, Letonia. 

În perioada septembrie-decembrie, în cadrul proiectului 

TWINNING LIGHT „EU support for the National Institute for 

Standardization of the Republic of Moldova to comply with 

CEN and CENELEC full membership criteria”, au fost instruiți 

toți salariații ISM pe partea implementării și mentenanței 

Sistemului de management al calității, precum și pe partea de 

îndepinire a cerințelor de membru cu drepturi depline la CEN și 

CENELEC. 

94.4. Organizarea campaniei 
naţionale de promovare a utilizării 

standardelor europene, inclusiv a 

beneficiilor acestora pentru 

întreprinderi 

10 evenimente de 
promovare 

desfăşurate; 

Nr. materiale 

promoţionale/ 

spoturi editate/ 

realizate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
În perioada ianuarie – decembrie 2017, ISM a organizat 26 

evenimente, instruiri și vizite de studiu, precum ar fi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Seminar de instruire „Activitatea de standardizare și 

standardele pentru sistemele de management”; Evenimentul 

„Standardele europene în producerea de mobilă"; Seminarul 

de instruire „Rolul și importanța standardelor în activitatea 

organizațiilor pentru protecția consumatorilor"; Evenimentul 

„Confecționarea îmbrăcămintei de protecție conform 

standardelor europene"; Evenimentul „Importanța aplicării 

standardelor în procesul de producere şi prestare a 

serviciilor”; 
Un concurs tematic pentru studenţi „Bune practici privind 

implementarea standardelor”; Evenimentul „Serviciile de 

consultanță în management conform standardelor europene"; 
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Conferința regională „EU standards boosting economic 

integration of EaP countries”, etc. 

Totodată, au fost elaborate 11 materiale informaționale în 

domeniul standardizării. 

95.  Aducerea actelor 

normative în 

concordanţă cu Legea 

nr. 186 din 22.07.2016 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.420-XVI din 22 
decembrie 2006 

privind activitatea de 

reglementare tehnică 

95.1. Modificarea unor acte 

normative privind reglementările 

tehnice ce ţin de legislaţia comunitară 

de armonizare (HG nr.130 din 

21.02.2014, HG nr.744 din 

22.10.2015 şi altele) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 
materiale aferente 

publicate. 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat, consultat cu autoritățile de 

reglementare și părțile interesate. Pe data 08.11.2017 proiectul 

a fost examinat în ședința Grupului de lucru pentru 

reglementarea activității de întreprinzător. Proiectul a fost 

transmis spre examinare Centrului Național Anticorupție 

(scr.nr.12-7368 din 23.11.2017) și Ministerului Justiției 
(scr.12-8383 din 20.12.2017). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Sub-programul: Sistemul național de metrologie 

96.  Elaborarea unui 

document strategic 

privind dezvoltarea 

sistemului național de 

metrologie 

96.1. Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a Sistemului Naţional de 

Metrologie  

Strategie 

elaborată 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost elaborat proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de 

metrologie 2017-2020 şi a Planului de acțiuni privind 

implementarea acesteia. Proiectul este plasat pe pag.web a MEI 

și a fost transmis spre avizare tuturor părților interesate de către 

MEI (demers nr.08-5807 din 03.10.2017).  

Specialiștii INM au participat la elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului în cauză. 

96.2. Menţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea Bazei Naţionale de 

Etaloane (BNE) şi crearea condiţiilor 

adecvate pentru funcţionarea acesteia 

14 etaloane 
naţionale şi de 

referinţă din 

componenţa BNE 

cercetate; 

2 etaloane 

naţionale create  

Trimestrul IV  Activitate realizată 
S-au efectuat cercetări ale 11 Etaloane Naționale și 2 Etaloane 

de referință: 

a) Etalon naţional al rezistenţei electrice în curent continuu 

ETN 01-12; 

b) Etalon naţional al unităţii de temperatură ETN 02-12; 

c) Etalon naţional al unităţii kerma în aer şi puterii kerma în 

aer  ETN 03-11; 

d) Etalonul naţional al unităţii de măsură a tensiunii electrice 

în curent continuu ETN 04-12; 

e) Etalonul naţional al unității de timp şi frecvenţa ETN 05-

12; 

f) Etalonul național al unității de măsură a lungimii ETN 06-
15; 

g) Etalonul național al unității de măsură a debitului lichidelor 

ETN 07-15; 

h) Etalonul național al unității de măsură a factorului spectral 

de transmitanță  și densitate optică ETN 08-15; 

i) Etalonul național al unității de măsură a masei ETN 09-15; 
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j) Etalonul Naţional al unităţii de măsură a debitului de gaze 

ETN 10-16 

k) Etalonul Naţional al unităţii de măsură a densităţii 

lichidelor ETN 11-16 

l) Etalonul de referință multifuncțional al unităților de măsură 

a mărimilor electrice ETR 32-15; 

m) Etalonul de referință al unității de măsură a pH-ului ETR 

33-15. 

Au fost perfectate seturile de documente în scopul aprobării în 

calitate de Etaloane Naţionale (ETN) a următoarelor etaloane, 
elaborate, cercetate, conservate şi utilizate în laboratoarele 

metrologice ale INM: 

1. Etalonul  Unităţii de Măsură a pH-ului; 

2. Etalonul  Unităţii de Măsură a Presiunii; 

3. Etalonul  Unităţii de Măsură a Umidităţii Gazelor. 

96.3. Demonstrarea capabilităţilor 

de etalonare şi măsurare în scopul 

asigurării recunoaşterii internaţionale 

a măsurărilor prin: 
- participarea la inter-comparări 

multilaterale sau bilaterale, organizate 

sub coordonarea Comitetului 
Internaţional de Măsurări şi greutăţi 

(CIPM); 

- publicarea tabelelor Capabilităţilor 

de etalonare şi măsurare (CMC) pe 

site-ul Biroului Internaţional de 

Măsuri şi Greutăţi (BIPM) pe 

domeniile de măsuraremărimi ionizate 

și rezistență electrică în curent 

continuu 

Participarea la 15 

intercomparări la 

nivel regional; 

2 Rapoarte 

preliminare ale 
comparărilor 

publicate 

(Draft A); 

2 rapoarte finale 

ale comparărilor 

publicate 

(Draft B);  

Nr. capabilități de 

măsurare și 

calibrare 

publicate; 

Deținerea unui 

Certificat de 

recunoaștere 
internațională a 

SMC 

Trimestrul IV Activitate realizată 

- INM participă la comparări regionale sub egida Biroului 

Internaţional de Măsuri şi Greutăţi, în cadrul COOMET (17 

comparări) și EURAMET (1 comparare). 

1. În cadrul comparării 624/GE-/13 „Comparări a rezistenţelor 

electrice de valoare unică de 100 Ω şi 100 kΩ” către laboratorul 

pilot a fost transmis pentru expertiză raportul final al 
măsurărilor. Se aşteaptă datele preliminare (Draft A); 

2. În cadrul comparării 641/BY-a/14 „Comparări ale 

etaloanelor naţionale a unităţii kerma în aer şi a puterii kerma 

în aer pentru calităţile de iradiere roentgen, utilizate în 

dozimetrie şi radiologia de diagnostic” către laboratorul pilot a 

fost transmis raportul final al măsurărilor. Se aşteaptă datele 

preliminare (Draft A); 

3. În cadrul comparării 555/AZ-a/12 „Comparări suplimentare 

COOMET în domeniul măsurării densității lichidelor” către 

laboratorul pilot a fost transmis pentru expertiză raportul final 

al măsurărilor. Se aşteaptă datele preliminare (Draft A); 

4. În cadrul comparării 676/MD/15 „“Etalonarea calelor plan 
paralele prin comparare în intervalul de la 0,5 la 100 mm” a fost 

transmise spre expertiză propunerea de publicare a rândurilor 

CMC în baza de date a BIPM. La data de 2 noiembrie 2017 

CMC au fost publicate pe site-ul BIPM 

(https://kcdb.bipm.org/AppendixC/L/MD/L_MD.pdf); 

5. În cadrul comparării 686/MD/16 „Comparare bilaterală 

pentru etalon de tensiune în curent continuu a valorilor de 

1,018V și 10V” către laboratorul pilot a fost transmis pentru 

expertiză raportul final al măsurărilor. Se aşteaptă datele 

preliminare (Draft A). 
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INM deține 43 rînduri ale capabilităților de măsurare publicate 

pe site-ul BIPM. 

În perioada 18-19.10.2017, Sistemul de Management al 

Calității (SMC) implementat de Institutul Național de 

Metrologie (INM) a fost evaluat de un grup de experţi din 

cadrul Organizației Regionale de Metrologie COOMET, în 

baza standardului internațional ISO/IEC 17025. În baza 

rezultatelor evaluării urmează eliberarea Certificatului de 

recunoaștere internațională a SMC. 

96.4. Pregătirea şi îmbunătăţirea 

continuă a calificării specialiştilor din 

domeniul metrologiei 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În cadrul Proiectului Twinning „Consolidarea domeniilor de  

standardizare și metrologie, conform celor mai bune practici 

din statele membre ale UE (Strengthening of the standards and 

metrology sector according to the best practice in the EU 

member states)” au fost instruiți 31 colaboratorii INM, la 

evenimente precum:„Introduction to the NIST/SEMATECH e-

Handbook on Engineering Statistics”; „Support in development 

of new calibration procedures in the field of volume and hands-

on training in this field to operationalise laboratories of INM 

according to ISO/IEC 17025 requirements”; „Training on 
WELMEC guides used in conformity assessment focused on 

MID and NAWID”.  

96.5. Efectuarea lucrărilor de 

diseminare a unităţilor de măsură ale 

Sistemului Internaţional de Unităţi SI 

de la etaloanele naţionale şi de 

referinţă la cele de nivel ierarhic 

inferior 

Nr. etalonări 

efectuate cu 

utilizarea BNE 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Au fost efectuate 3730 etalonări ale etaloanelor de lucru şi 

mijloacelor de măsurare solicitate de beneficiari. 

96.6. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.907 pentru aprobarea 

Regulamentului general de metrologie 

legală de stabilire a normelor privind 

cantitățile nominale a produselor 

preambalate 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr. 107 din 

28.02.2017 pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Guvernului. 

 

96.7. Modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.881 pentru aprobarea 

Regulamentului general de metrologie 

legală de stabilire a cerinţelor privind 

sticlele utilizate ca recipiente de 

măsurare 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate realizată 
A fost aprobată și publicată Hotărîrea Guvernului nr. 107 din 

28.02.2017 pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Guvernului. 

 

96.8. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1042 din 13.09.2016 cu 

privire la aprobarea Listei oficiale a 

mijloacelor de măsurare şi a 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1095 din 19.12.2017 

cu privire la modificarea și completarea Listei oficiale a 



83 

 

măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal 
mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal. 

96.9. Acreditarea laboratoarelor 

care mențin etaloanele naționale în 

domeniile: 
- mase, fizico-chimice 

Certificate de 

acreditare 

valabile 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada 16-17.02.2017 laboratoarele INM au fost evaluate 

de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) în scopul 

extinderii domeniilor de măsurare:  

a) Mase; 

b) Mărimi fizico-chimice; 

c) și în  scopul  supravegherii domeniilor de măsurare  
acreditate anterior, pe domeniile de măsurare; 

d) Mărimi electrice; 

e) Presiuni; 

f) Forță; 

g) Mărimi dimensionale. 

Au fost acreditate laboratoarele de etalonări din cadrul INM 

pentru domeniile respective. 

Certificat de acreditare nr. LE-002 din 11.11.2016/ valabil pana 

la 27.10.2019  

http://www.acreditare.md/public/files/registre/4_Registru_LE

_20.07.17.pdf  
Acreditarea pentru domeniul de măsurare radiații ionizante nu 

este necesară din motivul publicării tabelelor CMC 

https://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search_RI.asp?

CountSelected=NMI%20(MD);6;-;8;-

&branch=1&country_sel=MD. 

96.10. Crearea în cadrul INM a 

organismului de evaluare a 

conformității, care certifică mijloacele 

de măsurare  

Certificat de 

acreditare valabil 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Prin Ordinul INM nr.75 din 10.10.2017 a fost creat Organismul 

de Certificare a Produselor al INM, care va efectua  evaluări a 

conformității mijloacelor de măsurare (HG nr. 408 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie 

pe piaţă a mijloacelor de măsurare) și aparatelor de cântărit cu 
funcționare neautomată (HG nr. 267 din pentru aprobarea 

Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit 

neautomate). A fost elaborată documentația SMC și setul de 

documente necesar pentru acreditare. La 10.11.2017 a fost 

depusă la Centrul Național de Acreditare solicitarea de 

acreditare (nr. de intrare 61). 

97.  Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 
din domeniul 

metrologiei  

97.1. Continuarea lucrărilor în 

scopul aderării şi cooperării cu 

organizaţiile europene de metrologie 

EURAMET şi WELMEC 

Nr. de întruniri la 

care s-a 

participat; 

Trimestrul IV Activitate realizată 

La 15-17.05.2017, la Madrid, a fost examinată și acceptată 

solicitarea Institutului Național de Metrologie de aderare, în 

calitate de membru asociat, la Asociația Europeană a 
Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET). 

http://www.acreditare.md/public/files/registre/4_Registru_LE_20.07.17.pdf
http://www.acreditare.md/public/files/registre/4_Registru_LE_20.07.17.pdf
https://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search_RI.asp?CountSelected=NMI%20(MD);6;-;8;-&branch=1&country_sel=MD
https://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search_RI.asp?CountSelected=NMI%20(MD);6;-;8;-&branch=1&country_sel=MD
https://kcdb.bipm.org/appendixC/country_list_search_RI.asp?CountSelected=NMI%20(MD);6;-;8;-&branch=1&country_sel=MD
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Nr. 

intercomparări 

iniţiate; 

Nr. 

intercomparări 

finalizate 

Specialiștii INM vor participa la lucrările următoarelor 

Comitete Tehnice: 

a) Quality 
b) Thermometry 
c) Ionising Radiation 
d) Mass and Related Quantities 

Împreună cu statutul de membru asociat al EURAMET,  INM 

a obținut și dreptul de a participa în proiecte EMPIR, care 

reprezintă principalul program de cercetare European în 

domeniul metrologiei.  
Astfel, INM și-a exprimat interesul de participare în 5 proiecte 

EMPIR: 

a) SRT-r06: Măsuri de lungime pentru metrologia 

volumetrică (Length measurements for volume 

metrology); 

b) SRT-r07: Capabilități de măsurare pentru dozimetrele 

de radioprotecție (Research capabilities for radiation 

protection dosimeters); 

c) SRT-r08: Asigurarea trasabilității măsurărilor de 

densitate a lichidelor (Establishing traceability for 

liquid density measurements); 
d) SRT-r09: Introducerea simulatoarelor ca mijloace de 

asigurare a trasabilității măsurărilor dinamice a 

tensiunii arteriale (Introducing simulators as a means 

to establish traceability in dynamic blood pressure 

measurements); 

e) SRT-r10: Consolidarea capabilităților de asigurare a 

trasabilității metrologice a măsurărilor termice 

utilizând termocuplurile (Improving Traceable 

Metrology Capabilities for Temperature 

Measurements by Thermocouples). 

Proiectele SRT-r07, SRT-r08 și SRT-r10 sunt la etapa de 

definitivare a fișelor de proiect (activitățile) și a bugetelor 
detaliate. INM va participa în calitate de partener extern. Pentru 

proiectele SRT-r06 și SRT-r09, INM așteaptă informații de la 

liderii de proiecte. 

La 10-12 mai curent, la Madrid, a fost examinată și acceptată 

solicitarea Institutului Național de Metrologie de aderare, în 

calitate de membru asociat, la Organizația Europeană de 

Cooperare în Metrologie Legală (WELMEC). 

98.  Punerea în aplicare a 

Legii metrologiei, care 

a fost ajustată cu 

practica europeană şi 

98.1. Modificarea Regulamentelor 

de metrologie legală pentru a aduce în 

concordanţă cu Legea metrologiei 

(RGML) 

3 RGML aprobate 

și publicate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost aprobat și publicat: 

a) Ordinul nr.106 din 17.07.2017 cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor la Regulamentul 

general de metrologie legală RGML 01:2016 

https://www.euramet.org/technical-committees/quality/
https://www.euramet.org/technical-committees/tc-t/
https://www.euramet.org/tc/tc-ir/
https://www.euramet.org/technical-committees/mass-and-related-quantities/
https://msu.euramet.org/current_calls/research_2017/SRTs/SRT-r08.pdf
https://msu.euramet.org/current_calls/research_2017/SRTs/SRT-r08.pdf
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internaţională în 

domeniul metrologiei 

„Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de 

Metrologie”. 

b) Ordinul nr.403 din 28.12.2017 cu privire la aprobarea 

regulamentului general de metrologie legală RGML 

05:2017; 

c) Ordinul nr.404 din 28.12.2017 cu privire la aprobare 

regulamentului general de metrologie legală RGML 

04:2017. 

98.2. Examinarea şi aprobarea 
proiectelor de norme de metrologie 

legală (NML) şi procedurilor de 

metrologie legală (PML), elaborate 

conform Programului de perspectivă 

pentru anii 2016-2020 

Nr.documente 
aprobate și 

publicate 

Trimestrial Activitate realizată 
În perioada de referință au fost aprobate: 

- NML 5-12:2017 „Luxmetre. Cerințe tehnice și metrologice. 

Procedură de verificare metrologică”; 

- NML 5-13:2017 „pH-metre şi pX-metre. Cerinţe tehnice şi 

metrologice. Procedura de verificare metrologică”;  

- NML 5-14:2017 „Analizator voltamperic tip ABA. Procedura 

de verificare metrologică”; 

- NML 9-17:2017 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-24. 

Procedura de verificare metrologică”; 

- NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare 

metrologică”; 
- NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare 

metrologică”; 

- NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura 

de verificare metrologică”; 

- NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de 

verificare metrologică”; 

- NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de 

clasă A, B, C. Procedura de verificare metrologică”; 

- NML 1-07:2017cu privire la aprobarea normei de metrologie 

legală „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”. 

La momentr se definitivează proiectul NML 10-1:2017 „Sistem 

pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor, tip ITC 
EYE”. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare 

metrologică. 

99.  Desemnarea entităţilor 

juridice la competenţă 

tehnică pentru 

verificarea 

metrologică a 

mijloacelor de 

măsurare legale 

99.1. Expertiza metrologică a 

documentelor prezentate de către 

laboratoarele de verificare 

metrologică în vederea desemnării 

pentru desfăşurarea activităţilor de 

metrologie legală 

Nr. ordine 

aprobate; 

Nr. rapoarte de 

expertiză 

elaborate; 

Nr. certificate 

eliberate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost au fost aprobate 7 

Ordine de extindere/restrîngere/suspendare/retragere a 

domeniului de desemnare:  

a) nr. 05 din 16.01.2017 cu privire la restîngerea 

domeniului de desemnare al laboratorului metrologic al 

ÎCS „Veritrans Plus” SRL;  

b) nr. 06 din 16.01.2017 cu privire la extinderea 

domeniului de desemnare al laboratorului de verificări 

metrologice al „Tehlab Service” SRL;  
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c) nr. 91 din 14.06.2017 cu privire la extinderea 

domeniului de desemnare al laboratorului de verificări 

metrologice al „Tehlab Service” SRL;  

d) nr.50 din 12.04.2017 cu privire la extinderea 

domeniului de desemnare al laboratorului de verificări 

metrologice al Centrului de Metrologie Aplicată și 

Certificare;  

e) nr. 141 din 11.09.2017 cu privire la retragerea 

Certificatului de desmnare nr.SNM MD 006/007:2014 din 

18.09.2014 al laboratorului metrologic al ÎCS „Veritrans 
Plus” SRL; 

f) nr. 194 din 10.10.2017 cu privire la desemnarea 

laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL 

„Tehlab Service”; 

g) nr. 195 din 10.10.2017 cu privire la desemnarea 

laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL 

„METRONLAB”. 

De asemenea, în perioada de referință au fost elaborate 7 

rapoarte de expertiză a dosarelor depuse. 

Sub-programul: Sistemul național de acreditare 

100.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Centrului Naţional de 

Acreditare 

(MOLDAC) în scopul 

semnării Acordului de 

recunoaştere 

multilaterală cu 

Cooperarea Europeană 

pentru Acreditare EA 
MLA (a. 2017) 

100.1. Evaluarea la nivel de 

omologi de către echipa EA a 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC în scopul semnării 

acordului de recunoaştere mutuală EA 

BLA  

Nr. rapoarte de 

evaluare ale 

echipei EA 

examinate; 

Acord semnat 

Trimestrul I Activitate realizată 

Acordul EA-BLA a fost semnat la data de 05.10.2017. 

Suplimentar, la data de 11.10.2017, în baza Acordului regional 

EA-BLA, MOLDAC a obținut recunoaștere internațională 

ILAC-MRA. 

100.2. Elaborarea şi realizarea 

Planului de acţiuni corective, în urma 

evaluării la nivel de omologi 

Dovezi acceptate 

de echipa EA  

Trimestrul II Activitate realizată 

În urma evaluării paritare, MOLDAC, în conformitate cu 

prevederile documentului EA-1/22, a fost elaborat Planul de 

acțiuni corective, care a fost expediat la 24.03.2017 

conducătorului echipei EA spre examinare, fiind acceptat de 

către aceștia. 

100.3. Armonizarea continuă a 
documentelor sistemului de 

management al Centrului Naţional de 

Acreditare MOLDAC cu cerinţele 

organizaţiilor internaţionale şi 

europene de acreditare (EA, IAF, 

ILAC) şi implementarea lor în 

activitatea de acreditare 

Nr. documente 
MOLDAC 

elaborate (politici, 

criterii, reguli şi 

proceduri) 

armonizate cu 

documentele EA, 

IAF şi ILAC 

Trimestrial  

 
Activitate realizată 
Activitate realizată pentru trim. I-III, pentru trim. IV – este în 

curs de realizare. 

În perioada de gestiune, documentele sistemului de 

management al MOLDAC (politici, criterii, reguli, proceduri 

și formulare), au fost modificate, ca rezultat al înlăturării 

neconformităților, îngrijorărilor, observațiilor depistate în 

urma evaluării paritare de către echipa de evaluare EA, precum 

și armonizate cu cerințele documentelor EA, IAF, ILAC în 

vigoare.  

Astfel, au fost elaborate/modificate următoarele documente:  
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- Regulamentul Consiliului de Acreditare; 

- Regulamentul Comisiei de Apel; 

- Regulamentul Comitetului Tehnic; 

- Regulamentul Comisiei de Recomandare a Acreditării;   

- Politicele MOLDAC (8 documente); 

- Criteriile de acreditare; 

- Regulile pentru acreditare; 

- Documente de referință (3 documente); 

- Documente informative; 

- Proceduri (4 documente);  
- Anexe (2 documente); 

- Formulare (117 documente). 

100.4. Instruirea personalului 

implicat în procesul de acreditare şi 

familiarizarea acestuia cu cerinţele 

standardelor de referinţă şi 

documentele organizaţiilor 

internaţionale şi europene de 

acreditare (EA, IAF, ILAC), inclusiv 

pentru domenii noi de acreditare 

Cel puţin 4 

evaluatori şefi 

instruiţi 

Pe parcursul 

anului 

Activitate realizată 

- 2 evaluatori șefi – au fost instruiți privind produsele ecologice 

(Italia 01- 21.07.2017); 

- 6 evaluatori șefi – au fost instruiți privind cerințele ISO/CEI 

17043 (Slovacia iunie 2017). 

100.5. Instruirea şi stagierea 

personalului Centrului Naţional de 

Acreditare MOLDAC în cadrul 
Organismelor Naţionale de Acreditare 

semnatari EA MLA 

Cel puţin 1 

stagiar instruit 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada de referință 11 angajati MOLDAC au fost instruiți 

pe tema „ISO 31000 Analiza riscurilor”, or. Sinaia, România. 
2 evaluatori șefi – au fost instruiți privind produsele ecologice 

(Italia iulie 2017). 

100.6. Extinderea competenţei 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC pentru acreditarea 

domeniilor noi, în conformitate cu 

necesităţile economiei naţionale 

3 organisme de 

evaluare a 

conformităţii 

acreditate pe 

domenii noi 

Trimestrul IV7 Activitate realizată 

- domeniul criminalistic (ISO/CEI 17025) – acreditate 

2 LÎ (1 - Centrul Național de Expertize Judiciare, 1 - ICP de 

frontieră al MAI), în proces 1 LÎ (Centrul Tehnico Criminalistic 

și Expertiză Judiciară al IGP al MAI); 

- domeniul biologie moleculară, detecția OMG 

(ISO/CEI 17025) – extindere domeniu 1 LÎ; 

- domeniul aparate electromedicale, metode 

electrofizice (ISO/CEI 17025) - extindere domeniu 1 LÎ; 

- domeniul certificarea cîntarelor și a contoarelor 

(ISO/CEI 17065) – 1 OC, în proces. 

101.  Dezvoltarea şi 

menţinerea 

competenţei Centrului 

Naţional de Acreditare 

MOLDAC în 

conformitate cu 

cerinţele standardului 

ISO/CEI 17011 

101.1. Colaborarea MOLDAC cu 

organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul acreditării 

prin: 
- participarea la evenimentele 

desfăşurate de organizaţiile europene 

şi internaţionale în domeniul 

20 de participări 

la evenimentele 

desfăşurate; 

Cel puţin 2 note 

informative 

generalizate, 

publicate pe 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de referintă colaboratorii Centrului Naţional de 

Acreditare au participat, după cum urmează: 

- Comitetul laboratoare (EA) – 2 persoane, 2 ședințe; 

- Comitetul Certificare și Inspecții (EA) – 4 persoane, 2 

ședințe; 

- Comitetul Comunicare și Publicare (EA)   – 1 persoane, 1 

ședință;  
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„Evaluarea 

conformităţii. Cerinţe 

generale pentru 

organismele de 

acreditare care 

acreditează organisme 

de evaluare a 

conformităţii (OEC)”, 

şi cerinţele 

organizaţiilor 
internaţionale şi 

europene de acreditare 

(EA, IAF, ILAC) 

acreditării (comitete, grupuri de lucru, 

ateliere de lucru etc.); 

- diseminarea către părţile interesate a 

informaţiei prezentate în cadrul 

evenimentelor desfăşurate de 

organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul acreditării  

pagina web a 

MOLDAC 

- Comitetul MAC (EA) – 5 persoane, 2 ședințe;  

- Adunarea generală EA – 4 persoane, 2 ședințe;  

- Comitetul Armonizare orizontală al EA – 1 persoane, 1 

ședință;  

- Ședința anuală comună IAF/ILAC – 2 persoane, 1 ședință;  

- EASC (CSI) – 1 persoană, 3 ședințe EASC. 

Pe pagina web a MOLDAC au fost publicate notele informative 

privind subiectele discutate la toate ședințele enumerate mai 

sus. 

101.2. Reingineria serviciilor 

publice acordate de MOLDAC 

(acreditarea OEC) prin: 
- implementarea (instruirea 

personalului) şi menţinerea (testarea, 

completarea, modificarea, 

actualizarea) sistemului informaţional 

SIA Acreditare; 

- procurarea echipamentului IT, 

elaborarea documentelor noi, 

realizarea traducerilor, etc. 

62 de dosare 

privind procesul 

de acreditare a 

organismelor de 

evaluare a 

conformităţii 

gestionate prin 

sistemul 

informaţional SIA 

Acreditare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Actualmente sunt introduse în sistemul informaţional SIA 

Acreditare 62 de dosare și unul este în proces de operare. 

Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformității 

102.  Negocierea asupra 
Acordului privind 

Evaluarea 

Conformităţii şi 

Acceptarea Produselor 

Industriale (Acord 

privind ECA) 

102.1. Executarea măsurilor, 
angajamentelor şi acţiunilor stipulate 

în Foaia de parcurs pentru iniţierea 

negocierilor asupra Acordului privind 

Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea 

Produselor Industriale, inclusiv: 
- studierea nivelului de pregătire a 

producătorilor autohtoni în scopul 

exportului produselor din 

domenii selectate pentru 

Acordului ECA 

Nr. note/ procese 
verbale/ rapoarte 

elaborate 

Nr. evenimente 

organizate 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 
La data de 11.01.2017 Foaia de parcurs pentru inițierea 

negocierilor asupra Acordului privind ECA a fost transmisă 

spre examinare Comisiei Europene pentru eventuale propuneri, 

comentarii. Partea europeană urmează să se expună pînă la 

fiinele lunii aprilie. 

Prin intermediul proiectului „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”, la 02.03.2017 a fost contractat un 

expert care va elabora un raport privind nivelul de pregătire a 

producătorilor autohtoni în scopul exportului produselor din 

domeniile selectate pentru ACCA. Raportul urmează a fi 

finalizat și prezentat MEI către luna iulie 2017. 

La data de 28.06.2017 a fost prezentat studiul privind nivelul 
de pregătire a producătorilor autohtoni, care a fost discutat în 

cadrul ședinței la MEI. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC 
Sub-programul: Politici energetice 

103.  Dezvoltarea și 

ajustarea cadrului 

normativ în domeniul 

energetic la normele și 

103.1. Promovarea proiectului de 

lege cu privire la energetică  
Lege adoptată 

 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost adoptată Legea cu privire la energetică nr. 174 din 

21.09.2017 (Monitorul Oficial nr.364-370/620 din 

20.10.2017). 
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standardele Uniunii 

Europene 

103.2. Promovarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea și 

completarea Legii nr. 92 din 29 mai 

2014 cu privire la energia termică şi 

promovarea cogenerării (art.5, 9, 43) 

Lege adoptată 

 

Trimestrul I Activitate anulată 

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 

92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea 

cogenerării, a fost adoptat în I lectură de către Parlament la data 

de 04.11.2016 (înregistrat în Parlament cu nr. 283), proiect 

conex la proiectul Legii cu privire la energetică. 

Astfel, proiectul nr. 283 a fost reexaminat prin prisma 

modificărilor efectuate la Legea cu privire la energetică și 

stabilită necesitatea promovării acestuia. În urma examinării     

s-a stabilit că nu este necesar de promovat acest proiect de lege. 
Astfel, prin Hotărîrea de Guvern nr. 1072 din 13.12.2017 cu 

privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și 

abrogarea unei hotărîri de Guvern a fost retras din Parlament 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 

din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea 

cogenerării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.779 din 21 

iunie 2016. Despre aceast fapt a fost informat Parlamentul prin 

scrisoarea nr. 07-7525 din 28.11.2017. 

103.3. Promovarea proiectului legii 

privind modificarea și completarea 

Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 

privind piaţa produselor petroliere 

Lege adoptată 

 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 

461-XV din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere a 

fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1031 din 08.09.2016.  
Actualmente, proiectul de lege este analizat în cadrul comisiilor 

parlamentare. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.4. Promovarea proiectului de 

lege cu privire la crearea şi 

menţinerea nivelului minim al 

stocurilor petroliere 

Proiect consultat 

Lege adoptată 

Decizie finală şi 

materiale aferente 
publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul legii cu privire la crearea și menținerea nivelului 

minim al stocurilor petroliere, ce transpune Directiva 

2009/119/CE, a fost elaborat, consultat public și avizat de către 

instituţiile cointeresate. Totodată, reieșind din complexitatea 

subiectului, a fost solicitat suportul și expertiza consultantului 

angajat de către Delegația UE la Chișinău în cadrul Proiectului 

de asistență tehnică pe domeniul energetic, inițiat în toamna 

anului 2017. Totodată, la moment are loc examinarea și 

actualizarea proiectului de lege de către experții internaționali 
și angajații din cadrul MEI, conform avizelor parvenite din 

partea instituțiilor cointeresate. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 
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103.5. Promovarea proiectului legii 

cu privire la eficiența energetică 

(transpunerea Directivei 27/2012/UE) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate  

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul noii legi privind eficienţa energetică a fost remis către 

Guvern prin scrisoarea nr. 07-7945 din 07.12.2017. 

Totodată, cu scopul eliminării divergențelor apărute în 

promovarea lui, acesta a fost coordonat suplimentar cu Centrul 

de Implementare a Reformelor și Ministerul Finanțelor. 

Aprobarea acestuia de către Guvern este planificată pentru luna 

ianuarie. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.6. Modificarea și completarea 

Legii nr.142 din 2 iulie 2010 cu 
privire la eficienţa energetică 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  
Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate  

Trimestrul I Activitate anulată 

Proiectul de modificare și completare a Legii nr.142 din 2 iulie 
2010 cu privire la eficienţa energetică a fost retras, din motiv 

că, în prezent, la etapa de promovare avansată se află proiectul 

de Lege cu privire la eficiența energetică, în redacție nouă, care 

transpune Directiva 27/2012/UE. 

103.7. Modificarea și completarea 

Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate  

Trimestrul III Activitate anulată 

Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 128 din 

11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor a fost 

retras, din motiv că, în prezent la etapa de promovare avansată 

se află proiectul de Lege cu privire la eficiența energetică, în 

redacție nouă, care transpune Directiva 27/2012/UE. 

103.8. Elaborarea prognozei 

balanței energetice pe termen scurt  
1 prognoză de 

balanță energetică 

aprobată; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 92 din 

22.02.2017 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
141 din 24.02.2014, balanța energetică de perspectivă a 

Republicii Moldova pentru anul 2017 a fost elaborată și  

publicată pe pagina web a ministerului: 

http://mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-

rapoarte. 

103.9. Elaborarea metodologiei și a 

prognozei balanței energetice pe 

termen lung 

Metodologie 

elaborată; 

1 prognoză de 

balanță energetică 

inițiată 

Trimestrul IV Activitate nerealizată 

Pentru elaborarea Metodologiei și Balanţei energetice pentru 

pe termen lung este necesară asistenţă tehnică, astfel, această 

necesitate a fost inclusă în Caietul de sarcini al consultantului 

angajat de Delegația UE, companiile Niras și Rambol în cadrul 

proiectului de asistență tehnică „STARS” și urmează a fi 

realizat în anul 2018, către finele trim. III. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.10. Modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 141 din 24 februarie 

2014 privind crearea sistemului de 

statistică energetică 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.92 din 22.02.2017 cu 

privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 24 

februarie 2014 privind crearea sistemului de statistică 

energetică (Monitorul Oficial nr. 60-66/148 din 24.02.2017). 

http://mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
http://mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
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103.11. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.428 din 15.07.2009 cu 

privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Cerințe de randament pentru 

cazane noi de apă cu combustie 

lichidă sau gazoasă” 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 
publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărârii de Guvern de modificare și completare a 

Hotărîrii Guvernului nr.428 din 15.07.2009 cu privire la 

aprobarea Reglementării tehnice cerinţe de randament pentru 

cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, 

este în proces de elaborare, urmând a fi dezvoltat cu suportul 

expertrului din cadrul proiectului de asistență tehnică pe 

domeniul energetic. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.12. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea măsurilor de susţinere a 

producătorilor de energie termică în 

regim de cogenerare de înaltă 
eficienţă  

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

A fost elaborat Raportul privind efectuarea unei evaluări 

cuprinzătoare a potenţialului de aplicare a cogenerării de înaltă 

eficienţă şi a sistemelor centralizate de alimentare cu energie 

termică eficiente din punct de vedere energetic.  
Rezultatele și concluziile analizei efectuate stau la baza 

elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea măsurilor de susţinere a producătorilor de energie 

termică în regim de cogenerare de înaltă eficienţă. Documentul 

urmează a fi elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică 

oferit Ministerului Economiei și Infrastucturii de către 

Delegația UE „STARS”, și urmează a fi finisat în anul 2018. 

Acțiunea a fost tergiversată pe motiv că contractarea expertului 

a fost posibilă și realizată abia către trimestrul IV. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.13. Elaborarea Raportului 

privind efectuarea unei evaluări 

cuprinzătoare a potenţialului de 

aplicare a cogenerării de înaltă 

eficienţă şi a sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică 
eficiente din punct de vedere energetic 

Raport elaborat și 

publicat 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Raportul privind evaluarea cuprinzătoare a potenţialului de 

aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică eficiente din 

punct de vedere energetic, a fost elaborat. Totodată, ținând cont 

de faptul că, obligațiunea de elaborare și publicare a acestuia 
reiese din noua Lege cu privire la Eficiența Energetică, 

publicarea acestuia va fi realizată după adoptarea proiectului de 

lege de către Parlament. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.14. Elaborarea Raportului 

privind evaluarea cadrului legislativ şi 

de reglementare existent, aplicabil 

centralelor de producere a energiei 

electrice şi termice în regim de 

cogenerare de înaltă eficienţă în 

vederea îmbunătăţirii acestuia 

Raport elaborat și 

publicat 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Proiectul Raportului în cauză, este la etapa de elaborare. 

Raportul este elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică 

oferit Ministerului Economiei și Infrastucturii de către 

Delegația UE „STARS”, și urmează a fi finisat în anul 2018. 

Acțiunea a fost tergiversată pe motiv că contractarea expertului 

a fost posibilă și realizată abia către trimestrul IV. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.15. Actualizarea Strategiei 

energetice a Republicii Moldova pînă 

Strategie 

actualizată; 
Trimestrul IV Activitate nefinalizată 
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în anul 2030 și elaborarea Foilor de 

parcurs privind implementarea 

acesteia pentru sectorul 

electroenergetic și cel al gazelor 

naturale 

Foi de parcurs 

elaborate; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, se 

află la etapa de definitivare. De menționat că, foile de parcurs 

vor fi revizuite după actualizarea Strategiei energetice a 

Republicii Moldova până în anul 2030. 

Acțiunea a fost transferată pentru anul 2018, reieșind din faptul 

că, asistența tehnică necesară asumată de USAID a fost 

contractată cu depășirea terminilor planificați. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

103.16. Integrarea acțiunilor de 

adaptare la schimbările climaterice în 

politicile din sectorul energetic 

Măsuri de 

adaptate la 

schimbările 
climaterice 

integrate în 

documentele de 

politici  

Trimestrul IV Activitate realizată  

Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climaterice în 

documentele de politici naționale, are loc la nivelul politicilor 
pe domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile și 

reprezintă o activitate cu caracter continuu. 

103.17. Constituirea şi asigurarea 
funcţioalităţii Comitetului sectorial 

pentru negocieri şi consultări 

colective în domeniul energeticii 

Comitet constituit 

Nr. sedinte 

organizate sau la 

care s-a participat 

Trimestrul IV Activitate realizată  
Comisia de ramură pentru negocieri şi consultări colective în 

domeniul energeticii (CRCNCE) a fost instituită prin Ordinul 

nr. 214 din 02.11.2016. Din componența nominală a Comisiei 

fac parte reprezentanți ai MEI, sindicatelor și patronatelor din 

sectorul energetic. Componenta nominală a Comisiei, cît și 

Ordinul cu privire la constituirea Comisiei de ramură pentru 

negocieri și consultări colective în domeniul energetic pot fi 

accesate pe pagina web al ministerului 

http://mec.gov.md/ro/advanced-page-type/consilii-comisii-

grupuri-de-lucru-sectoriale. 

Totodată, prin Ordinul nr.94 din 15 iunie 2017 a fost constituită 
Comisia de ramură pentru consultări și negocieri colective în 

domeniul energetic, în componență nouă. La data de 06 iulie 

2017 a fost desfășurata prima ședință a Comisiei, cu 

următoarele subiecte pe ordinea de zi: 

- Aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri 

colective în domeniul energetic;  

- Constituirea Comitetului Sectorial pentru formare 

profesională în domeniul energetic și aprobarea  componenței 

nominale;  

- Aprobarea Regulamentului privind activitatea Comitetului 

Sectorial pentru formare profesională în domeniul energetic. 

Sub-programul: Sistemul electroenergetic 

http://mec.gov.md/ro/advanced-page-type/consilii-comisii-grupuri-de-lucru-sectoriale
http://mec.gov.md/ro/advanced-page-type/consilii-comisii-grupuri-de-lucru-sectoriale
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104.  Implementarea 

Pachetului Energetic 

III prin aplicarea 

cadrului legal necesar 

funcţionării eficiente a 

sectorului energetic al 

Republicii Moldova 

104.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

asigurarea independenţei operatorului 

sistemului de transport 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 
publicate 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului, care vizează transmiterea gestiunii Î.S. 

„Moldelectrica” de la Ministerul Economiei la Agenția 

Proprietății Publice.  

Proiectul hotărîrii a fost supus consultărilor publice și avizării 

către instituțiile cointeresate.  

Totodată, în condițiile reformei administrației publice centrale 

precum și ținînd cont de faptul că Ministerul Economiei și 
Infrastructurii este fondatorul Î.S. „Moldelectrica”, proiectul de 

hotărîre necesită a fi revizuit. Din considerentele respective 

promovarea proiectului de hotărîre a fost sistată temporar. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

104.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

desemnarea furnizorului central de 
energie electrică 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Acțiune realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 885 din 01.11.2017 

cu privire la desemenarea furnizorului central de energie 
electrică. 

104.3. Crearea premiselor necesare 

pentru certificarea operatorului de 

transport și sistem Î.S. 

”Moldelectrica” prin realizarea 
procedurilor de separare în 

conformitate cu cadrul legislativ 

existent 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Această acțiune va fi realizată după finisarea reformei 

Guvernului/Autorităților publice centrale, și anume după  

separarea operatorului sistemului de transport al energiei 
electrice conform la prevederilor art. 26 din Legea nr. 107 din 

27.05.2016 cu privire la energia electrică. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

104.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind situaţiile 

excepţionale pe piaţa energiei 

electrice, Planului de acţiuni pentru 

situaţii excepţionale pe piaţa energiei 

electrice şi componenţa Comisiei 

pentru situaţii excepţionale 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 
publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa energiei 

electrice și a Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe 

piaţa energiei electrice, a fost elaborat și consultat în cadrul 

ministerului. A fost elaborată Analiza Impactului de 

Reglementare și revizuit proiectul hotărîrii de Guvern conform 

avizelor parvenite din cadrul ministerului de către expertul  din 

cadrul Proiectului de asistență tehnică pe domeniul energetic. 

Astfel, proiectul urmează a fi transmis spre examinare către 
instituțiile cointeresate. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 



94 

 

105.  Fortificarea continuă a 

sistemului 

electroenergetic 

național prin 

implementarea 

Proiectului de 

reabilitare a reţelelor 

electrice de transport 

ale Î.S. 

„Moldelectrica” 

105.1. Monitorizarea/ coordonarea 

implementării proiectului de 

reabilitare a reţelelor electrice de către 

Î.S. „Moldelectrica” 

Nr. ședințe 

organizate; 

Volumul 

investiţiilor 

realizate 

Trimestrial Activitate realizată 

Proiectul de reabilitare a reţelelor electrice de transport ale Î.S. 

„Moldelectrica” este în proces de implementare și se realizează 

cu suportul BERD, BEI și UE (NIF grant). Bugetul total al 

Proiectului constituie 39,3 mil. Euro. 

În urma semnării Amendamentului nr. 3 la Acordul de 

împrumut dintre RM și BERD “Reabilitarea rețelelor electrice 

de transport ale Moldelectrica”, semnat la 5 mai 2017, a fost 

creat un nou pachet de finanțare – Pachetul E, în valoare de 11,8 

mil. Euro, ce presupune înlocuirea adițională a 14 instalații de 
distribuție de 10 kV – total 226 celule.  

În perioada de raportare au mai fost întreprinse următoarele 

activități:  

• a fost semnat Contractul cu Energobit S.A.(Tender A Lot.1) 

pe 08 februarie 2017; 

• a fost semnat Contractul cu Tamini S.A.(Tender A Lot.2) pe 

21 februarie 2017; 

• a fost semnat Contractul aditional nr. 1 la Contractul de 

recriditare nr. 2 cu Ministerul Finanţelor pe 22 martie 2017;  

• la data de 23.05.2017 au fost debursate 2 mil. Euro în contul 

Proiectului din cadrul creditului BEI; 
• la data de 17.05.2017 a fost primită aprobarea EU pentru 

transferul primei tranşe de 3 mln. Euro din Grant. Astfel în luna 

iunie Ministerul Economiei a efectuat transferul a 3 mln. Euro 

în contul de proiect al ÎS Moldelectrica; 

• În data de 3 octombrie 2017 a fost lansată licitaţia pentru 

Pachetul E. Au fost deschise ofertele în data de 05 decembrie 

2017. La moment se analizează ofertele obţinute; 

• În decembrie 2017, ÎS Moldelectrica a valorificat 80% din 

prima tranşă (3 mln. Euro) din NIF, a efectuat auditul necesar 

pentru obţinearea celei de a doua tranşă (3 mln. Euro) şi a 

aplicat la EU solicitarea aprobării transferului celei de a doua 

tranşe. 

106.  Avansarea continuă în 

implementarea 

proiectelor de 

interconectare 

energetică RM-RO,  
prin construcţia liniilor 

electrice 

106.1. Coordonarea și monitorizarea 

procesului de elaborare a proiectului 

tehnic pentru construcţia LEA 400 kV 

Vulcăneşti-Chişinău și a Staţiei Back-

to-Back aferente  

Proiect tehnic 

elaborat; 

Nr. ședințe de 

lucru la care s-a 

participat 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Pe parcursul semestrului II și IV au fost analizate aspectele ce 

țin de impactul asupra mediului, urmare a identificării riscurilor 

privind contaminarea terenului preconizat inițial pentru 

construcția stației Back-to-Back. În acest sens, s-au realizat 
teste de laborator pe locația inițială (incinta existentei stații 

Vulcănești), iar rezultatele au fost prezentate în luna noiembrie, 

2017. Astfel, la sfirșitul lunii respective, ISPE a prezentat 

Studiul de fezabilitate către BERD, MEI și IS Moldelectrica, 

care a inclus componenta ce ține de impactul social și asupra 

mediului.  
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În perioada de 23-31.10.2017 au avut loc consultările publice 

privind componenta ce ține de impactul asupra mediului și 

social, iar actualmente se elaborează raportul privind 

concluziile consultărilor publice. În data de 20.12.2017 a fost 

obţinută versiunea 3 a studiului de fezalitate (varianta pre-

finală) spre comentarii şi sugestii. Această versiune include 

rezultatele ESIA şi toate comentariile parvenite pană în 

decembrie 2017. Aprobarea studiului de fezabilitate este 

planificată pentru finele lunii ianuarie 2018. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

106.2. Coordonarea și monitorizarea 

procesului de elaborare a studiului de 

fezabilitate pentru construcția LEA 

400 kV Străşeni- Ungheni – Iaşi și a 

Staţiei Back-to-Back aferente 

Studiu de 

fezabilitate 

demarat; 

Nr. şedinţe de 

lucru la care s-a 

participat; 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată  

Dat fiind caracterul optional al proiectului investiţional Staţia 

Back-to-Back + Linia România–Ungheni–Străşeni, decizia 

privind realizarea proiectului, cît şi a studiului de fezabilitate, 

urmează a fi luată după finalizarea studiului de fezabilitate 

pentru proiectul prioritar Staţia Back to Back Vulcăneşti şi 

LEA Vulcăneşti-Chişinău, care urmează a fi realizată pînă la 

finele lunii ianuarie 2018. Acțiune cu caracter continuu 

(opțional) 

106.3. Coordonarea și monitorizarea 
procesului de actualizare a studiului 

de fezabilitate pentru construcția LEA 

400 kV Bălţi – Suceava și a Staţiei 

Back-to-Back aferente 

Studiu de 

fezabilitate 

actualizat 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată  
Dat fiind caracterul optional al proiectului investiţional Staţia 

Back-to-Back + Linia LEA 400 kV Bălţi–Suceava, decizia 

privind realizarea proiectului, cît şi a studiului de fezabilitate, 

urmează a fi luată după finalizarea studiului de fezabilitate 

pentru proiectul prioritar Staţia Back to Back Vulcăneşti şi 

LEA Vulcăneşti-Chişinău, care urmează  a fi realizată  pînă la 

finele lunii ianuarie 2018. Acțiune cu caracter continuu 

(opțional) 

107.  Interconectarea 

sistemelor 

electroenergetice ale 

Republicii Moldova la 
piața energetică 

europeană 

107.1. Coordonarea şi monitorizarea 

elaborării catalogului de măsuri, care 

va indica activitățile necesare în 

vederea conectării sistemelor 
electroenergetice ale Ucrainei şi 

Republicii Moldova la rețelele 

ENTSO-E de energie electrică 

Catalog de măsuri 

elaborat 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Catalogul de măsuri a fost elaborat, coordonat cu Grupul 

Regional al Europei Centrale (GR EC) și inclus ca anexă la 

proiectul Acordului dintre Ucraina și Republica Moldova 
privind condițiile de interconectare la sistemul ENTSO-E. 

Proiectul Acordului a fost aprobat de GR CE din  cadrul 

ENTSO-E, iar la data de 28.06.2017 a demarat procesul de 

semnare a Înțelegerii Contractuale de către toți operatorii de 

sistem din cadrul ENTSO-E. 

La data de 29.06.2017 Î.S. „Moldelectrica” a semnat Acordul 

respectiv, prin care își asumă responsabilitatea implementării 

măsurilor prevăzute în Catalogul de măsuri, cît și alte posibile 

măsuri ce vor fi identificate pe parcurs, urmare studiilor 

suplimentare planificate. 
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Acordul a intrat în vigoare la data de 06.07.2017, urmare 

semnării acestuia de către Î.S. „Moldelectrica” și cel puțin 80% 

din operatorii ENTSO-E. 

108.  Armonizarea 

reglementărilor 

normativ-tehnice din 

domeniul energetic la 

cerinţele europene 

privind amenajarea, 

exploatarea şi 

securitatea electrică a 
instalaţiilor energetice 

108.1. Revizuirea și armonizarea 

reglementărilor normativ-tehnice 

existente în vederea creării unui 

sistem unificat de acte normative (cod 

energetic) pentru toţi participanţii la 

piaţa energetică 

6 acte aprobate și 

publicate 

Trimestrial  Activitate nefinalizată 

A fost elaborat proiectul documentului normativ „Norme de 

securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, care a fost 

prezentat Ministerului Economiei de comun cu procesul-verbal 

de aprobare la Consiliul tehnic al Inspectoratului Energetic de 

Stat.  

Al doilea document elaborat este „Regulamentul cu privire la 

exploatarea instalațiilor electrice ale consumatorilor”, și 
prezentat Ministerului Economiei și Infrastructurii prin 

scrisoarea nr. 25/01-352 din 28.12.2017. 

Al treilea document elaborat este „Instrucțiunea cu privire la 

examinarea și evidența deranjamentelor tehnologice în 

funcționarea centralelor și rețelelor electrice (termice)” și 

prezentat MEI prin scrisoarea nr. 25/01-352 din 28.12.2017. 

Acestea urmează a fi aprobate de către Guverul RM, conform 

prevederilor art. 4, lit. o) din Legea 107 din 27.05.2016 cu 

privire la energia electrică. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

109.  Supravegherea 

respectării 

parametrilor de calitate 

a energiei livrate 

consumatorilor şi a 

indicilor de fiabilitate 

prevăzuți de Normele 

de amenajare 

109.1. Analiza indicilor calităţii şi 

fiabilităţii alimentării cu energie 

electrică a consumatorilor finali 

Nr. încălcări 

depistate şi 

înlăturate; 

Nr. consumatori 

verificați 

Trimestrial  Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință, de către Inspectoratul 

Energetic de Stat au fost depistate 8 cazuri de nerespectare a 

parametrilor de calitate a energiei electrice livrate 

consumatorilor din s. Frumoasa (r-l Călărași), s. Florițoaia 

Veche (r-l Ungheni), s. Pîrlița (r-l Ungheni); or. Telenești; s. 

Gheltosu (r-l Cahul),  s. Gotești (r-l. Cantemir), s. Cojușna (r-l 

Strășeni) – 2 cazuri. Toate încălcările au fost înlăturate. 

110.  Supravegherea 

procesului de pregătire 

profesională a 
personalului 

electrotehnic antrenat 

în amenajarea, 

întreținerea, deservirea 

și testarea instalațiilor 

electrice și termice 

110.1. Instruirea continuă a 

personalului electrotehnic din țară în 

vederea minimizării riscurilor 
profesionale în activităţile lor 

Nr. persoane 

autorizate 

Trimestrial  Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință au fost: 

- autorizaţi - 187 electricieni; 

- eliberate certificate - 105 şefi de laborator, 

- instruite - 1232  persoane; 

- organizate - 274 seminare; 

- autorizați la grupa de securitate electrică - 3999 de manageri 

energetici, membrii ai laboratoarelor electrotehnice, 

electricieni (tehnica securității), alte categorii de personal; 

- autorizați -74 membri ai întreprinderilor energetice și 

firmelor care prestează servicii de reparație, deservire și 
întreținere a instalațiilor electrice ale întreprinderilor 

energetice; 
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- autorizați -61 membri ai întreprinderilor energetice și 

firmelor care execută lucrări de reparație, deservire și 

întreținere a instalațiilor electrice din complexul energetic. 

111.  Supravegherea 

respectării 

regulamentelor, actelor 

normativ-tehnice şi 

regulilor de securitate 

la construirea, 

echiparea şi 

funcţionarea 

obiectivelor energetice 
şi exploatarea 

utilajelor, precum şi a 

instalaţiilor energetice 

ale consumatorilor 

111.1. Efectuarea controlului 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor, inclusiv cele 

amplasate în primării 

Nr. controale 

efectuate 

Trimestrial  Activitate realizată 

Pe parcursul a 11 luni ale anului au fost efectuate controale: 

1. Consumatori non casnici - 2936; 

2. Consumatori casnici - 8201; 

3. Centrale, stații electrice și rețele electrice ale unităților de 

transport și distribuție – 795. 

112.  Conlucrarea în cadrul 

Tratatului Comunităţii 

Energetice, IRENA, 

Fondului E5P, etc. în 

vederea îndeplinirii 

angajamentelor 

asumate 

112.1. Participarea la evenimente, 

şedinţe organizate de către instituțiile 

internaționale în vederea familiarizării 

cu acquis-ul UE necesar a fi aplicat în 

RM 

Nr. evenimente, 

şedinţe, seminare; 

Tematicele 

abordate; 

Nr. participanţi;  

Nr. măsuri 

îndeplinite 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 reprezentanții Direcției politici în 

domeniul energetic din cadrul ministerului și reprezentanții 

Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la 25 

evenimente/ ședințe organizate de către instituțiile 

internaționale în vederea familiarizării cu acquis-ul UE necesar 

a fi transpus de Republica Moldova:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13-15.01.2017 - cea de-a VII-a Reuniune a Adunării Generale 
IRENA și Întâlnirea la Nivel Înalt privind energia regenerabilă 

în Sud-Estul Europei; 17.02.2017 - ședinta Grupului 

Permanent la Nivel Înalt (PHLG) din cadrul Comunității 

Energetice; 28 februarie – 02 martie 2017 – participarea la 

,,Workshop on Investment Vehicles and Financial Instruments 

suporting Tehnology Transfer and Inovațion, organizat de 

Uniunea Europeană, Belgrad, Serbia; și altele.  

112.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Rapoartelor prevăzute în 

art. 4, 11 din Legea nr. 107 din 

27.05.2016 şi art. 11, 107 din Legea 

nr. 108 din 27.05.2016 

Proiect aprobat; 

4 rapoarte 

elaborate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 21.06.2017 

privind implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107 din 

27.05.2016 cu privire la energia electrică şi  Legii nr. 108 din 

27.05.2016 cu privire la gazele naturale, prin care au fost 

aprobate și prezentate Secretariatului Comunității Energetice 2 

rapoarte: 

1. Raportul privind monitorizarea securității aprovizionării cu 

energie electrică și cu gaze naturale; 
2. Raportul referitor la îndeplinirea de către întreprinderile 

electroenergetice și de gaze naturale a obligațiilor de serviciu 

public. 
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112.3. Semnarea Acordului-cadru 

între Republica Moldova şi Corporaţia 

Financiară Nordică de Mediu 

(NEFCO) întru mobilizarea resurselor 

financiare pentru proiecte de eficiență 

energetică și regenerabile 

Acord - cadru 

semnat 

Trimestrul I Activitate realizată 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.71 din 

14.03.2017 a fost aprobată semnarea Acordului-cadru între 

Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu 

(NEFCO). Astfel, la data de 21.06.2017 Acordul-cadru a fost 

semnat în cadrul unui eveniment comun, organizat de către 

ambele părți semnatare.  

Totodată, a fost elaborat și promovat proiectul de lege cu 

privire la ratificarea Acordului, care actualmente se află la 

etapa de discuții și negocieri în cadrul Comisiilor Parlamentare. 
Prin urmare, ratificarea Acordului este planificată către 

sfârșitul trimestrului IV curent. 

Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale 

113.  Sporirea securității 

energetice a țării prin 

dezvoltarea sistemului 

național de 

aprovizionare cu gaze 

naturale  

113.1. Coordonarea procesului de 

elaborare a proiectului tehnic detaliat 

privind construcția tronsonului 

Ungheni–Chişinău 

Proiectul tehnic 

elaborat; 

Nr. şedinţe de 

lucru la care a 

participat; 

Nr. note/rapoarte 

elaborate 

Trimestrul III Activitate realizată 

Prin contractul nr. 499 din 22.11.2016 semnat de Ministerul 

Economiei, Î.S. „Vestmoldtransgaz” și SNTGN „Transgaz” 

(România) au fost contractate serviciile de executare a 

lucrărilor de proiectare pentru proiectul ,,Conducta de 

interconectare a sistemului de transport gaze naturale din 

România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica 

Moldova, faza II pe direcția Ungheni-Chișinău”. 

Ulterior, SNTGN „Transgaz” (România) a subcontractat 

(Contract nr. 48 din 14.02.2017) ICPT „Energoproiect” în 
vederea prestării serviciilor de proiectare, care includ 

executarea studiului geotehnic al terenurilor identificate pentru 

traseul axei conductei liniare și a obiectelor supraterane din 

cadrul proiectului, inclusiv legalizarea, coordonarea și 

expertizarea proiectului. 

În data de 09.06.2017 a fost adoptată Legea nr. 105 din privind 

declararea utilității publice pentru lucrările de interes național 

de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția 

Ungheni – Chișinău, care a fost publicată în Monitorul Oficial 

nr.216-228 art.351 din 30.06.2017. 

În data de 06.09.2017 a fost obținut Certificatul de urbanism 

pentru proiectare. În rezultat, beneficiarul a obținut avizele de 
racordare la rețelele de transport (cu SRL Moldovatransgaz - 

03.10.2017) și distribuție (cu SRL Chișinău-Gaz - 04.10.2017 

și SRL Ungheni-Gaz - 26.10.2017), condițiile tehnice de 

traversare a drumurilor și căilor ferate cu conduca de gaze 

naturale, avizele de racordare la rețeaua de apă și canalizare, 

rețelele electrice și telefonie.  

In conformitate cu cadrul normativ cu privire la realizarea 

lucrărilor de elaborare a documentației de proiect și executare 

a lucrarilor de construcție a fost coordonată axa traseului cu 

Consiliul național al monumentelor istorice și cu Agenția 
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națională de arheologie. În acest scop, la data de 19 septembrie 

2017, a fost semnat Contractul pentru serviciile de descărcare 

arheologică a siturilor aflate pe traseul gazoductului Ungheni-

Chișinău (actualmente în curs de desfășurare).  

SNTGN „Transgaz” a încheiat și predat etapizat (14.09.2017, 

09.11.2017, 11.12.2017) spre verificare Beneficiarului 

livrabilele pentru documentația de proiect (cu excepția 

conexiunilor obiectelor supraterane la rețelele inginerești). 

Totodată, aceasta a fost transmisă și către proiectantul de 

specialitate licențiat în RM - ICPT „Energoproiect”, spre 
adaptare la cadrul normativ național.  

La data de 28.12.2017, Î.S. „Vestmoldtransgaz” a prezentat 

verificatorului de stat spre verificare setul documentației de 

proiect. 

Nr. de sedințe organizate – cca. 30, iar nr. de rapoarte/note 

informative elaborate – cca. 20. 

113.2. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege privind declararea 

utilității publice de interes național a 

lucrărilor de construcție a conductei 

de transport gaze pe direcția Ungheni 

– Chișinău (Faza II a implementării 

proiectului ”Conducta de 

interconectare a sistemului de 

transport gaze naturale din România 

cu sistemul de transport gaze naturale 
din Republica Moldova”) 

Lege adoptată; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost adoptată Legea nr. 105 din 09.06.2017 privind 

declararea utilității publice pentru lucrările de interes național 

de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția 

Ungheni – Chișinău. Drept urmare, au fost depuse cererile 

pentru obținerea certificatelor de urbanism aferente construcției 

în cauză. 

113.3. Identificarea surselor 

suplimentare de finanțare pentru 

acoperirea integrală a construcției 

tronsonului și a infrastructurii 

adiacente în baza estimărilor efectuate 

la etapa proiectării tehnice 

Surse de finanțare 

identificate; 

Nr. ședințe de 

lucru la care s-a 

participat; 

Trimestrul IV Activitate anulată 

În data de 27.10.2017, Agenţia Proprietăţii Publice a anunţat 

desfăşurarea concursurilor de privatizare a bunurilor 

proprietate publică de stat, inclusiv a Î.S. „Vestmoldtransgaz”, 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180 cu preţul 

iniţial de vînzare de 180 000 000 lei și cu condiția ca volumul 

minim al investiţiilor să fie de 93 000 000 euro, cu o perioadă 

de implementare a proiectului de 2 ani. La data de 28 decembrie 

2017, Eurotransgaz SRL, societate înființată la Chișinău având 

ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de 

participare la concursul investitional de privatizare a Î.S. 

„Vestmoldtransgaz”. În acest context, activitățile de 
identificare a surselor suplimentare de finanțare pentru 

acoperirea integrală a construcției tronsonului și a 

infrastructurii adiacente, nu mai sunt relevante/oportune. 

113.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind situaţiile 

Proiect consultat; Trimestrul IV Activitate nefinalizată 
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excepţionale pe piaţa gazelor naturale, 

Planul de acţiuni pentru situaţii 

excepţionale pe piaţa gazelor naturale 

şi componenţa Comisiei pentru situaţii 

excepţionale 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa  gazelor 

naturale și a Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe 

piaţa gazelor naturale, a fost elaborat și consultat în cadrul 

ministerului. A fost elaborată Analiza Impactului de 

Reglementare și revizuit proiectul hotărîrii de Guvern conform 

avizelor parvenite din cadrul ministerului de către expertul din 

cadrul Proiectului de asistență tehnică pe domeniul energetic. 

Astfel, proiectul urmează a fi transmis spre examinare către 

instituțiile cointeresate. 
Activitate transferată pentru anul 2018. 

Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

114.  Continuarea reformei 

în sectorul 

termoenergetic prin 

implementarea 

proiectelor de 

îmbunătățire a 

eficienței sectorului de 

alimentare centralizată 

cu energie termică din 

mun. Chişinău şi Bălţi  

114.1. Monitorizarea/coordonarea 

realizării „Proiectului de îmbunătăţire 

a eficienţei sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică” 

Volumul 

investiţiilor 

efectuate; 

Raport de progres 

elaborat 

Trimestrial Activitate realizată 

Acordul de Finanțare 8451-MD a fost semnat la data de 

15.04.2015, intrînd în vigoare la 14.08.2015. Data finalizării 

Proiectului este 30.06.2020.  

Valoarea Împrumutului constituie 40.500.000,00 USD, 

debursările la zi 27/12/2017: 31.277.497,49 USD, ce reprezintă 

77,23%. 

Rapoartele de progres privind implementarea Proiectului sînt 

elaborate trimestrial. Ultimul Raport de progres a fost elaborat 

la 14 noiembrie 2017, pentru trimestrul – III, 2017 (01 iulie – 

30 septembrie 2017). Raportul de progres pentru trimestrul – 

IV, 2017 va fi elaborat către 14 februarie 2018. 

114.2. Elaborarea şi promovarea 

proiectului legii privind ratificarea 

Amendamentului Acordului de 

finanţare între Republica Moldova şi 
Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie în vederea realizării 

proiectului “Sistemul termoenergetic 

al mun. Bălţi (S.A. “CET-Nord”)” 

Lege adoptată; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

Prin scrisoarea nr. DI/1/391-4279 din 05.04.2017 Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene a notificat faptul că, 

Amendamentul la Acordul de finanțare între Republica 
Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie și 

Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)” a intrat în 

vigoare la data semnării (la 07.03.2017 la Chișinău), fiind 

încheiat în formă simplificată, în conformitate cu art. 13, alin 

(1), pct. d) al Legii nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova. Prin urmare, acesta nu 

necesită a fi supus procedurii de ratificare de către Parlamentul 

Republicii Moldova. 

114.3. Monitorizarea/coordonarea 

realizării proiectului “Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. 
“CET-Nord”)” 

Volumul 

investiţiilor 

efectuate; 

Raport de progres 

elaborat 

Trimestrial  Activitate realizată 

Implementarea programului de modernizare al S.A. „CET-

Nord” (mun. Bălţi) se va desfășura în perioada 2017-2019. 
În vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al 

mun. Bălţi (S.A. CET-Nord)” au fost semnate, Acordul de 

Finanțare în sumă de 7 mil. Euro încheiat între RM şi BERD în 

data de 30 octombrie 2014 și Acordul de Grant din 1 aprilie 
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2016 în valoare de 3 mil. Euro acordați din E5P pentru 

cofinanțarea Proiectului. 

Bugetul alocat pentru Proiect constituie 9,93 mln Euro (6,93 

mln Euro imprumut, 3 mln Euro grant) dupa ce a fost achitat 

comisionul unic de 1% din suma imprumutului si anume 70 mii 

Euro. Valoarea contractelor adjudecate inclusiv si a 

contractelor pentru Obiectivul 2( Lot 1 – 967 mii Euro si Lot 2 

– 253 mii Euro) propuse în rapoartele de evaluare transmise 

către BERD spre aprobare, constituie 10 444 837,67 Euro, cu 

un deficit de buget circa 514 837,67 Euro. 
MEI a transmis către BERD solicitarea de oferire a unui grant 

adițional în vederea implementării Proiectului „Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”, integral. 

Raportul de evaluare aferent Obiectivul 2 a fost transmis către 

BERD spre aprobare la data de 28 noiembrie 2017, până în 

prezent nu a fost primit nici un răspuns, menționăm că ofertele 

depuse pentru obiectivul dat au expirat. 

Debursările efectuate :  

- 12.12.2017 - 696 200,00 Euro, ce constituie avansul în 

mărime de 10% pentru  obiectivul ”Furnizarea și instalarea de 

motoare termice în cogenerare, cu funcționare pe gaze 
naturale”  

- 14.12.2017 - 216 823,77 Euro, ce constituie  avansul în 

mărime de 10% pentru obiectivul „Furnizarea și instalarea a 

169 puncte termice individuale în clădirile din mun. Bălţi”.  

În data de 29.03.2017 a fost prezentat I Raport de progres 

pentru proiectul Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA 

„CET-Nord”), care a fost aprobat pe 30.05.2017.  Cel de-al II-

lea Raport de progres va fi prezentat pe 12.01.2018. 

115.  Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemelor 

termoenergetice ale 

Republicii Moldova 

115.1. Monitorizarea pregătirii 

întreprinderilor din sistemul 

termoenergetic pentru funcţionarea 

stabilă și fiabilă în sezonul rece 

Planurile de 

măsuri elaborate; 

Ordine aprobate; 

Note informative 

elaborate 

Trimestrul III Activitate realizată 

Au fost coordonate planurile de măsuri ale întreprinderilor 

energetice pentru pregătirea și buna funcționare a acestora în 

sezonul rece. Respectiv, aceste întreprinderi au emis cîte un 

Ordin privind măsurile necesare de a fi efectuate, desemnate 
persoanele responsabile, precum și stabiliți termenii de 

realizare a lucrărilor necesare pentru asigurarea funcționării 

fiabile a întreprinderii. 

MEI monitorizează permanent implementarea Planurilor de 

măsuri pentru sporirea eficienţei de producere şi pregătirea de 

funcționare a întreprinderilor energetice în perioada de toamnă-

iarnă, iar la solicitarea conducerii pregătește Note informative. 

115.2. Elaborarea Raportului 

privind rezultatele monitorizării 

problemelor existente în sistemele 

centralizate de alimentare cu energie 

Raport elaborat și 

publicat 

Trimestrul II Activitate realizată 

Raportul privind rezultatele monitorizării problemelor 

existente în sistemele centralizate de alimentare cu energie 

termică din localităţi, precum şi a măsurilor întreprinse sau 
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termică din localităţi, precum şi a 

măsurilor întreprinse sau preconizate 

pentru soluționarea acestora  

preconizate pentru soluționarea acestora, a fost elaborat și 

plasat la data de 21.07.2017 pe site-ul Ministerului Economiei 

și Infrastructurii http://mec.gov.md/ro/documents-

terms/energetic%C4%83-rapoarte  . 

115.3. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la protecţia 

reţelelor termice 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

A fost emis Ordinul nr. 101 din 28.06.2017 cu privire la crearea 

Grupului de lucru pentru modificarea legislației în vigoare 

referitor la normele de protecție a rețelelor electrice, termice și 

a gazelor naturale. Grupul de lucru a prezentat propuneri pentru 

modificarea și completarea cadrului normativ și legislativ în 

domeniul normelor de protecție a rețelelor electrice, termice și 
a gazelor naturale. În acest sens, a fost elaborat un proiect de 

lege de modificare și completare a unor acte legislative, ce 

vizează zonele de protecție a rețelelor electrice, termice și a 

gazelor naturale, care urmează a fi transmis spre avizare 

instituțiilor cointeresate. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

Sub-programul: Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 

116.  Elaborarea cadrului 

normativ secundar în 

conformitate cu Legea 

privind promovarea 

utilizării energiei din 

surse regenerabile 

116.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului privind confirmarea 

statutului de producător eligibil 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul  

I 
Activitate anulată 

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului 

privind confirmarea statutului de producător eligibil, este 

definitivat. 

De notat că în conformitate cu proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.10 din 26.02.2016 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, atribuția 

respectivă urmează a fi acordată ANRE. 

116.2. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind certificarea 

instalatorilor de cazane, furnale sau 

sobe pe bază de biomasă, de sisteme 

fotovoltaice solare şi termice solare, 

de sisteme geotermale de mică 

adâncime şi pompe de căldură, cu 

capacitatea ce nu depășește 50 

kilowați 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul  

I 
Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea 

Regulamentului nominalizat este definitivat, urmând a fi supus 

consultărilor publice în timpul apropiat, acest exercițiu fiind 

condiționat de adoptarea de către Parlament a proiectului de 

lege pentru modificarea Legii nr. 10 din 26.02.2016 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (proiect 

aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 17.01.2018). 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

116.3. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea 

licitațiilor pentru oferirea statutului de 
producător eligibil 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 
materiale aferente 

publicate 

Trimestrul  

II 
Activitate nefinalizată 

Proiectul Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor 

pentru oferirea statutului de producător eligibil, este supus 
procedurii de avizare cu instituțiile interesate. În același timp, 

acesta este ajustat la proiectul legii pentru modificarea Legii 

Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile. Aprobarea acestuia este condiționată de 

adoptarea de către Parlament a proiectului de lege pentru 

http://mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
http://mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
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modificarea Legii nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

116.4. Elaborarea Programului 

național care vizează dezvoltarea 

sectorului biomasei 

Program elaborat Trimestrul  

IV 

Activitate nefinalizată 

În urma consursului lansat cu suportul Proiectului Energie și 

Biomasă a fost selectat consultant național, care oferă sprijin în 

elaborarea proiectului Programului național de dezvoltare a 

sectorului.  

Acțiunea a fost transferată către 2018, din motivul tergiversării 

de către PEBM a procesului de lansare a concursului de 

contractare a consultantului responsabil de realizarea acesteia 
și obținerea avizelor necesare din partea Delegației Uniunii 

Europene. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

116.5. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1073 din 27.12.2013 cu 

privire la aprobarea Planului national 

de acțiuni în domeniul energiei din 

surse regenerabile pentru anii 2013-

2020 

Proiect elaborat Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Cu suportul USAID a fost revizuit Planul naţional de acţiuni în 

domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-

2020, în vederea ajustării acestuia la noile actualități din sector, 

noile tendințe, precum și la viziunile curente ale Guvernului 

față de dezvoltarea acestui segment de piață. Aprobarea 

proiectului a fost transferată către anul 2018, reieșind din faptul 

că, asistența tehnică necesară asumată de Proiectul USAID a 

fost contractată cu depășirea termenilor planificați. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

117.  Consolidarea cadrului 

instituțional în 

domeniul energetic, în 

special pe dimensiunea 

eficienței energetice și 

a energiei regenerabile 

în vederea creșterii 

eficienței instituționale 
a AEE și FEE 

117.1. Elaborarea proiectul hotărîrii 

Guvernului privind organizarea şi 

funcţionarea Fondului pentru 

Eficiență Energetică 

Proiect elaborat Trimestrul III Activitate realizată 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Fondului 

pentru Eficiență Energetică (instituție responsabilă de 

implementarea Legii cu privire la eficiența energetică) în 

redacție nouă, a fost elaborat, însă promovarea și aprobarea 

acestuia este condiționată de aprobarea Legii cu privire la 

eficința  energetică.  
În conformitate cu viziunea actuală a Ministerului Economieii 

și Infrastructurii, Fondul pentru Eficiență Energetică urmează a 

fi absorbit de către Agenția pentru Eficiență Energetică prin 

crearea unei linii bugetare de finanțare a proiectelor/ program 

în domeniul eficienței energetice și surselor de energie 

regenerabilă. Astfel, urmează a fi actualizat proiectul 

regulamentului disponibil. 

117.2. Modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 

21.12.2010 cu privire la Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate suspendată 

Având în vedere reforma instituțională promovată de 

Ministerul Economiei și Infrastructurii prin noul proiectul de 

lege cu privire la eficiența energetică, AEE urmează a fi 

comasată cu FEE, prin crearea unei noi instituții. De precizat 
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că, regulamentul cu privire la funcționarea și organizarea noii 

instituții a fost elaborat, însă urmează a fi promovat după 

adoptarea Legii menționate supra. 

118.  Consolidarea și 

implementarea 

cadrului normativ în 

domeniul performanței 

energetice a clădirilor 

118.1. Elaborarea sistemului 

electronic pentru întocmirea 

certificatelor PEC, pentru calcului 

PEC 

Sistem electronic 

creat 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

În cadrul proiectului de asistență tehnică finanțat de către 

Secretariatul Comunității Energetice și oferit de un consorțiu 

IT Austriac, în perioada noiembrie- ianuarie 2018, urmează a fi 

elaborată o nouă foaie de parcurs privind implementarea Legii 

128/2014 privind performanța energetică a clădirilor. Totodată, 

experții au efectuat și o analiză detaliată a corespunderii 

documentelor și standardelor naționale, reglementărilor 
europene, venind cu recomandări în acest sens. 

Având în vedere complexitatea cadrului normativ al 

domeniului performanței energetice a clădirilor, a fost solicitată 

asistența Secretariatului Comunității Europene pentru 

elaborarea Sistemului Informațional respectiv. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

118.2. Crearea portalului web 

national privind eficiența energetică a 

clădirilor 

Portal web creat Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

În cadrul proiectului de asistență tehnică finanțat de către 

Secretariatul Comunității Energetice și oferit de un consorțiu 

IT Austriac, în perioada noiembrie- ianuarie 2018, urmează a fi 

elaborată o nouă foaie de parcurs privind implementarea Legii 

128/2014 privind performanța energetică a clădirilor. Totodată, 
experții au efectuat și o analiză detaliată a corespunderii 

documentelor și standardelor naționale, reglementărilor 

europene, venind cu recomandări în acest sens. 

Având în vedere complexitatea cadrului normativ al 

domeniului performanței energetice a clădirilor, a fost solicitată 

asistența Secretariatului Comunității Europene pentru 

elaborarea Sistemului Informațional  respectiv. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

118.3. Elaborarea Planului naţional 

pentru creşterea numărului de clădiri 

al căror consum de energie este 

aproape egal cu zero 

Plan elaborat Trimestrul III Activitate nefinalizată 

A fost inițiată procedura de colectare a informației cu privire la 

fondul de locuințe și cel al clădirilor publice din Republica 

Moldova (date cu caracter general). Cu toate acestea, 

elaborarea Planului naţional pentru creşterea numărului de 
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, va 

fi posibilă odată cu mobilizarea și implicarea unei expertize 

naționale și internaționale de către noul proiect de asistență 

tehnică, oferit Ministerului Economiei și Infrastructurii de către 

Delegația Uniunii Europene. 

Planul prenotat, urmează a fi elaborat în conformitate cu 

cerințele de performanță energetică, stabilite de cadrul 

secundar la Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa 

energetică a clădirilor. 
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Acțiunea a fost transferată pentru anul 2018 din motivul că, 

Agenția pentru Eficiență Energetică nu dispune de capacitățile 

instituționale necesare pentru realizarea la timp a acțiunilor ce 

îi revin. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

118.4. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la autorizarea evaluatorilor 

de clădiri și inspectorilor sistemelor 

de încălzire şi climatizare 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea evaluatorilor de 

clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire este definitivat, 

urmând a fi propus pentru consultări publice. 

Acțiunea a fost transferată pentru anul 2018 din motivul că, 
Agenția pentru Eficiență Energetică nu dispune de capacitățile 

instituționale necesare pentru realizarea la timp a acțiunilor ce 

îi revin. 

Activitate transferată pentru anul 2018. 

119.  Promovarea legislației 

secundare aferente 

Legii nr.151 din 

17.07.2014 privind 

cerinţele în materie de 

proiectare ecologică 

aplicabile produselor 

cu impact energetic 

119.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.750 din 13.06.2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentelor privind 

cerințele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu 

impact energetic, prin adăugarea a 
regulamentelor pentru 6 categorii de 

produse adițional 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul I Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernnului Nr. 815 din 17.10.2017 

сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13.06.2016 

 

120.  Elaborarea cadrului 

normativ secundar în 

conformitate cu Legea 

privind etichetarea 

energetică 

120.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

coordonarea programelor de etichetare 

referitoare la eficiența energetică a 

echipamentelor de birou 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul IV Activitate suspendată 

Activitatea nu poate fi realizată, având în vedere că Decizia 

Consiliului nr. 2006/1005/CE prevede încheierea unui acord  

între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea 

Europeană, privind coordonarea programelor de etichetare 

referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou. Un 

răspuns la această întrebare autoritățile naționale urmează să 

obțină pe platforma sub-comitetului UE-RM pentru energie, 

mediu, politici climatice, transport şi protecţie civilă precum și 

pe cea a Secretariatului Comunității Energetice. 

121.  Implementarea 

proiectelor de eficiență 
energetică și de 

valorificare a surselor 

de energie 

regenerabile, inclusiv 

prin intermediul 

121.1. Monitorizarea situației 

privind implementarea proiectelor în 
domeniul eficienţei energetice şi 

valorificării surselor de energie 

regenerabile 

Nr. proiecte 

aprobate; 

Nr. proiecte în 

implementare; 

Nr. proiecte 

finalizate; 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință au fost: 
- 12 proiecte aprobate definitiv; 

- 183 de proiecte în implementare; 

- 11 proiecte finalizate și 2 contracte de grant reziliate în 

valoare de 20,31 mil. lei 
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Agenției pentru 

Eficiență Energetică și 

al Fondului pentru 

Eficiență Energetică, 

în vederea 

eficientizării 

consumurilor de 

energie 

Mijloace 

financiare 

valorificate 

121.2. Monitorizarea implementării 

Programului Național de Acțiuni 

pentru Eficiență Energetică 2011-

2020 și a Planului Național de Acțiuni 

în domeniul Eficienței Energetice 

pentru anii 2016-2018 

Nr. rapoarte 

elaborate și 

publicate; 

Gradul de 

realizare a 

documentelor de 

politici, %;  

Intensitatea 

energetică redusă 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

Evaluarea intensității energetice se efectuează în baza datelor 

din balanța energetică. Astfel intensitatea energetică pentru 

anul 2016 a fost estimată la 0,457 tep/mii euro. Intensitatea 

energetică pentru anul 2017 va fi calculată la sfîrșitul anului 

2018, odată cu apariția datelor statistice pentru anul 2017. 

Totodată, intensitatea energetică pentru anul 2016 va fi 

recalculată odată cu definitivarea datelor privind PIB pentru 
anul 2016 de către BNS. 

Totodată, AEE în contextul acestei activități, a elaborat 

rapoartele pentru anul 2016 privind implementarea 

Programului național pentru eficiență energetică 2011-2020 și 

a Planurilor naționale de acțiuni în domeniul eficienței 

energetice. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

121.3. Monitorizarea implementării 

Planului Național de Acțiuni în 
domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile pentru anii 2013-2020 

Nr rapoarte 

elaborate; 

Gradul de 

realizare a 

Planului, % 

Trimestrul I Activitate realizată 

AEE în contextul acestei activități, a elaborat raportul privind 
implementarea Planului Național de Acțiuni în domeniul 

Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020. 

Totodată, la etapa actuală, conform datelor deținute de AEE 

avem instalate următoarele capacități SER: 

- Instalații fotovoltaice – 2589,35 kW; 

- Instalații eoliene – 9200,00 kW; 

- Instalații de biogaz – 2805,00 kW; 

- Instalații Hidro – 16000,00 kW. 

121.4. Elaborarea și implementarea 

proiectelor – pilot în domeniul 

eficienței energetice și valorificare a 

surselor de energie regenerabilă 

2 proiecte 

implementate 

Trimestrul  

IV 
Activitate nefinalizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost propuse către Consiliul de 

Administrare a Fondului pentru Eficiență Energetică 4 proiecte 

pilot: eficientizarea consumului de energie în Căminului 
studențesc nr. 2 al UTM, eficientizarea consumului de energie 

în cadrul grădiniței de copii din s. Doina, r-nul Cahul, 

eficientizarea consumului de energie al Liceului Teoretic 

„Prometeu” din s. Grozești, r-nul Nisporeni și instalarea unei 

centrale de cogenerare pe biocombustibil solid în cadrul 

gimnaziului și grădiniței din s. Telița, r-nul Anenii Noi. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

121.5. Identificarea, evaluarea și 

finanțarea măsurilor de eficientizare a 

sistemelor de iluminat public 

8 proiecte 

finanțate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Pe parcursul perioadei menționate, 21 de proiecte sunt în 

implementare, 3 proiecte au fost aprobate spre finanțare și 1 

contract de grant reziliat.  
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Valoarea totală a mijloacelor financiare debursate (reprezintă 

mijloacele financiare debursate beneficiarilor proiectelor pe 

parcursul perioadei de raportare) a constituit 8,51 mil. lei. 

121.6. Organizarea licitațiilor pentru 

capacitățile de generare a energiei din 

surse regenerabile 

Cadrul normativ 

aprobat; 

Proceduri 

stabilite; 

Comisie 

guvernamentală 

creată; 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată  
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului pentru desfășurarea licitațiilor pentru oferirea 

statutului de producător eligibil, a fost avizat de către instituțiile 

cointeresate. Prin urmare acesta este definitivat și în scurt timp 

urmează a fi remis CNA pentru expertiza anticorupție. 

Totodată, acest exercițiu este condiționat de adoptarea de către 

Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 10 
din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile. 

Licitațiile pentru capacitățile de generare a energiei din surse 

regenerabile pot fi organizate numai după intrarea ăn vigoare a 

Legii nr. 10 cu privire la promovarea energiei regenerabile care 

este la data de 25.03.2017, astfel ca primul anunț cu privire la 

lansarea licitațiilor este planificat a fi difuzat în trim. IV al 

anului 2018 -  trim. I al anului 2019. 

Activitate transferată pentru anul 2018 

122.  Consolidarea 

capacităților în 

domeniul eficienței 
energetice și surselor 

de energie 

regenerabile 

122.1. Instruirea și perfecționarea 

profesională a managerilor energetici, 

auditorilor energetici, evaluatorilor 
energetici, inspectorilor sistemelor de 

încălzire și climatizare 

Nr. persoane 

instruite, inclusiv: 

manageri 

energetici, 

auditori 

energetici, 

evaluatori 

energetici; 

administratori de 

clădiri, 

inspectori 

energetici 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În contextul activității, în data de 06.06.2017, în cadrul AEE a 

fost desfășurat Atelierul de lucru în sectorul eficienței 
energetice. Totodată, în cadrul ședinței a fost decis că 

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) va fi instituția care 

va elabora și implementa modulele de instruire în sectorul EE 

în clădirile publice din cadrul ,,Programului de Dezvoltare a 

Capacităților (Program DC)” implementat cu suportul 

MSPL/GIZ la solicitarea AEE.  

În același context, la data de 19 septembrie 2017 a avut loc 

ședința GL tehnic în domeniul EE a clădirilor publice pentru 

elaborarea celor trei module noi: ,,Managementul proiectelor 

de eficiență energetică în sectorul clădirilor publice pentru 

implementatorii de proiecte”, ,,Managementul proiectelor de 

eficiență energetică în sectorul clădirilor publice pentru 
specialiștii din domeniu” și ,, Gestionarea eficiență a clădirilor 

publice”.  

Totodată, în perioada 19-21.12.2017 în cadrul AEE a fost 

desfășurat un curs de instruire a 25 de tehnicieni care practică 

o activitate în sectorul energetic familiarizați cu aspectele de 

bază în instalarea, repararea  și mentenanța colectoarelor solare. 

Astfel, în cadrul evenimentelor organizate de AEE au participat 

15 manageri energetici raionali și peste 25 auditori energetici. 
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122.2. Elaborarea Regulamentului 

privind auditul energetic şi autorizarea 

auditorilor energetici 

Proiect elaborat Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind auditul energetic și autorizarea 

auditorilor energetici a fost elaborat, însă urmează a fi supus 

consultărilor publice odată cu alte documente ce formează 

cadrul secundar în domeniul eficienței energetice, după 

adoptarea Legii cu privire la eficiența energetică, în redacție 

nouă. 

Activitate transferată pentru anul 2018 

122.3. Dezvoltarea capacităților 

Agenției pentru Eficiență Energetică 
în domeniul eficienței energetice și 

surselor de energie regenerabile 

Nr. cursurilor de 

instruire 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În perioada menționată, întru dezvoltarea capacitaților Agenției 
pentru Eficiență Energetică, 6 angajații au participat la peste 12 

evenimente naționale și internaționale. 

122.4. Acordarea suportului în 

asigurarea unui proces continuu, 

transparent, participative și repetabil 

al planificării, programării regional- 

sectoriale și identificării proiectelor în 

domeniul eficienței energetice a 

clădirilor publice 

Nr. planurilor de 

acțiuni în 

domeniul 

eficienței 

energetice pentru 

APL coordonate 

Trimestrul  

IV 
Activitate nefinalizată 

Pe parcursul perioadei menționate, AEE a oferit periodic 

consultații privind realizarea Planurilor și Programelor locale 

în domeniul eficienței energetice pentru autoritățile publice 

locale. 

Mai multa ca atât, au fost efectuate 8 vizite în teritoriu cu 

privire la elaborarea Planurilor și Programelor locale în 

domeniul eficienței energetice de către autoritățile publice 

locale. 
La etapa actuală în adresa AEE au parvenit 11 Programe și 

Planuri de acțiuni în domeniul eficienței energetice spre 

coordonare.  

Totodată, în contextul acestei activități au fost 

completate/actualizate 15 baze de date raionale privind 

clădirile publice din 15 raioane ale Republicii Moldova. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

123.  Implementarea 

Strategei de 

comunicare în 

domeniul eficienței 

energetice și utilizării 

surselor de energie 
regenerabilă 

123.1. Organizarea evenimentelor 

de promovare a eficienței energetice și 

valorificare a surselor de energie 

regenerabilă 

5 evenimente 

organizate 

Trimestrul  

III 
Activitate realizată 

În perioada de refrință Agenția pentru Eficiență Energetică a 

organizat/participat la 11 evenimente de promovare a eficienței 

energetice și valorificare a surselor de energie regenerabilă 

după cum urmează: 01 februarie 2017 – Atelier de lucru cu 

tematica ,,Piața locală a sistemelor de încălzire și preparare a 
apei calde utilizând tehnologiile de valorificare a surs elor de 

energie regenerabilă”; 22 martie 2017 – Atelier investițional 

„Potențialul Resurselor Energetice Eoliene al Republicii 

Moldova și Instrumente financiare disponibile pentru 

investitori”; 8 decembrie 2017 – AEE a organizat Gala 

premiilor Moldova Eco Energetică și altele. 
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123.2. Oferirea consulațiilor 

investitorilor naționali și internaționali 

în domeniul eficienței energetice și 

surselor de energie regenerabilă 

5 proiecte 

coordonate 

Trimestrul  

III 
Activitate realizată 

AEE în perioada de raportare a oferit peste 30 consultații 

investitorilor naționali şi internaționali în domeniul eficienței 

energetice şi surse de energie regenerabile. 

Totodată, pe parcursul perioadei menționate AEE a obținut 

finanțare pentru implementarea următoarelor proiecte privind 

consolidarea capacităților în domeniul EE și SER după cum 

urmează: 

1. Consolidarea capacităților locale privind producția 

colectoarelor solare în Republica Moldova; 
Proiectul este finanțat de către Republica Polonia. Bugetul total 

al proiectului este de 273 620 EURO, perioada de 

implementare 2016-2018. 

2. Cooperarea bilaterală pentru introducerea tehnologiilor care 

utilizează resursele de energie regenerabilă în Moldova; 

Bugetul total al proiectului este de 228 690 EURO, finanțat de 

către Republica Lituania, perioada de implementare 2017-

2018. 

3. Implementation of training actions in the field of Energy 

Efficiency standards and certification; 

Bugetul total al proiectului este de 48 000 EURO, finanțat de 
Republica Italia,  Italia Lavoro S.p.A, perioada de 

implementare 2017-2018. 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

PRIORITATEA I: Infrastructură şi acces 

124 Dezvoltarea reţelelor 

şi serviciilor de 

comunicaţii 

electronice 

Promovarea adoptării proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea 

Legii comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 din 15.11.07   

Participări la 

dezbateri în 

Comisiile 

Parlamentare 

ajustare/completare 

sinteza proiect 

Martie Activitate realizată  

Prin adoptarea Legii nr.135 din 07.07.2017, publicată la data 

de 18.08.2017 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

301-315 art nr. 515, armonizarea legislației interne cu legislația 

cadru a UE privind comunicațiile electronice a fost finalizată. 

Promovarea aprobării Programului de 
dezvoltare a reţelelor în bandă largă pe 

anii 2017-2020 

Program aprobat în 
ședință de Guvern 

Octombrie Activitate nefinalizată 
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 

2018-2020” a fost expediat Cancelariei de Stat prin scrisoarea 

MEI nr. 09-8168 din 14.12.2017 spre examinare şi aprobare în 

ședința Guvernului. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea art.27 din 

Codul audiovizualului al Republicii 

Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006  

Proiect elaborat și 

înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Septembrie Activitate nefinalizată 

Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Codul 

audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 

2006, a fost remis repetat Cancelariei de Stat prin scrisoarea 
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MEI nr. 01/3-4479 din 07.08.2017 pentru examinare în ședință 

de Guvern. 

Ulterior Guvernul prin scrisoarea nr. 31-06-7120 din 

19.09.2017 a restituit proiectul de lege deoarece conține norme/ 

reglementări de intervenție excesivă. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Elaborarea Programului naţional de 

implementarea a serviciului universal 

în domeniul comunicaţiilor electronice 

în Republica Moldova pentru anii 

2017-2020 (HG nr.890 din 
20.07.2016) 

Proiect elaborat și 

înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Iunie Acțiune suspendată  
La nivelul Uniunii Europene în prezent se revizuiește setul de 

servicii incluse în serviciul universal. 

Conducerea ministerului a fost informată prin Nota informativă 

nr. 05/392 din 29.11.2016 despre faptul că fără soluţionarea 
prealabilă a problemei prevederilor Legii Fondului republican 

şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-

XVI din 18.02.2000, care obligă furnizorii de servicii de 

telefonie mobilă să transfere lunar 2,5% din venit la Fondul 

republican de susţinere socială a populaţiei, proiectul nu poate 

fi promovat. De asemenea a fost reiterată propunerea necesităţii 

operării modificărilor la Legea Fondului republican şi a 

fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XVI 

din 18.02.2000, prin care furnizorii de telefonie mobile să fie 

scutiţi de a efectua careva transferuri băneşti în aceste fonduri. 

La data de 29.06.2017, DPC și-a reiterat poziția expusă anterior 
și a prezentat conducerii ministerului o Notă informativă despre 

constrîngerile realizării acțiunii nr. 4 din Planul de activitate al 

Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru 

anul 2017 (scr. DPC nr. 05/186 din 29.06.2017). 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Elaborarea unui studiu de fezabilitate 

privind oportunitatea identificării/ 

creării unui operator de gestionare a 

infrastructurii asociate (canalizare, 

piloni). Identificarea/ crearea (în caz de 

confirmare a fezabilităţi) a unei 

întreprinderii de gestionare a 

canalizării subterane/ infrastructurii 
asociate 

Studiu de 

fezabilitate 

elaborat;  

Concluzii privind 

oportunitatea 

identificării/ creării 

unui operator de 

gestionare a 
infrastructurii 

asociate 

Decembrie Activitate realizată  

Urmare a analizei punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 28 

din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de 

comunicaţii electronice, a fost constatat, prin nota informativă 

nr.05/188 din 29.06.2017, elaborată în baza scrisorii ANRCETI 

nr. 01-SAIDER/676 din 18.05.2017, că utilizarea infrastructurii 

de canalizare deţinute de operatorul istoric este eficientă şi pe 
acest segment nu există constrângeri majore. Astfel, 

identificarea/ crearea a unei întreprinderii de gestionare a 

canalizării subterane/ infrastructurii asociate nu este fezabilă. 

Analiza capacităţilor existente a 

canalizării subterane cu eliberarea 

ulterioară de cablurile învechite sau 

ineficiente 

Analiza perfectată; 

Canalizarea 

subterană eliberată 

de cablurile 

învechite sau 

ineficiente 

Decembrie Activitate realizată  

Prin nota informativă nr.05/188 din 29.06.2017, elaborată în 

baza scrisorii ANRCETI nr. 01-SAIDER/676 din 18.05.2017, 

conducerea MTIC a fost informată privind faptul că utilizarea 

infrastructurii de canalizare deţinute de operatorul istoric este 

eficientă şi pe acest segment nu există constrângeri majore. 
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Efectuarea unui studiu de fezabilitate 

în vederea elaborării proiectului tip de 

parteneriat public-privat pentru 

implementarea rețelelor de bandă largă 

în localitățile rurale 

Studiu elaborat; 

Proiect tip de 

parteneriat public-

privat elaborat 

Decembrie Activitate nefinalizată 

Acțiunea a fost inclusă în Programul de dezvoltare a rețelelor 

de bandă largă pe anii 2018-2020. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Pregătirea pentru participarea la 

Conferința Mondială de Dezvoltare a 

Telecomunicațiilor (World 

Telecommunication Development 

Conference (WTDC-17)) care va avea 

loc în Buenos Aires, Argentina, 9-20 
octombrie 2017 

Materiale pentru 

participare la 

conferință 

elaborate; 

Participarea 

delegației 
ministerului la 

Conferință 

Octombrie Activitate realizată  

A fost asigurată participarea la Conferința WTDC-17 și 

pregătite materialele aferente. 

WTDC-17 a conchis în Declarația de la Buenos Aires, care 

afirmă că „TIC universale accesibile și sigure reprezintă o 

contribuție fundamentală pentru realizarea liniilor de acțiune 
ale WSIS și a Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030 și a 

dezvoltării societății globale informaționale și a economiei 
digitale”. 

Diseminarea celor mai bune practici 

internaționale privind modernizarea 

reţelelor existente de televiziune prin 

cablu și rețelelor fixe de telefonie în 
vederea furnizării accesului în banda 

largă 

Seminare 

organizate și 

desfășurate 

recomandări 
elaborate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada 26-29.09.2017 s-a participat la Seminarul regional 

al UIT privind aspectele organizatorice şi tehnice ale 

dezvoltării reţelelor de bandă largă, care a avut loc în or. Odesa, 
Ucraina, în cadrul căruia a fost prezentat raportul „Aspectele 

normative și de politici ale dezvoltării accesului în bandă largă 

în Republica Moldova”. 

Asigurarea activității în cadrul 

Grupului de lucru pe probleme de 

comunicaţii electronice şi poştale în 

procesul de reglementare a conflictului 

transnistrean 

Nr. de şedinţe la 

care s-a participat; 

Avize şi 

recomandări 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost organizate 5 şedinţe a grupului de lucru pe probleme de 

comunicaţii electronice şi poştale în procesul de reglementare 

a conflictului transnistrean. A fost actualizat și transmis părţii 

transnistrene proiectul Deciziei protocolare privind măsurile de 

organizare a interacţiunii în domeniul comunicațiilor 

electronice, care pe data de 25.11.2017 a fost semnată de 

reprezentanții politici ale ambelor părți. 

Monitorizarea procesului de 

implementare a Legii nr. 28 din 
10.03.2016 „Privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice” 

(Hotărârea Guvernului nr. 1181 din 

22.12.2010) 

Raport de 

monitorizare a 
procesului de 

implementare a 

legislației remis 

către Ministerul 

Justiției  

Noiembrie Activitate realizată  

Raportul de monitorizare a Legii nr.28 din 10.03.2016 a fost 
prezentat Ministerului Justiției prin scrisoarea MEI nr. 09-8153 

din 14.12.17 și publicat pe pagina web a MEI și a Ministerului 

Justiției. 

125 Tranziţia la 

televiziunea digitală 

terestră 

Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la dotarea cu 

convertoare pentru televiziunea 

digitală terestră a familiilor 

defavorizate (HG nr.890 din 

20.07.2016) 

Proiect elaborat și 

înaintat 

Guvernului spre 

aprobare  

Septembrie Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la dotarea cu 

convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor 

defavorizate” a fost expediat Cancelariei de Stat prin scrisoarea 

MEI nr. 09-8168 din 14.12.2017 spre examinare și aprobare în 

ședința Guvernului.  
Acțiune transferată pentru anul 2018 
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Dotarea cu convertoare a familiilor 

defavorizate (HG nr.890 din 

20.07.2016) 

Cota procentuală a 

familiilor asigurate 

cu convertoare 

 

Decembrie Activitate nefinalizată 

Prin scrisoarea nr. 01/211 din 22.02.2017, a fost informat Prim-

ministrul despre neexecutarea de către Ministerul Finanțelor a 

pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015. Întru 

executarea indicației Guvernului Republicii Moldova nr. 08-

19-1560 din 02.03.2017, Ministerul Finanțelor a informat 

Guvernul și ministerul că propune la o eventuală rectificare a 

Legii bugetului de stat pe anul 2017 să fie prevăzut în Bugetul 

ministerului alocații bugetare în scopul executării dotării cu 

convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor 
defavorizate. Totodată, Ministerul Finanţelor a informat că 

potrivit estimărilor, costul acţiunii date constituie circa 46,0-

50,0 milioane lei, calculat pentru un număr de circa 66000 - 

72000 potenţiali beneficiari, având la bază datele statistice 

pentru anul 2016 a familiilor care au beneficiat de ajutor social 

potrivit Legii cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13 

iunie 2008. 

Prin scrisoarea nr. 01/3-5066 din 01.09.2017, Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 

61 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014, a solicitat includerea în cadrul 
rectificării bugetului pentru anul 2017, a necesarului de alocaţii 

bugetare suplimentare pentru realizarea obiectivelor 

menţionate în bugetul de stat pe programe pentru anul 2017 şi 

a estimărilor pentru anii 2018-2019 şi anume, a sumei de 50,0 

milioane lei pentru dotarea cu convertoare pentru televiziunea 

digitală terestră a familiilor defavorizat. 

Deoarece cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei din 

22.11.2017 proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 în 

care nu a fost inclusă suma pentru realizarea acțiunii sus-

menționate, acțiunea va putea fi realizată doar în cazul dacă la 

rectificarea bugetului de stat vor fi prevăzute mijloace 

financiare necesare în acest scop. 
Activitate transferată pentru anul 2018  

Desfăşurarea unei campanii de 

informare a populaţiei cu privire la 

diferite aspecte ce ţin de tranziţia la 

televiziunea digitală (HG nr.890 din 

20.07.2016) 

Nr. de spoturi 

informative 

difuzate la TV şi 

radio; 

Pagină web de 

informare creată 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În colaborare cu IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova” a fost 

elaborat spotul informativ gratuit pentru campania de 

informare privind tranziția la televiziunea digitală terestră. La 

data de 24.03.2017 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a 

adoptat Decizia nr. 6/31 prin care a recomandat tuturor 

radiodifuzorilor difuzarea acestui spot, iar în prezent această 

decizie se realizează de către mai mulți radiodifuzori, inclusiv, 

de IPNA Compania ,,Teleradio-Moldova”.  

Cu suportul Consiliului Europei, în cadrul proiectului 

„Promoting Media Freedom and Pluralism in the Republic of 
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Moldova”, au fost elaborate 2 spoturi video, 2 spoturi audio și 

editate 1200 de postere informative (format A2) în limba 

română și 300 - în rusă dedicate tranziției la televiziunea 

digitală terestră. Posterele au fost afișate în toate oficiile poștale 

din țară.  

Totodată, pe pagina web oficială a ministerului a fost creat 

compartimentul dedicat tranziției la televiziunea digitală 

terestră (în limbile română și rusă): 

http://www.mtic.gov.md/ro/projects/tranzitia-la-televiziunea-

digitala și http://www.mtic.gov.md/ru/projects/perehod-na-
cifrovoe-nazemnoe-televidenie .. 

Efectuarea studiului pentru stabilirea 

sistemului de acces condiţionat 

(codificare), utilizat în cadrul 

multiplexelor de televiziune digitală 

terestră 

Studiu efectuat; 

Recomandări 

elaborate 

Decembrie Activitate suspendată 

Dat fiind faptul, că până la moment nu a fost lansat comercial 

Multiplexul B cu acoperire națională, precum și multiplexele 

cu acoperire regională, executarea prevederilor acestui punct 

este prematură (nu sunt cunoscute necesitățile furnizorilor de 

multiplexe referitor la codificarea serviciilor de programe TV 

difuzate prin intermediul acestora). A fost prezentată nota 

informativă. 

126 Implementarea 

standardelor şi 

reglementărilor 

tehnice în domeniul 
tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţiilor 

Elaborarea propunerilor de adoptare a 

standardelor internaţionale, regionale 

şi ale altor ţări necesare pentru 

domeniul TIC în calitate de standarde 
naţionale  

Standarde 

selectate şi 

propuse către 

ONS pentru 
adoptare în 

calitate de 

standarde 

naţionale; 

Listă de standarde 

naționale depăşite 

şi conflictuale 

elaborată și 

transmisă către 

ONS cu propunere 

de anulare 

Decembrie Activitate realizată  

În vederea armonizării reglementărilor din domeniul TIC cu 

standardele europene şi internaţionale a fost remisă Institutului 

de Standardizare solicitarea (nr.01/305 din 15.03.2017) de 
adoptare a standardеlor ETSI prioritarе din doua сatеgorii, după 

сum urmează.  

1. Categоria ,,Сybеr Sесurity” - intеgral 15 standardе (rеieșind 

din importanța și numărul lоr); 

2. Catеgоria ,,Еmеrgеnсy Communiсations”-111 standardе 

(rеiеșind din importanța lоr pеntru implеmеntarea și 

funсționarea Servciului națiоnal uniс pеntru apеluri dе urgеnță 

112). 

Monitorizarea şi actualizarea listelor 

de standarde de referinţă pentru 
reglementările tehnice din domeniul 

TIC 

Listele de 

standarde de 
referinţă pentru 

reglementările 

tehnice din 

domeniul TIC, 

aprobate prin 

Ordin  

Semestrial Activitate realizată  

Ministerul (scr. nr.01/489 din 26 aprilie 2017) a soliсitat ISM 
prеlungirеa pеrioadеi dе tranziție a 3 GOST-uri: GOST 12252-

86; GOST 30318-95; GOST 30786-2001, utilizate la еvaluarеa 

сonfоrmității есhipamеntеlоr radio, mеnțiоnatе în Ordinul 

nr.87 din 29.10.20I5 pînă la data de 01.01.2019. 

În urma monitorizării listelor de standarde de referinţă pentru 

reglementarea tehnică RT 38370656-001:2015 „Cartele de 

identificare” au fost identificate versiunile noi ale standardelor 

internaţionale şi modificările la standardele în vigoare, 
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înaintate propunerile către Institutul de Standardizare din 

Moldova de adoptare a 5 standarde internaţionale ca standarde 

naţionale. Standardele menţionate au fost adoptate prin 

Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr.99 din 
24.05.2017. 

127 Administrarea şi 

gestionarea spectrului 

de frecvenţe radio în 

sector 

Monitorizarea procesului de 

transpunere a deciziilor stabilite în 

Actele Finale ale Conferinţei Mondiale 

a Radiocomunicaţiilor (WRC-15) a 

Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor în Tabelul Naţional 

de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă al 

Republicii Moldova 

Aprobarea 

modificărilor în 

Tabelul Naţional 

de Atribuire a 

Benzilor de 

Frecvenţă de către 

Comisia de stat 

pentru frecvenţe 

radio a RM 

Martie Activitate realizată  

Prin Hotărârea Comisiei de stat pentru frecvențe radio a 

Republicii Moldova nr. 4 din 09.03.2017, publicată în 

Monitorul Oficial nr.128-132/830 din 21.04.2017) au fost 

aprobate modificările și completările la Tabelul naţional de 

atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF). 

Asigurarea transpunerii Deciziilor 

Comisiei Europene privind condițiile 

armonizate de utilizare a spectrului de 

frecvențe radio 

Proiecte de 

Hotărâri ale 

Comisiei de stat 

pentru frecvenţe 
radio aprobate 

Decembrie Activitate realizată  

Finalizarea transpunerii întregului set relevant al  Deciziilor 

Comisiei Europene privind condițiile armonizate de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio a fost realizată prin Hotărârea 
Comisiei de stat pentru frecvențe radio a Republicii Moldova 

nr. 4 din 09.03.2017, publicată în Monitorul Oficial nr.128-

132/830 din 21.04.2017). 

PRIORITATEA II: Conţinut digital, servicii electronice și formarea competențelor digitale –  

promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale în scopul inovării şi stimulării utilizării TIC  

128 Crearea, dezvoltarea şi 

valorificarea 

conţinutului digital din 

Republica Moldova 

Implementarea Memorandumului de 

înțelegere între Guvernul RM, Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID), compania 

Microsoft și compania IBM privind 

crearea Centrului de excelență în 

domeniul TI „Tekwill”  

Măsuri întreprinse 

în scopul lansării 

CETI  

comunicări 

realizate în scopul 

atragerii noilor 

companii 

multinaționale 

Martie Activitate realizată  

Centrul de Excelenţă în domeniul TIC „Tekwill” a fost dat în 

exploatare la 15 martie 2017.  

De la lansare au fost desfășurate peste 51 mii ore de training, 

cu peste 11 mii de beneficiari, au fost asistate peste 200 de 

companii, au fost implementate peste 150 de programe. 

Mai mult ca atît, modelul fiind considerat de succes, s-a decis 

extinderea acestuia la nivel național prin crearea unei rețele de 
centre inovaționale. La etapa de față, a fost elaborat și urmează 

a fi semnat proiectul Memorandului privind deschiderea unui 

centru Tekwill la Universitatea din Bălți. 

Implementarea Memorandumului de 

înţelegere dintre MTIC şi Agenţia 

Naţională pentru Societatea 

Informaţională a Republicii Coreea 

privind menținerea Centrului moldo-

coreean de informare şi acces 

Întrevederi/comun

icări realizate 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Memorandum de continuare a cooperării a fost semnat iar 

echipamentul livrat. Se realizează monitorizarea prin 

intermediul Grupului de lucru (Ordin nr. 123 din 05.12.2016). 

Implementarea Programului 

IREX/Novateca privind digitizarea 

bibliotecilor la nivel național 

Întrevederi/comun

icări realizate; 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

„Novateca” și-a extins rețeaua peste 1041 de biblioteci publice 

dotat cu echipament IT și acces gratuit la Internet și a instruit 
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participări în 

cadrul Consiliului 

realizate 

peste 1513 de bibliotecari în domeniul utilizării PC și creării 

noilor servicii de bibliotecă. 

De asemenea, pe parcursul perioadei de referință a fost asigurat 

suport la organizarea întrevederilor conducerii ministerului cu 

reprezentanții programului. Novateca livrează peste 350 de 

servicii moderne în diverse domenii pentru mai cca. 400 000 de 

utilizatori. 

Conlucrare cu Serviciul de Informare 

și Securitate în vederea ajustării 

cadrului normativ privind extinderea 

termenului de valabilitate a 
certificatelor cheilor publice ale 

semnăturilor electronice 

Extinderea 

termenului de 

valabilitate a 

certificatelor 
cheilor publice ale 

semnăturilor 

electronice de la 

12 luni la 24 de 

luni 

Iunie Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.269 din 03.05.2017 cu 

privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 32 alineatul (1) din Legea nr.91 din 29.05.2014 
privind semnătura electronică şi documentul electronic. 

Proiectul prevede posibilitatea de extindere până la cinci ani a 

termenului de valabilitate a certificatului cheii publice a 

semnăturii electronice, reieșind din posibilitățile tehnice ale 

prestatorului serviciilor de certificare. 

Coordonarea politicii de administrare 

a domeniului de nivel superior “.md” 

Numărul 

domeniilor 

înregistrate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În perioada re referință a fost implementat un nou sistem 

informatic de management al clienților, serviciilor și plăților - 

Odin Business Automation Standard, care a schimbat în mod 

radical gestionarea procesului de prestare a servicilor de 

hosting și a celor aferente - email hosting, shared hosting, VPS, 

servere dedicate, înregistrare a domeniilor, certificate SSL. 
Acesta reprezintă o soluție automată pentru gestionarea tuturor 

aspectelor afacerii, cuprinzînd întregul ciclu de viață al 

serviciului clienți.  

În scopul eficientizării costurilor și a relației cu clienții, a fost 

implementată telefonia IP, cu integrarea soluției de ”call 

center”, fiind introdus numărul scurt de telefon 14404.  

Prin urmare, de serviciile date au beneficiat 20762 clienți 

persoane juridice și fizice, în creștere cu 1258 de persoane față 

de anul precedent.  

La finele anului, Î.S. „MoldData” avea 11433 clienți beneficiari 

ai serviciului de înregistrare și menținere a numelor de domenii, 

dintre care 6317 persoane juridice și 5116 persoane fizice. În 
total erau înregistrate peste 25000 nume domenii. 

129 Formarea 

competenţelor digitale 

Promovarea priorităților naționale în 

dezvoltarea competențelor digitale la 

nivelul Parteneriatului Estic, prin 

asigurarea participării Ministerului la 

activitățile realizate în formatul 

Panelului pentru Armonizarea Piețelor 

Digitale (HDM) precum și prin 

contribuirea la implementarea planului 

Întrevederi 

realizate 

ajustarea 

Planurilor 

naționale 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

La nivel interinstituţional, colaborarea cu țările membre ale 

Inițiativei Central Europene în domeniul tehnologiei 

informaţiei este desfășurată în cadrul organismului universal 

internaţional de specialitate - Uniunea Internaţională a 

Telecomunicaţiilor (UIT), dar și al Panelul pentru Armonizarea 

Pieţei Digitale (HDM) al Parteneriatului Estic. Pe parcursul 

anului au fost desfășurate evenimente pe diverse tematici, la 

care au participat reprezentanții ministerului. 
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de acțiuni agreat de țările membre al 

grupului de lucru eSkills 

În cadrul acestor workshop-uri au fost ajustate Planurile de 

acțiuni pe domenii. 

Promovarea proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Planului 

de acţiuni privind promovarea 

siguranței pe Internet a copiilor și 

adolescenților pentru anii 2017-2020 

Proiectul elaborat 

și prezentat 

Guvernului pentru 

examinare și 

aprobare 

Aprilie Activitate realizată  

Planul de acțiuni a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.212 din 05.04.2017. 

Promovarea inițiativelor MTIC în 

cadrul platformei „Femeile în 

domeniul Tehnologiei Informației şi 

Comunicațiilor” 

Evenimente 

organizate; 

Comunicate de 

presă 

Mai Activitate realizată  

A fost asigurată participarea cu prezentare a colaboratorilor 

ministerului la seminarul regional pentru țările CSI și Georgia, 

dedicat Zilei Internaționale a Femeilor în domeniul TIC – 

„Girls in ICT” (27.04.2017) și realizat comunicatul de presă. 

130 Monitorizarea și 
analiza statistică în 

domeniul edificării 

societăţii 

informaţionale şi 

sectorul TIC 

Efectuarea analizei și identificarea 
constrângerilor în implementarea 

Strategiei Naționale de dezvoltare a 

societății informaționale „Moldova 

digitală 2020” 

Raport anual de 
monitorizare 

elaborat şi 

prezentat CS 

Martie Activitate realizată  
Raport de monitorizare a fost elaborat și prezentat Guvernului 

(scrisoarea ministerului nr.01/249 din 02.03.2017) 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a 

societății informaționale și a sectorului 

TIC din RM pe plan național și 

internațional: 

a. Sinteza raportului BNS 

„Situaţia privind 

informatizarea şi conexiunea 

la Internet”, 2016 
b. Sinteza raportului WEF 

„Raport global privind 

tehnologiile informaționale”, 

2016 

c. Sinteza raportului UIT „Cu 

privire la monitorizarea 

evoluției societății 

informaționale”, 2016 

d. Sinteza raportului 

internațional „Indicele global 

al inovației”, 2016 

Rapoarte anuale 

elaborate 

Anual Activitate realizată  

În perioada de referință au fost elaborate sintezele rapoartelor 

și plasate pe pagina web a ministerului. 

Monitorizarea respectării Politicii de 

asigurare a protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul MTIC 

Raport de 

monitorizare 
prezentat 

conducerii 

ministerului 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În perioada de raport nu au fost identificate incidente privind 
nerespectarea datelor cu caracter personal (scr. 09/07 din 02 

iunie 2017).  

A fost depusa notificarea Sistemul informaţional automatizat 

„Registrul de stat al frecvenţelor şi staţiilor radio“ din cadrul 

Î.S. CNFR (Numărul notificării 1498635040390 din 28 iunie 

2017). 
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Au fost notificate și înregistrate la Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal sistemele: 

1. Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule” - Numărul notificării nr. 

170314CI275; 

2. Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al 

unităţilor de drept”- Numărul notificării 170314CI274; 

3. Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al 

transporturilor” - Numărul notificării nr. 170314CI273. 

Monitorizarea și actualizarea seturilor 

de date din competența MTIC pe 
portalul www.date.gov.md. 

Nr. seturilor de 

date 
plasate/actualizate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În contextul informării populaţiei, se asigură actualizarea 
curentă a informaţiei publicate pe portalul www.date.gov.md şi 

www.servicii.gov.md, inclusiv la lansarea de noi servicii, 

sistarea sau sistarea temporară a unor servicii,  la actualizarea 

denumirii serviciilor, a tarifelor şi a referinţelor utile.  

A fost realizată publicarea lunară a datelor pe portalul 

guvernamental unic de date deschise (6 publicări). 

În prezent, pe portalul serviciilor publice este plasată descrierea 

a 25 servicii, 15 dintre care sunt servicii electronice. 

Transpunerea Directivei 2013/37/UE 

pentru modificarea Directivei 

2003/98/EC privind reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat  

Decembrie Activitate realizată  

Ministerul a examinat setul de materiale privind iniţierea 

negocierilor şi aprobarea semnării proiectului Deciziei 

Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea 
Europeană reunit în configurația comerţ cu privire la 

actualizarea Anexelor XXVIII-A; XXVIII-B; XXVIII-D, 

proiectul Deciziei Subcomitetului pe vamă dintre Republica 

Moldova – Uniunea Europeană cu privire la actualizarea 

Anexei XXVI şi proiectul Deciziei Subcomitetului pentru 

indicaţii geografice privind modificarea Anexelor XXX-C şi 

XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe 

de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 

Energiei atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă 

parte. 

În urma analizei efectuate s-a dedus că Legea nr. 305 din 

26.12.2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul 

public, precum și al Hotărîrii Guvernului nr. 886 din 

08.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 305/ 2012 au fost elaborate reieşind din 

conceptul de date deschise pentru reutilizare şi în conformitate 

cu Directiva Europeană nr. 2003/98/CE privind reutilizarea 
informaţiilor din sectorul public, precum și, deja existentă la 

acel moment, propunerea de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2003/98/CE. Astfel, în procesul de elaborare a proiectelor 

http://www.date.gov.md/
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naționale, au fost luate în considerație și ajustate la cadrul 

național prevederile noii Directive (Directiva 2013/37/UE din 
26.06.2013), atunci fiind încă la etapa de proiect. 

PRIORITATEA III: Securitatea cibernetică și comunicații electronice de urgență  

131 Consolidarea 

securității cibernetice a 
resurselor 

informaționale de stat   

Promovarea proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea 
Cerințelor minime de securitate 

cibernetică 

Proiectul HG 

prezentat 
Guvernului pentru 

examinare și 

aprobare 

Martie Activitate realizată  

Cerințele minime de securitate cibernetică au fost aprobate  prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017. 

Promovarea proiectului Hotărârii 

Guvernului privind reorganizarea 

Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional 

pentru Frecvenţe Radio” 

Proiectul HG 

prezentat 

Guvernului pentru 

examinare și 

aprobare  

Martie Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.100 din 24.02.2017 

privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional 

pentru Frecvenţe Radio”  

Crearea Instituției Publice „Serviciul 

Naţional de Management al 

Frecvențelor Radio și Securității 

Cibernetice” 

IP funcțională Mai Activitate realizată  

A fost creată prin reorganizare, Instituţia publică „Serviciul 

Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii 

Cibernetice”, în scopul asigurării cadrului instituțional pentru 

organizarea şi coordonarea procesului de implementare a 

sistemului de management al securității cibernetice a 
sistemelor, resurselor informaţionale și reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi întru asigurarea capacităţilor necesare 

pentru realizarea obiectivelor fixate în Programul național de 

securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-

2020. 

Identificarea partenerilor externi 

pentru proiecte de suport în domeniul 

securității cibernetice în sectorul public 

Acțiuni realizate în 

scopul atragerii 

asistenței externe; 

Nr. vizitelor de 

studiu; 

Nr. seminarelor de 

lucru 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Parteneri principali identificați – Coreea și Estonia.  

A fost organizată vizita de studiu a delegației ministerului în 

Estonia, în perioada 24-27.01.2017, pentru studierea practicilor 

de dezvoltare a capacităților naționale în domeniul securității 

cibernetice. 

A fost asigurată participarea reprezentantului MTIC la Global 
Cybersecurity Center for Development (GCCD) training 

course în Seoul, în perioada 3-9.07.2017. 

Pregătirea materialelor necesare pentru 

certificarea specialiştilor reieşind din 

cerinţele minime obligatorii de 

securitate cibernetică, elaborarea 

modelului de politică internă privind 

securitatea cibernetică a instituţiei şi 

definitivarea listei sistemelor 

informaţionale automatizate de stat de 

importanţă majoră pentru aplicarea 

cerinţelor de securitate avansată 

Nr. materialelor 

elaborate; 

Proiectul listei 

sistemelor 

elaborate; 

Proiectul modelului 

de politică internă 

elaborat 

Decembrie Activitate realizată  

Cerințele minime de securitate cibernetică au fost aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 și puse în aplicare 

prin Ordinul nr. 339 din 29.11.2017 privind „Modelul de 

politică internă privind securitatea cibernetică a instituției și 

Lista sistemelor informaționale automatizate de stat de 

importanță majoră, pentru aplicarea cerințelor de securitate 

avansată”.  
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Astfel, fiecare instituție va efectua anual un audit intern de 

securitate cibernetică, cu prezentarea ulterioară MEI a 

raportului auditului. 

La etapa actuală, fiecare instituție urmează să: 

• desemneze persoana (subdiviziunea) responsabilă de 

punerea în aplicare a sistemului de management al securității 

cibernetice în instituție; 

• elaboreze un set de documente în domeniu (planul de 

acțiuni pentru asigurarea securității cibernetice al instituției, 

politica de securitate cibernetică a instituției, planul de instruire 
și responsabilizare în securitatea cibernetică a personalului, 

regulamentele interne de securitate cibernetică, procedurile de 

recuperare). 

Organizarea şi efectuarea 

trainingurilor şi workshopurilor în 

domeniul securităţii cibernetice  

Nr. de persoane 

care au participat la 

traininguri şi 

workshopuri 

Decembrie Activitate realizată  

În anul 2017, ministerul a organizat și participat, cu prezentări 

la diverse evenimente pe dimensiunea securității cibernetice. 

• Programul de formare în domeniul cooperării 

internaționale pentru regiunea Parteneriatului Estic, în cadrul 

Proiectului Cybercrime@EAP II, 3 – 6.04.2017, Chisinau, 

Moldova. 

• Reuniunea regională: legislație, garanții și cooperare 

cu furnizorii de servicii, în cadrul Proiectului 
Cybercrime@EAP III, 11-12.09.2017, Chisinau, Moldova. 

• „Cyber Drill ALERT”. Republica Moldova a găzduit 

în premieră, în perioada 21-23.11.2017, Exercițiul regional 

pentru echipele de răspuns la incidente de securitate cibernetică 

din țările din Europa și CSI „Cyber Drill ALERT”, eveniment 

desfășurat la invitația MEI. 

Alte evenimente, la tematica dată au fost organizate de 

partenerii de peste hotare. 

Promovarea priorităților naționale în 

domeniul asigurării securității 

cibernetice la nivelul Parteneriatului 

Estic, prin asigurarea participării 

Ministerului în calitate de coordonator 
la activitățile realizate în formatul 

Panelului pentru Armonizarea Piețelor 

Digitale (HDM) precum și prin 

contribuirea la implementarea planului 

de acțiuni agreat de țările membre al 

grupului de lucru „EaP.Trust&Secure” 

Acţiuni realizate; 

Nr. reuniunilor la 

care s-a participat 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

Este creată rețeaua Trust&Secure în cadrul Parteneriatului 

Estic (EaP) al Panelului pentru Armonizarea Piețelor Digitale, 

unde MEI are rol coordonator. Ultimul eveniment a avut loc în 

octombrie 2016, însă activitățile cu Comisia Europeană 
continuă prin corespondență.  

Rezultatele activității experților au fost prezentate în cadrul 

Summit-ului EaP din 05.10.2017. Următorul atelier dedicat 

Trust&Secure a avut loc la Tbilisi, Georgia în perioada 2-

3.11.2017. 

Coordonarea procesului de realizare a 

Programului naţional de securitate 

cibernetică a RM pentru anii 2016-

2020 (HG nr.811 din 29.10.2015)   

Raport anual Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Raportul de executare în semestrul I, anul 2017 a Programului 

naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova a fost 
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elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat prin scr.01-34/886 din 

23.08.2017. 

132 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

comunicații de urgență 

și a SIA 112 

Elaborarea propunerilor de completare 

şi modificare a actelor normative în 

vigoare în scopul planificării 

mijloacelor financiare necesare pentru 

crearea şi funcţionarea Serviciului 112 

Proiecte de acte 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului pentru 

aprobare 

Noiembrie Activitate suspendată 

A fost aprobată decizia de stopare a proiectului, în legătură cu 

identificarea altor mijloace financiare pentru finanțarea 

Serviciului. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Atragerea asistenței externe pentru 

crearea și consolidarea capacităților 

SNUAU 112 

Acțiuni realizate 

în scopul atragerii 

asistenței externe 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În perioada dată, reprezentanții Serviciului 112 au beneficiat de 

experiența și consultanța colegilor din Romania în ceea ce 

privește aplicabilitatea serviciilor de urgență. 

Monitorizarea implementării cadrului 

legislativ-normativ în domeniul creării 
Serviciului național unic pentru 

apelurile de urgență 112 

Raportul de 

monitorizare 
prezentat 

conducerii  

Decembrie Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse 
următoarele activități și raporatate conducerii: 

- a fost numit Directorul Serviciului 112 și înregistrată Instituţia 

Publică Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112; 

- a fost angajată echipa de implementare a Serviciului 112; 

- au fost aprobate regulamentele interne de funcţionare a 

Serviciului 112; 

- la data de 30.06.2017 a fost încheiat cu compania suedeză 

Ericsson Contractul nr.006/2017.  Scopul proiectului: crearea 

Sistemului informațional automatizat al Serviciului 112 

(software și hardware). În contextul Contractului, s-a 

desfășurat o ședință de inițiere și o ședință de instruire a 
membrilor de proiect. Urmează vizite la operatorii de 

telecomunicații și serviciile specializate de urgență. 

Asigurarea suportului în vederea 

identificării și transmiterii sediilor 

pentru gestionare și folosință către 

Serviciul 112 

Consiliere 

asigurată; 

Adresări expediate 

în adresa 

Guvernului 

Semestrul I Activitate realizată  

În perioada de referinţă au fost identificate locațiile pentru 

sediile Serviciului 112, în care vor fi localizate 2 centre de 

preluare a apelurilor de urgenţă: 

pentru I sediu – a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.348 din 

29.05.2017; 

pentru al II-lea sediu - a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 

25.10.2017 proiectul de hotărîre cu privire la transmiterea unor 

bunuri imobile (Artico). 

Monitorizarea implementării 

Serviciului 112 

Notă informativă 

prezentată 

conducerii 

Permanent Activitate realizată  

Activitatea Serviciului 112 se desfăşoară în conformitate cu 

Regulamentul aprobat prin HG nr.243 din 03.03.2016 „Privind 
crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 

112”. 

Începînd cu anul 2016 activitatea Serviciului 112 a fost 

orientată în mod special spre procesul de creare a Serviciului 

112, organizare a interacţiunii Serviciului 112 cu SSU, stabilire 

a cerințelor faţă de funcţionarea sistemului informațional și de 
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comunicații electronice al Serviciului 112. În anul 2017, 

Serviciul 112 a continuat implementarea obiectivelor 

prioritare: 

- Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii electronice; 

- Interacțiunea Serviciului 112 cu Serviciile 

specializate de urgență; 

- Dezvoltarea bazei juridico-normative; 

- Logistica și administrarea; 

- Instruirea personalului. 

PRIORITATEA IV: Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor electronice şi comunicaţiilor poştale  

133 Crearea condiţiilor 

pentru creșterea 

competitivității 

industriei TI 

Promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative (inițiativa Start-up Visa) 

pentru facilitarea accesului în 

Republica Moldova a specialiștilor IT 
străini de înaltă calificare  

Proiectul de lege 

promovat în 

cadrul comisiilor 

permanente a 

Parlamentului 

Mai Activitate realizată  

A fost adopată Legea nr.121 din 23.06.2017 prin care au fost 

operate modificările în cauză. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor legii, a fost elaborat 

şi aprobat Ordinul MEI cu privire la aprobarea Regulamentului 
Comisiei de examinare și evaluare a solicitărilor rezidenților 

parcului pentru tehnologia informației în vederea acordării 

avizului pentru dreptul de ședere nr. 377 din 18.12.2017 

Promovarea cadrului legislativ-

normativ necesar pentru crearea 

parcurilor TI în conformitate cu 

prevederile Legii nr.77 din 21.04.2016 

Regulamente 

privind activitatea 

parcului IT 

elaborate și 

prezentate 

Guvernului pentru 

examinare și 

aprobare 

Octombrie Activitate realizată  

A fost aprobată HG nr.1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea 

parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”, 

precum și Regulamentele de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei parcului și de înregistrare a rezidenţilor parcului 

pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”. 

A fost finalizat procesul de ajustare a legislației conexe Legii 

nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia 

informației și au fost asigurate pe deplin mecanismele pentru 

crearea și funcționarea parcurilor IT. Au fost amendate actele 

legislative din domeniul fiscal, al asigurărilor sociale și 

asigurărilor medicale obligatorii, care au drept scop 

simplificarea modului de operare și administrare a afacerilor în 

domeniul IT, aplicarea impozitului unic în mărime de 7% din 

venitul din vânzări și posibilității operării în calitate de rezident 
virtual a parcurilor IT. 

Elaborarea proiectului Strategiei de 

dezvoltare a ecosistemului pentru 

inovare digitală și susținere a startup-

urilor 

Analiza efectuată 

și prezentată 

conducerii; 

Propunere de 

politică publică 

prezentată pentru 
consultări publice 

în baza 

Decembrie Activitate realizată  

A fost elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a industriei 

tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare 

digitală pe anii 2018-2023 și Planului de acțiuni privind 

implementarea acesteia, și expediat autorităților publice pentru 

avizare (scr.08-8706 din 29.12.2017). 
De către compania de consultanță Avasant, a fost efectuată 

analiza ecosistemului de suport pentru startup-uri IT. Totodată, 

în cadrul proiectului de consultanță din partea UIT a fost 
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rezultatelor 

analizei efectuate 

efectuat Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea cadrului 

național de inovare digitală. Ambele studii au fost utilizate la 

elaborarea proiectului Strategie. 

Efectuarea consultărilor cu sectorul 

privat în privința politicilor publice 

privind industria TI 

Nr. de ședințe de 

consultare 

organizate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Proiectul Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei 

informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 

2018-2023 și Planului de acțiuni privind implementarea 

acesteia, a fost remis pentru consultări Asociației Companiilor 

Private în domeniul TIC. 

Participarea la organizarea 

evenimentelor de accelerare a start-up-

urilor în domeniul TI  

Nr. de evenimente 

desfășurate  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În perioada de referinţă, Ministerul în comun cu partenerii de 

dezvoltare au organizat un şir de evenimente menite să 
contribuie la accelerare a startup-urilor în domeniul TI.  

Un eveniment important s-a desfășurat în perioada 6-

10.11.2017, la Chişinău -Platforma „Chișinău Startup Week” 

destinată susținerii creșterii industriei IT. 

Coordonarea și asigurarea realizării 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de creştere a 

competitivităţii industriei tehnologiei 

informaţiei pe anii 2015-2021 (HG nr. 

254 din 14 mai 2015) 

Conlucrare cu 

mediul privat și 

instituțiile 

implementatoare; 

Raport de 

monitorizare 

elaborat și 

prezentat 
Cancelariei de 

Stat (martie) 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.254 din 

14.05.2015, a fost elaborat și prezentat Guvernului Raportul de 

evaluare privind gradul de realizare a Strategiei de creştere a 

competitivităţii industriei TI în anul 2015-2016 (scrisoarea 

ministerului nr.01/379 din 03.04.2017). 

Explorarea noilor posibilități de 

atragere a asistenței pentru 

implementarea Strategiei de creștere a 

competitivității industriei tehnologiei 

informației pe anii 2015-2021 

Misiuni economice 

și întrevederi 

realizate în scopul 

îmbunătățirii 

mediului de afaceri 

IT și promovarea 

Legii nr.77 din 

21.04.2016; 

comunicări cu 

potențiali parteneri 

externi 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

În perioada de referință au fost organizate următoarele 

evenimente: 

- ITU Regional Forum (28-29.03.2017); 

- Moldova ICT Summit 2017(30.03.2017); 

- Country Review 1st visit + interviews (martie-aprilie 

2017); 

- Country Review 1st Workshop (12.05.2017); 

-  Country Review 2nd visit + Interviews (11-20.05.2017); 

-     White paper Report – 28.06.2017; 

-      Startup Week 2017 – 6-10.11.2017. 

134 Dezvoltarea sectorului 
de comunicaţii poştale 

și a serviciilor noi 

Elaborarea proiectului hotărârii 
Guvernului privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a 

comunicaţiilor poştale pe anii 2017-

2020 (HG nr.890 din 20.07.2016) 

Proiect elaborat și 
înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Semestrul I Activitate nefinalizată 
Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost definitivat în baza avizelor 

Cancelariei de Stat și Ministerului Justiției. Setul a fost remis 

Cancelariei de Stat prin demersul nr. 09-7544 din 28.11.2017 

spre examinare și aprobare în ședința Guvernului. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 
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Coordonarea procesului de 

implementare a Regulilor privind 

prestarea serviciilor poștale de către 

furnizorul de serviciu poștal universal 

Note 

informative/Recom

andări pentru 

furnizorul de 

serviciu poștal 

universal 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

A fost prezentată Nota informativă cu Recomandări pentru Î.S. 

„Poșta Moldovei”. 

Elaborarea și aprobarea Planului de 

emitere a mărcilor poștale și a efectelor 

poștale și publicarea pe pagina Web a 

MTIC 

Plan aprobat și 

publicat 

Septembrie Activitate realizată  

Prin Ordinul nr. 54 din 21.07.2017 a fost aprobat Planul de 

emitere a mărcilor poștale și a efectelor poștale şi publicat pe 

pagina Web a ministerului. 

Efectuarea controlului utilizării 

mărcilor poștale și a altor mijloace de 
francare poștală 

Nr. controale 

efectuate; 
Notă informativă 

anuală 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

A fost efectuat un control în oficiul poștal MD-2033.  
A fost prezentată Nota informativă anuală către conducere. 

Elaborarea Regulamentului privind 

componența și modului de 

administrare a Conservatorului de 

mărci poștale 

Act normativ 

aprobat  

Octombrie Activitate realizată 

Prin Ordinul nr. 290 din 17.11.2017 a fost aprobat 

Regulamentul privind componența și modul de administrare a 

Conservatorului de mărci poștale 

Elaborarea și aprobarea sistemului de 

stabilire a adreselor și a codurilor 

poștale ale Republicii Moldova 

Act normativ 

aprobat  

Noiembrie Activitate realizată 

Prin Ordinul nr. 409 din 29.12.17 a fost aprobat Regulamentul 

sistemului de stabilire a adresei poștale. 

Supravegherea îndeplinirii de către 

furnizorul de serviciu poștal universal 

a obligațiilor ce rezultă din Actele 

UPU și din alte tratate și convenții la 

care RM este parte 

Notă informativă 

anuală 

Decembrie Activitate realizată 

A fost examinată prestarea serviciilor poștale la nivel 

internațional. Furnizorul de serviciu poștal universal și-a 

actualizat sistemul IPS, inclusiv sunt respectate cerințele care 

reies din actele UPU. A fost prezentată Nota informativă. 

135 Colaborarea 
internațională şi 

reprezentarea în 

organismele 

internaţionale de profil 

Realizarea procedurilor interne 
privind aderarea Republicii Moldova 

la Actele Uniunii Poştale Universale, 

aprobate la Congresul UPU de la 

Istanbul, 2016 

Proiectul HG 
prezentat 

Guvernului 

pentru examinare 

și aprobare 

Decembrie Activitate realizată  
Proiectele de HG a fost aprobate de Guvern (HG nr. 864 – 867 

din 30.10.2017) şi remise Parlamentului spre examinare şi 

aprobare a Legilor de retificare a actelor UPU. 

Asigurarea reprezentării MTIC în 

contextul cooperării cu instituțiile 

Uniunii Europene și în contextul 

realizării Politicii de Vecinătate a 

Uniunii Europene (Panelul 

Parteneriatului Estic pentru 

Armonizarea Piețelor Digitale și 

rețelele acestuia) 

Nr. de 

evenimente la 

care s-a 

participat;  

Rapoarte 

elaborate; 

Rezultate obținute 

Semestrial Activitate realizată  

A fost asigurată organizarea evenimentelor: 

- 19-22.02.2017, Tbilisi, Georgia - “EU4Digital: eHealth” în 

cadrul HDM 

- 25-27.04.2017, Salamanca, Spania, Atelierul de lucru 

HDM “EaP. ICT Innovate Network” și “Start-up Ole; 

- 6-7.06.2017, Minsk: 2nd WS on EU4DIGIAL:eTrade 

(Participare prin corespondență) 

De asemenea, a fost coordonată și prezentată Comisiei 

Europene: 

- poziția pe Planul de acțiuni pentru Broadband Development 

(24.05.2017 – DREIE și DPC) 
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- poziția pe ultimele modificări referitoare la livrabilele 

HDM Panel 2020 pentru Ministeriala din octombrie 2017 din 

Tallinn; 

- coordonator  pentru  eInnovation Study (29.05. 2017 – DREIE 
și DPTI). 

Asigurarea participării reprezentanților 

MTIC la activitățile organizațiilor 

internaționale din domeniul TIC, 

precum: UIT, UPU, CEPT, CSI CRC, 

eESE, și altor organizații 

internaționale, conform planului 

separat 

Nr. de 

evenimente la 

care s-a asigurat 

participarea; 

Rapoarte /note 

elaborate; 

Rezultate obținute 

Semestrial Activitate realizată  

În perioada de referinţă:  

a) au fost procesate cca 100 invitații de participare la diverse 

activități externe; 

b) a fost asigurată participarea reprezentanților Ministerului și 

a întreprinderilor monitorizate la 25 diverse evenimente peste 

hotare, cu participarea a 33 de reprezentanți ai ministerului și 

întreprinderilor monitorizate. Totodată, s-a participat în regim 

online la ședințele Com-ITU al CEPT și la sesiunea Consiliului 

UIT din mai 2017. 

Menținerea și dezvoltarea cooperării 

cu reprezentanții organizațiilor și altor 

entități internaționale, inclusiv 
misiunile diplomatice în RM 

Nr. de întrevederi 

organizate; 

Corespondența 

realizată. 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

În perioada de referință au fost organizate cca 20 de întrevederi 

ale conducerii Ministerului cu delegații străine de diverse 
nivele, inclusiv reprezentanții Misiunilor Diplomatice.  

De asemenea, au fost organizate: 

- Forumul Regional de Dezvoltare al UIT „Consolidarea 

capacităților de inovație în ecosisteme centrate pe TIC și 

favorizarea pentru creștere a Startup-urilor TIC” (28-

29.03.2017);  

- Moldova ICT Summit 2017 (30.03.2017); 

- Misiunile experților UIT pentru evaluarea cadrului național 

pentru ecosistemul de inovații (mai, iunie 2017). 

Asigurarea participării 

reprezentanților MTIC la activitatea 

comisiilor interguvernamentale 
bilaterale de cooperare comercial-

economică 

Participarea 

MTIC în 

activitatea 
comisiilor 

interguvernament

ale;  

Rapoarte 

prezentare 

ME/MAEIE 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

În perioada de referință au fost prezentate rapoarte trimestriale 

(nr.01/200 din 17.02.2017, nr.01/407 din 06.04.17 și nr.01/797 
din 05.07.2017), precum și s-au prezentat propuneri pentru 

Comisiile interguvernamentale de cooperare comercial-

economică cu Austria, Azerbaidjan, Belarus, Turcia, Letonia, 

Italia, România. Colaboratorii ministerului au participat la 

ședința Comisiei moldo-letone (Chișinău, 8-9.06.2017). 

Coordonarea și monitorizarea 

executării angajamentelor financiare 

ale RM asumate în organizaţiile 

internaționale din domeniul TIC  

(HG nr 454 din 24.03.08) 

Informare 

periodică MF; 

Facturi și 

corespondența 

organizațiilor 

Iunie 

Decembrie 
Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de referință nu au parvenit facturi și 

corespondență privind angajamentele financiare ale Republicii 

Moldova asumate în organizaţiile internaționale de profil (UIT, 

UPU şi PKD ICAO) care urmează a fi remise în adresa 

Ministerului Finanțelor. 
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internaționale 

remise 

Totodată, Ministerul a fost notificat de UIT la 23.05.2017 că 

Republica Moldova a achitat deja cotizația de membru UIT 

pentru anul 2018 (confirmat electronic de MinFin pe 

29.05.2017 argumentând pentru a evita implicarea penalităților 

care pot surveni la întârzierea plăților). 

136 Coordonarea și 

monitorizarea 

implementării 

multidimensionale a 

Planului Naţional de 

Acţiuni pentru 
implementarea 

Acordului de Asociere 

RM–UE pentru anii 

2017-2019, pe 

domeniile de 

competențe ale MTIC 

Elaborarea raportului privind gradul de 

implementare a acțiunilor din PNA 

AA2017-2019 

Rapoarte 

elaborate și 

prezentate 

MAEIE (periodic 

sau la solicitare) 

Trimestrial Activitate realizată  

Raportul PNAA a fost expediat la 27.04.2017 în adresa 

MAEIE. Informația privind restanțele înregistrate pe PNAA 

este prezentată conducerii pentru ședințele CGIE. 

Elaborarea raportului privind gradul de 

implementare a acțiunilor din Titlul V. 
Comerţ şi aspecte de comerţ, la PNA 

AA2017-2019 

Rapoarte 

elaborate și 

prezentate  

Trimestrial Activitate realizată  

Raportul PNAA a fost expediat în 27.04.2017; Informația 
privind restanțele înregistrate pe PNAA este prezentată 

conducerii pentru ședințele CGIE. 

 Promovarea 

multidimensională a 

sectorului TIC 

Organizarea și desfășurarea Zilelor 

Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor - 2017 

Evenimente 

organizate 

Mai Activitate realizată  

A fost asigurată organizarea Forumului regional UIT și 

Conferința UIT „Girls in ICT”. 

Organizarea Conferinței Internaționale 

„Moldova ICT Summit 2017” și a 

sesiunii ministeriale tematice 

Sesiune 

ministerială 

desfășurată 

Martie 

Aprilie 
Activitate realizată  

La 30.03.2017 a fost organizată Conferința Internațională 

„Moldova ICT Summit 2017”. 

TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURA DRUMURILOR 

137 Implementarea 

reformelor în 

domeniul rutier 

Reabilitarea drumurilor naționale 

210 km de 

drumuri naționale 

reabilitate 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Urmau a fi finalizate lucrările de reabilitare a următoarelor 

sectoare de drumuri: 

- R1 Chișinău – Ungheni, sectoarele km 6 – 68, km 74 – 96 

și construcția sectorului de ocolire a or. Ungheni, km 96 – 103; 

- R33  Hînceşti – Lăpuşna – M1, sectorul km 0 – 37; 

- M3  Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – fr. cu România, 

sectoarele km  96 – 151, km 151 – 171 și km 179 – 190. 

Majoritatea contractelor sunt la un nivel avansat de 
implementare (60-80%). Întârzierile în implementarea 

contractelor de reabilitare se datorează în general incapacității 

financiare a antreprenorilor (companiilor) și mobilizării lente a 

acestora. 

Acțiune transferată pentru trimestrul IV 2018 

Reparația drumurilor locale 

150 km de 

drumuri locale 

reparate 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

Conform Legii nr. 24 din 10.03.2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea Fondului rutier și 

Legea privind finanțele publice locale) s-a permis transferul 

mijloacelor financiare din Fondul rutier către APL II, conform 
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lungimii echivalente a rețelei din administrare iar conform 

Hotărârii Guvernului nr 1468 din 30.12.2016, circa 2500 km de 

drumuri locale au fost transmise în administrare către APL II, 

au fost reparați circa 150 km de drumuri locale. 

Atragerea investițiilor externe pentru 

reabilitarea drumurilor publice 

naționale  

1 500 mil. lei 

atrase 

Trimestrul IV  Activitate realizată 

Au fost atrase investiții în vederea reabilitării drumurilor 

publice naționale. 

  Transmiterea drumurilor locale la 

balanța Administrației Publice Locale 

de nivelul II cu finanțare din Fondul 

rutier. 
710 drumuri 

locale transmise 
către APL II 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

Conform Legii nr. 24 din 10.03.2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea Fondului rutier și 

Legea privind finanțele publice locale) s-a permis transferul 

mijloacelor financiare din Fondul rutier către APL II, conform 
lungimii echivalente a rețelei din administrare iar conform 

Hotărârii Guvernului nr 1468 din 30.12.2016, circa 2500 km de 

drumuri locale au fost transmise în administrare către APL II. 

  Implementarea Reformei de 

întreținere a drumurilor publice. 

Contract 

multianual pilot 

de întreținere 

bazat pe 

performanță 

lansat. 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Luînd în considerare modificările legislative și normative 

operate în trim. I al anului 2017, au fost modificate actele 

necesare (Caiet de sarcini, specificații tehnice privind  

nivelurile de întreținere, actualizarea bazei și colectarea de date 

referitoare la drumuri și infrastructuri existente) implementării 

acțiunii și s-a decis transferul implementării acesteia pentru 

anul 2018, după aprobarea Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pentru drumurile naționale pe anul 
2018.   

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

Implementarea sistemului de cîntărire 

în mișcare a vehiculelor. 

Raport și 

recomandări 

referitor la 

implementarea 

unui sistem de 

cîntărire în 

mișcare a 

vehiculelor 

elaborate în baza 

studiului de 

fezabilitate. 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

În baza studiului de fezabilitate și recomandărilor parvenite a 

fost elaborat caietul de sarcini pentru lansarea licitației pentru 

instalarea unui punct (pilot) pentru cântărirea în mișcare a 

camioanelor. Totodată, atribuțiile au fost transferate către 

Agenția Națională Transport Auto.   

138 Elaborarea politicilor 
naţionale durabile 

Elaborarea concepției privind 
dezvoltarea autostrăzilor și drumurilor 

expres în Republica Moldova 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 
Pentru implementarea acțiunii au fost acumulate și prelucrate 

datele istorice necesare și colectate date privind intensitatea 

traficului pe drumurile publice care fac parte din rețeaua 

prioritară de drumuri. Luând în considerare volumul mare de 

date și procesul de reorganizare a Autorităților Publice 

Centrale, acțiunea s-a transferat anul 2018. 



127 

 

Acțiune transferată pentru 2018 

139 Perfecţionarea 

cadrului legislativ și 

normativ   

Modificarea Strategiei de Transport și 

Logistică  pentru anii 2013 – 2022 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

A fost colectată informația necesară și elaborat raportul 

incipient privind implementarea STL. Luând în considerare 

lansarea procesului de elaborare a Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2030”, din care vor deriva strategiile 

sectoriale, acțiunea a fost transferată pe trimestrul IV 2018. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  ”Cu privire la aprobarea 

Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pe anul 
2017” 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 
aprobare 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 452 din 20.06.2017 

cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale 
pe anul 2017. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  ”Cu privire la modificarea 

Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pe anul 

2017” 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr. 452 din 20.06.2017 cu 

privire la aprobarea Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale 

pe anul 2017, a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 

11 ianuarie 2018. 

Înaintarea recomandărilor de 

optimizare a actelor permisive 

conform prevederilor art. XII al Legii 

181 din 22.07.2016  pentru 

modificarea și completarea unor acte 
legislative în domeniul reglementării 

prin autorizare a activității de 

întreprinzător. 

Propuneri de 

optimizare a 

actelor permisive 

înaintate 

Trimestrul I  Activitate nefinalizată 

Pachetul de recomandări și propuneri de optimizare a actelor 

permisive a fost elaborat și înaintat către Cancelaria de Stat. 

Luând în considerare propunerile de modificare a altor proiecte 

de modificare a actelor legislative existente la acel moment, nu 
toate propunerile au fost luate în considerare.  

Acțiune transferată pentru 2018 

140 Ajustarea normelor 

tehnice și a 

standardelor la cele 

europene   

Aprobarea normelor tehnice privind 

utilizarea tehnologiilor moderne în 

domeniul rutier 

 

4 norme tehnice și 

10 standarde în 

domeniul 

drumurilor 

aprobate 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Normativele tehnice au fost elaborate și înaintate spre aprobare 

către Comitetul tehnic pentru normare tehnică și standardizare 

în construcții. Au fost elaborate și aprobate 2 standarde tehnice 

din domeniul drumurilor, iar 8 standarde sunt în proces de 

definitivare. Luînd în considerare volumul mare de documente 

și procesul de reorganizare a Autorităților Publice Centrale 

acțiunea se transferat pentru trimestrul IV 2018 

Acțiune transferată pentru 2018 

141 Asigurarea 

continuității lucrărilor 
de construcție, 

modernizare și 

reabilitare a 

drumurilor naționale 

din surse externe   

Înaintarea propunerilor către instituții 

financiare internaționale și donatori  
pentru finanțarea construcției, 

modernizării și reabilitării drumurilor 

naționale 

2 propuneri 

înaintate 

Trimestrul IV  Activitate realizată  

Urmare a semnării Memorandumului de înțelegere privind 
realizarea proiectelor din domeniul drumurilor semnat cu 

Compania Metalurgică Chineză, au fost înaintate spre 

examinare în vederea finanțării și implementării următoarele 

proiecte: 
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- Reabilitarea și modernizarea drumului M5 Frontiera cu 

Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera 

cu Ucraina, sectorul Bălți – Criva, lungimea 133 km; 

- Reabilitarea drumului R13 Bălţi – Florești – R14, 

lungimea 40 km; 

- Reabilitarea și extinderea drumului M1  Frontiera cu 

România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu 

Ucraina, sectorul km 94 – 103. 

În cazul negocierii reușite a contractului de finanțare lucrările 

urmează să demareze în anul 2018. 

142 Conexiunea rețelei de 
drumuri din Republica 

Moldova la cele  

Internaționale 

Conexiunea rețelei de drumuri din 
Republica Moldova la rețelele 

internaționale 

210 km  de 
drumuri 

reabilitate 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 
Urmau a fi finalizate lucrările de reabilitare a următoarelor 

sectoare de drumuri: 

-  R1 Chișinău – Ungheni, sectoarele km 6 – 68, km 74 – 

96 și construcția sectorului de ocolire a or. Ungheni, km 
96 – 103; 

- M3  Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – fr. cu România, 

sectoarele km  96 – 151, km 151 – 171 și km 179 – 190. 

Majoritatea contractelor sunt la un nivel avansat de 

implementare (60-80%).  

Întârzierile în implementarea contractelor de reabilitare se 

datorează în general incapacității financiare a antreprenorilor 
(companiilor) și mobilizării lente a acestora. 

Acțiune transferată pentru trimestrul IV 2018 

143 Armonizarea  

legislației naționale în 

domeniul 

transporturilor rutiere 

la legislația Uniunii 

Europene 

Modificarea  Regulamentului cu 

privire la efectuarea pe drumurile 

publice a transporturilor rutiere cu 

greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc 

limitele stabilite (transpunerea 

Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996) 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II  Activitate nefinalizată 

Proiectul este revizuit în contextul problemelor întîmpinate de 

întreprinderile din domeniul energetic la transportarea 

pilonilor. Proiectul a fost supus procedurilor de avizare cu 

instituțiilor de resort prin demersul nr.14/4-7356 din 

23.11.2017. Proiectul se definitivează conform avizelor 

recepționate. 

Acțiune transferată pentru trim.IV 2018 

Modificări la legislație privind 

organizarea timpului de lucru al 

persoanelor care efectuează activități 

mobile de transport rutier 
(transpunerea Directivei 2002/15/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 11 martie 2002) 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul IV  Acțiunea nerealizată 

Acțiunea respectivă a fost transferată dat fiind că necesitatea 

acestui proiect nu este iminent pentru moment. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Elaborarea Regulamentului privind 

condițiile de admitere în trafic a 

unităților de transport și inspecția 

tehnică periodică (transpunerea 

Directivei 2009/40/CE din 6 mai 2009) 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II  Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procedurii de avizare cu 

instituțiile interesate. Actualmente se elaborează tabelul de 

divergențe. 

Acțiune transferată pentru 2018 
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Elaborarea proiectului Legii privind 

omologarea vehiculelor rutiere 

(transpunerea Directivei 2007/46/CE 

din 5 septembrie 2007, Directivei 

2002/24/CE din 18 martie 2002)   

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procesului de avizare. 

Actualmente se elaborează tabelul de concordanță și tabelul de 

divergențe. 

Acțiune transferată pentru 2018 

144 Modificarea legislației 

naționale în domeniul 

transporturilor rutiere 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 

Regulamentului transporturilor rutiere 

de mărfuri periculoase 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 24.07.2017 

privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de 

mărfuri periculoase. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 
Regulamentului transporturilor rutiere 

de persoane şi bagaje 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 
elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procedurii de avizare.  
Actualmente se elaborează tabelul de divergențe. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 

Regulamentului transporturilor rutiere 

de mărfuri perisabile şi uşor alterabile 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și în prezent este supus dezbaterilor 

publice. Air-ul preliminar a fost acceptat de către Grupul de 

lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea activității de 

întreprinzător. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la autogări 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 
aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procesului de avizare. A fost 

elaborat tabelul de divergență și urmează a fi remis spre 

expertiza anticorupție. 
Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

desfăşurarea activităţii de autoservice 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate nerealizată 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind eliberarea şi 

utilizarea autorizaţiilor de transporturi 

rutiere 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul II Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 257 din  28.04.2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi 

utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere. 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern  cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la 
desfăşurarea activităţii de spălătorii şi 

parcări auto 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 
Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate anulată 

Prin Legea nr. 179 din  21.07.2017 pentru modificarea şi 

completarea Codului transporturilor rutiere, regulamentul 
menționat a fost exclus.  

145 Activități de 

monitorizare a 

Combaterea transporturilor ilicite Plan comun 

aprobat cu 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  
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instituțiilor/întreprinde

rilor subordonate și 

combaterea 

transporturilor ilicite 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

și Ministerul 

Finanțelor de 

combatere a 

transporturilor 

ilicite 

La data de 24.05.2017 a fost semnat Planul național de acțiuni 

privind combaterea transportului ilicit de pasageri și mărfuri în 

trafic internațional peste frontiera Republicii Moldova pentru 

2017-2018, aprobat de către MTID, MAI și MF. 

146 Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul aviației 

civile cu legislația 
Uniunii Europene 

Definitivarea Codului Aerian  care va 

transpune în legislația națională 

prevederile următoarelor regulamente 

UE: 
- Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 februarie 2008 

privind normele comune în domeniul 

aviației civile și instituirea unei Agenții 

Europene de Siguranță a Aviației și de 

abrogare a Directivei 91/670/CEE a 

Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 

1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE; 

- Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al 

Comisiei din 5 octombrie 2012 de 
stabilire a cerințelor tehnice și a 

procedurilor administrative referitoare 

la operațiunile aeriene în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului. 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul I

  
Activitate realizată 

Prin Hotarîrea Guvernului nr. 1465 din 30.12.2016 a fost 

aprobat proiectul de lege privind Codul aerian al Republicii 

Moldova, fiind înregistrat în Parlament cu nr.36 din 
21.02.2017.  

Proiectul de lege a fost adoptat în lectură finală la data de 21 

decembrie 2017 în ședința Parlamentului. 

 Elaborarea unui nou proiect al Legii 

privind securitatea aeronautică, care va 

transpune în legislația națională 

prevederile următoarelor regulamente 

UE: 

 - Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al 

Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 martie 2008 privind 

norme comune în domeniul securităţii 

aviaţiei civile şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2320/2002. 

 - Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al 

Comisiei din 8 ianuarie 2010 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

300/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului în ceea ce priveşte 

specificaţiile pentru programele 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul de lege a fost elaborat și transmis spre promovare 

către Guvern prin demersul nr. 01/4-5613 din 22.09.2017. 

Proiectul a fost restituit pentru definitivare la data de 

19.10.2017. Proiectul de lege urmează a fi transmis repetat spre 

promovare către Guvern.  

Acțiune transferată pentru 2018 
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naţionale de control al calităţii în 

domeniul securităţii aviaţiei civile. 

- Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al 

Comisiei din 18 decembrie 2009 de 

stabilire a criteriilor care să permită 

statelor membre să deroge de la 

standardele de bază comune privind 

securitatea aviaţiei civile şi să adopte 

măsuri de securitate alternative. 

- Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al 
Comisiei din 26 ianuarie 2010 de 

stabilire a procedurilor de efectuare a 

inspecţiilor Comisiei în domeniul 

securităţii aeronautice. 

 Transpunerea Regulamentului (UE) 

nr. 996/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 20 

octombrie 2010 privind investigarea și 

prevenirea accidentelor și incidentelor 

survenite în aviația civilă și de 

abrogare a Directivei 94/56/CE 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare  

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

A fost elaborat proiectul de lege, care include un șir de 

prevederi ce urmează a fi coordonate cu Centrul pentru 

Implementarea Reformelor (CIR). Astfel, a fost solicitat 

suportul CIR privind oportunitatea creării unui Birou de 

investigații. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Transpunerea Directivei 96/67/CE a 

Consiliului Uniunii Europene din 15 
octombrie 1996 privind accesul la piața 

serviciilor de handling la sol în 

aeroporturile comunității, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

seria L272/36 din 20.10.1996. 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 
elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul III Activitate realizată  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 971 din 15 noiembrie 2017 a fost 
aprobat repetat proiectul și publicat în Monitorul Oficial nr. 

399-410. 

Transpunerea Regulamentului (CEE) 

nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 

1993 privind normele comune de 

alocare a sloturilor orare pe 

aeroporturile comunitare 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Prin demersul nr. 14/2-6660 din 3.11.2017 proiectul de 

hotărâre a fost înaintat către Autoritatea Aeronautică Civilă în 

scopul asigurării traducerii în varianta rusă, după care se va 

prezenta Guvernului spre aprobare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 

80/2009 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 14 ianuarie 2009 
privind un cod de conduită pentru 

sistemele informatizate de rezervare şi 

de abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 2299/89 al Consiliului, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

35 din 4 februarie 2009. 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 
Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procedurii de avizare cu 

instituțiile vizate. Actualmente se definitivează tabelul de 
divergențe. 

Acțiune transferată pentru 2018 
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Transpunerea Regulamentului (CE) nr. 

2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 

1997 privind răspunderea operatorilor 

de transport aerian în caz de accidente, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 285 din 17 octombrie 

1997 și a Regulamentului (CE) nr. 

785/2004 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind cerințele de asigurare a 
operatorilor de transport aerian și a 

operatorilor de aeronave, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  

nr. L 138 din 30 aprilie 2004. 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și supus procedurii de avizare cu 

instituțiile vizate. Se definitivează tabelul de divergențe, după 

care va fi înaintat către Centrul Național Anticorupție. 

Acțiune transferată pentru 2018 

147 Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul 

transporturului naval 

cu legislația Uniunii 

Europene 

Elaborarea proiectului de Lege 

”privind modificarea și completarea 

Legii nr. 599 din 30.09.1999 pentru 

aprobarea Codului navigației maritime 

comerciale al Republicii Moldova”. 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul I Activitate realizată  

A fost aprobată Legea nr.176 din 21.07.2017 pentru 

modificarea și completarea Codului navigației maritime 

comerciale al Republicii Moldova. 

Elaborarea proiectului de Lege ”cu 

privire la modificarea și completarea 

Legii nr.176 din 12.07.2013 privind 

transportul naval intern al Republicii 
Moldova”. 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

260 din 28.04.2017 și prevede introducerea prevederilor 

referitoare la cerințele tehnice pentru navele de navigație 
interioară (Directiva 2006/87/CE), serviciile de informații 

fluviale (RIS) (Directiva 2005/44/CE), condițiile de obținere a 

brevetelor de navigator pe nave de navigație interioară 

(Directiva 96/50/CE), inițierea profesiei de operator de 

transport de mărfuri pe căile navigabile interioare (Directiva 

87/540/CE), sisteme de navlosire în transport naval intern 

(Directiva 96/75/CE). 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului de Lege ”cu 

privire la aderarea Republicii Moldova 

la Convenția MLC 2006”. 

Proiectul de Lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Setul de materiale pentru aderarea Republicii Moldova la 

Convenția MLC a fost elaborat și se află la etapa de 

definitivare.  

- Necesită cooperare interinstituțională. 
- Amendamentul la Convenție a intrat în vigoare și urmează a 

adera și la Amendament, odată cu Convenția. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern ”privind aprobarea 

Regulamentului de utilizare și 

exploatare a cheiurilor temporare pe 

căile navigabile interne ale Republicii 

Moldova”. 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost elaborat și a fost avizat de către instituțiile de 

resort. În contextul reformei Guvernului, proiectul urmează a fi 

remis spre reavizare. După care va fi înaintat Air-ul către 

Grupul de Lucru pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 
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Acțiune transferată pentru 2018 

Transpunerea Regulamentului 

2006/336/CE al Parlamentului 

European și al Consiliului din 15 

februarie 2006 privind aplicarea 

Codului Internațional de Management 

al Siguranței pe teritoriul Comunității 

și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 3051/95 al Consiliului (Text cu 

relevanță pentru SEE) (CELEX 

32006R0336) 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărârii Guvernului este la etapa de definitivare. 

Proiectul transpune Regulamentul 336/2006 privind aplicarea 

Codului ISM, care a fost recent amendat de Regulamentul 

540/2008, acesta urmînd să fie luat în considerație la 

definitivarea proiectului de hotărîre. 

Este necesară crearea Agenției Navale, care va avea 

competențele necesare pentru implementarea Codului.  

Acțiune transferată pentru 2018 

Transpunerea Directivei 2005/65/CE a 
Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 octombrie 2005 

privind consolidarea securității 

portuare (Text cu relevanță pentru 

SEE) (CELEX 32005L0065) 

Regulamentul 2004/725/CE al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 31 martie 2004 privind 

consolidarea securității navelor și a 

instalațiilor portuare (Text cu relevanță 

pentru SEE) (CELEX 32004R0725) 

Proiectul Hotărîrii 
de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 
Este necesară crearea Agenției Navale, care va avea 

competențele necesare pentru implementarea Codului ISPS. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Transpunerea Directivei 2008/106/CE 
a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind nivelul minim de formare a 

navigatorilor (reformare) (Text cu 

relevanță pentru SEE) (CELEX 

32008L0106) 

Proiectul Hotărîrii 
de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul IV Acțiune nerealizată 
Conform PNAAA 2017-2019, acțiunea a fost transferată pentru 

trimestrul II, 2019. 

148 Crearea Agenției 

Navale 

Crearea cadrului normativ pentru 

crearea și funcționarea Agenției 

Navale 

Aprobarea  

proiectului 

Hotărîrii de 

Guvern “Privind 

instituirea 

autorităţii 

administrative 
Agenţia Navală a 

Republicii 

Moldova” 

Crearea autorităţii 

administrative 

Agenţia Navală a 

Republicii 

Moldova. 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

A fost elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la 

crearea Agenției Navale a Republicii Moldova, prin fuzionarea 

Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” cu 

Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”. 

A fost recepționat raportul anticorupție pe data de 04.01.2018 

Proiectul urmează a fi remis spre aprobare la Guvern.  

Acțiune transferată pentru 2018 
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149 Implementarea 

primului pachet 

feroviar al UE 

Elaborarea noului Cod feroviar, care 

va transpune în legislația națională 

prevederile următoarelor regulamente 

și directive UE: 

- Directiva 2012/34/UE privind 

instituirea spațiului feroviar unic 

european 

- Regulamentul (UE) 913/2010 

privind rețeaua feroviară europeană 

pentru un transport de marfă 
competitiv. 

- Directiva 2004/49/CE privind 

siguranța căilor ferate comunitare. 

- Directiva 2007/59/CE privind 

certificarea mecanicilor de locomotivă 

care conduc locomotive și trenuri în 

sistemul feroviar comunitar. 

- Directiva 2008/57/CE privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar 

în Comunitate 

- Regulamentul (CE) 
1370/2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători 

- Regulamentul (CE) 

1371/2007 privind drepturile și 

obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar. 

- Directiva 92/106/CEE 

decembrie1992 privind stabilirea unor 

norme comune pentru anumite tipuri 

de transport combinat de mărfuri între 

statele membre. 

Cod elaborat   Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul noului Cod feroviar a fost elaborat  în comun cu 

asistența consilierului UE, a dlui Bernard Chantemesse și 

experții din cadrul proiectului TAIEX  privind siguranța 

feroviară; accesul la piață și gestionarea infrastructurii 

feroviare, precum și implementarea sistemului de taxare a 

acesului la infrastructura feroviară. 

Proiectul este elaborat în limba engleză. La moment este în 

proces de traducere în versiunea română(traducerea va fi 

finalizată până 29.12.2017), ulterior urmează definitivarea și 
lansarea procesului de consultare publică și avizare. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

Reorganizarea Î.S. CFM prin divizarea 

activităților operaționale în 
întreprinderi separate. 

Ordine aprobate  Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 05.12.2017 a fost 
aprobată Concepția de reformare a sectorului feroviar și Î.S. 

„Calea Ferată din Moldova”. Actualmente  se află în proces de 

elaborare planul de acțiuni pentru reformarea sectorului și a Î.S. 

„Calea Ferată din Moldova”. 

Procesul de reformare necesită o perioadă de 2-3 ani. 

Acțiune transferată pentru anul 2018 

150 Coordonarea şi 

evaluarea procesului 

de implementare a 

acordurilor cu Uniunea 

Europeană, în 

Organizarea şi participarea eficientă la 

reuniunile organizate în contextul 

implementării acordurilor negociate şi 

semnate cu UE, precum și  Politicii 

Reuniunile 

organizate, 

documente 

elaborate, 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Comisia Europeană a organizat 2 reuniuni ale Panelului de 

Transport (14.03.2017 și 12.09.2017), la care a fost asigurată 

participarea şi prezentarea progresului Republicii Moldova pe 

sectoarele de cooperare a Panelului.  
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domeniul de 

competență a 

Ministerului  

Europene de Vecinătate în cadrul 

Parteneriatului Estic al UE 

rezultatele 

obținute 

La data de 23.03.2017, la Sofia, în cadrul  Parteneriatului Estic 

a fost organizată Conferinţa Regională de Investiţii 

„Oportunităţi de Investiţii în Sectorul Transporturilor”. Au fost 

pregătite şi prezentate 2 proiecte prioritare de infrastructura. 

La data de 21.09.2017, la Tallin, s-a desfășurat Reuniunea 

Miniștrilor Transporturilor din Statele Parteneriatului Estic. Au 

fost pregătite documentele necesare şi  asigurată participarea la 

reuniune, a reprezentanților MEI. 

151 Inițierea și realizarea 

procedurilor interne 

privind negocierea și 
semnarea acordurilor, 

inclusiv modificarea 

acordurilor bilaterale 

existente în domeniul 

transporturilor, 

preconizate pentru 

anul 2017 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Azerbaidjan privind transportul 
internațional combinat de mărfuri 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 
Guvernului spre 

aprobare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 427 din 08.04.2016 a fost   

aprobată semnarea Acordului. Partea Azera a fost informată 
repetat prin scrisoarea 08-4/327 din 26.05.2017, că toate 

procedurile interne au fost finisate și e gata de semnare. Partea 

Azeră tergiversează procesul de semnare. 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Azerbaidjan de cooperare în domeniul 

transportului feroviar 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 344 din 25.03.2016 a fost   

aprobată semnarea Acordului. Partea Azera a fost informată 

repetat prin scrisoarea 08-4/327 din 26.05.2017, că toate 

procedurile interne au fost finisate și e gata de semnare. Partea 

Azeră tergiversează procesul de semnare. 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul  Federației Ruse 

privind transportul rutier internațional 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 
aprobare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 319 din 24.05.2017 a fost 

aprobată semnarea Acordului. Acordul a fost semnat la Leipzig 

(Germania), la data de 31.05.2017. 
Prin Hotărîrea de Guvern nr.  499 din 03.07.2017 a fost aprobat 

Acordul. Acordul a intrat în vigoare la data de 14.08.2017. 

Acorduri bilaterale privind serviciile 

aeriene cu Republica Armenia 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Prin demersul nr. 08-4/221 din 05.04.2017 partea armeană a 

fost informată repetat despre disponibilitatea de a petrece 

negocierile. Ca rezultat, partea armeană ne-a informat despre 

faptul că vor trimite un proiect nou de Acord. Prin demersul nr. 

DI/2/290-12899 din 5.10.2017 în adresa MEI a parvenit 

proiectul Acordului propus de partea armeană. Proiectul în 

cauză urmează a fi transmis către AAC spre examinare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Acorduri bilaterale privind serviciile 

aeriene cu Republica Kazahstan 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Prin demersul nr. 08-4/222 din 05.04.2017 partea kazahă a fost 

informată repetat despre disponibilitatea de a petrece 
negocierile. În data de 28.06.2017 a fost primit răspunsul părții 

kazahe, în care se propune inițial de a semna un Memorandum 

de Înțelegere. Prin demersul nr. 09-1/216 din 19.07.2017 

Memorandumul în cauză a fost transmis AAC pentru 

examinare. Prin demersul nr. 3297 26.09.2017, AAC nu a 

exprimat necesitatea semnării unui asemenea Memorandum. 
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Acțiune transferată pentru 2018 

Acorduri bilaterale privind serviciile 

aeriene cu Republica Kîrgîzstan 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Partea kârgâză a fost informată despre disponibilitatea părții 

RM de a petrece negocierile prin demersul nr. 08-4/220 din 

05.04.2017.   

Prin demersul nr. DI/2/290-9558 din 25.07.2017 a parvenit 

contraproiectul Acordului propus de partea kîrgîză. Proiectul în 

cauză urmează a fi transmis către AAC spre examinare.   

Acțiune transferată pentru 2018 

Acorduri bilaterale privind serviciile 

aeriene cu Republica Tadjikistan 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Prin demersul nr. DI/290-8711 din 11.07.2017 a parvenit 

proiectul Acordului propus de partea tadjică.  Proiectul în cauză 
este în proces de examinare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Acordul bilateral privind serviciile 

aeriene cu Republica Turkmenistan 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Se examinează noile propuneri parvenite de la partea turkmenă 

pe marginea proiectului Acordului. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Protocolul cu privire la modificarea 

Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Ucrainei cu 

privire comunicația internațională 

auto, semnat la Chișinău la 20 martie 

1993 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

În cadrul celei de a II-a ședințe a Grupului de lucru moldo–

ucrainean în domeniul transporturilor, care s-a desfăşurat la 

data de 28.07.2017, la Chişinău de către conducătorii grupului 

a fost parafat textul Protocolului. 

În luna august, partea ucraineană a transmis Proiectul de 

modifcare cu noi propuneri. Prin schimb de note a fost sabilit 
textul final al Protocolului. 

În data de 17.11.2017, la Kiev, textul Protocolului a fost iarăși 

parafat.  Protocolul urmează a fi semnat în cel mai scurt timp. 

Acțiune transferată pentru trimestrul I 2018 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Ucrainei privind 

serviciile aeriene 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 247 din 26.04.2017 a fost 

aprobată inițierea negocierilor. 

La data de 19.12.2017, la Chișinău a avut loc runda finală de 

negocieri și textul Acordului a fost parafat.  

A fost aprobat proiectul Hotaririi Guvernului pentru aprobarea 

semnării Acordului în cadrul ședinței Guvernului din 

11.01.2018. 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 
Tadjikistan privind transportul rutier 

internațional 

Proiectul Hotărîrii 

de Guvern 
elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Proiectul Acordului a fost elaborat și urmează a fi coordonat cu 
instituțiile de resort. 

Acțiune transferată pentru 2018 
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Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova și Consiliul Federal Elvețian 

privind serviciile aeriene 

Rundele realizate, 

acord parafat 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 161 din 16.03.2017, a fost 

aprobată inițierea negocierilor. Prin schimb de note textul 

Acordului a fost negociat și parafat.  

Prin demersul nr. 14/5-6480 din 30.10.2017 a fost transmis 

setul privind aprobarea semnării către MAEIE. Prin Hotărârea 

Guvernului nr. 976 din 15.11.2017 a fost aprobată semnarea 

Acordului. 

Partea elvețiană a comunicat despre disponibilitatea de a semna 
acordul în trim. I 2018. 

Protocolul la Convenție ”privind 
aspecte specifice referitoare la 

echipamentele aeronavelor”, semnat la 

16 noiembrie 2001, la Cape Town 

Convenției  

Proiectul Hotărîrii 
de Guvern 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată 
Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.808 din 08.10.2017 și a fost remis la Parlamentului spre 

examinare. 

Documentul a fost examinat în 3 comisii parlamentare.   

152 Atragerea asistenţei 

externe în domeniul 

transporturilor şi 

monitorizarea 

procesului de 

implementare a 

proiectelor de asistenţă 

externă atrase 

Monitorizarea implementării 

proiectelor de asistență externă al căror 

beneficiar este Ministerul 

Activități 

realizate, rapoarte 

aprobate   

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În comun cu asistența consilierului UE, a dlui Bernard 

Chantemesse, au fost elaborate 17 propuneri privind domeniile 

prioritare pentru asistență externă UE în domeniile de 

competență.  

Au fost perfectate 3 solicitări pentru aplicarea la asistența 

externă programul TAIEX. 

În perioada 15-19.05.2017, la Chișinău s-a desfășurat prima 
Misiunea de experți TAIEX privind siguranța feroviară. 

În perioada 19-23.06.2017, la Chișinău s-a desfășurat a doua 

Misiune de experți TAIEX privind accesul la piață și 

gestionarea infrastructurii feroviare. 

În luna iulie și august 2017 s-au desfășurat Misiunile experților 

UE cu scopul elaborării Termenilor de Referință pentru 

Proiectul de Asistență Tehnică „Suport pentru sectorul 

transport al Republicii Moldova”. 

În perioada 13-17.11.2017, la Chișinău s-a desfășurat a treia 

Misiune de exerți TAIEX  privind  implementarea sistemului 

de taxare a acesului la infrastructura feroviară. 

În luna decembrie au fost aprobați Termenii de Referință pentru 
Proiectul de Asistență Tehnică „Suport pentru sectorul 

transport al Republicii Moldova”. 

153 Monitorizarea și 

evaluarea 

implementării 

documentelor de 

politici naționale, 

intersectoriale și 

Elaborarea raportului privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 

din 28.10.2013 „Cu privire la 

aprobarea Strategiei de transport și 

logistică” 

Raport elaborat și 

prezentat  

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 

Raportul privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 

28.10.2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei de transport și 

logistică” este în proces de definitivare.  

Acțiune transferată pentru trim.I 2018 

Elaborarea rapoartelor privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 890 

Rapoarte 

elaborate și 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 
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sectoriale pe domeniul 

transport 

din 20.07.2016 „Cu privire la 

aprobarea Planului de acțiuni al 

Guvernului  pentru anii 2016-2018” 

prezentate  

Cancelariei de 

Stat 

(http://monitoriza

re.gov.md) 

A fost întocmit Raportul de monitorizare privind 

implementarea acțiunilor Ministerului Economiei și 

Infrastructurii din „Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 

2016-2018ˮ, pentru trimestrul IV, 2017 (scr. nr.04-6874 din 

13.11.2017). 

Elaborarea raportului privind 

realizarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu pentru anul 2016, în demeniul 

transporturilor 

Raport elaborat și 

prezentat  

Ministerului 

Finanțelor 

Trimestrul I Activitate realizată 

De către subdiviziunile pe domeniul transport a fost elaborat 

Raportul privind realizarea Strategii sectoriale de cheltuieli 

pentru anul 2016 în domeniul transportului. 

Elaborarea rapoartelor privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 4 

din 14.01.2014 „Cu privire la 
aprobarea Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivității Republicii 

Moldova” 

Rapoarte 

elaborate și 

prezentate  
Ministerului 

Economiei 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

De către subdiviziunile pe domeniul transport a fost elaborat 

Rapoartul privind realizarea  Hotărîrii Guvernului nr. 4 din 
14.01.2014. 

 Elaborarea raportului privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr.110 

din 23.02.2011 „Cu privire la unele 

aspecte ce țin  de repartizarea profitului 

net anual al societăților pe acțiuni cu 

cotă de participare a statului  și  al 

întreprinderilor de stat” 

Raport elaborat și 

prezentat  

Agenției 

Proprietății 

Publice 

Trimestrul II-

III 
Activitate realizată 

De către subdiviziunile pe domeniul transport a fost elaborat 

Raportul privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr.110 din 

23.02.2011 pentru anul 2016 și remis în adresa Agenției 

Proprietăii Publice. 

 Elaborarea raportului privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 568 

din 06.05.2008 „Cu privire la 
organizarea evidenței proprietății 

publice, circulația acesteia și 

exercitarea funcțiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele statului/ unităților 

administrativ teritoriale” 

Raport elaborat și 

prezentat  

Agenției 
Proprietății 

Publice 

Trimestrul II Activitate realizată 

De către subdiviziunile pe domeniul transport a fost elaborat 

Raportul privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 
06.05.2008 pentru anul 2016 și remis în adresa Agenției 

Proprietăii Publice. 

Elaborarea raportului privind 

realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 675 

din 06.06.2008 „Cu privire la Registrul 

patrimoniului public” 

Raport elaborat și 

prezentat  

Agenției 

Proprietății 

Publice 

Trimestrul II Activitate realizată 

De către subdiviziunile pe domeniul transport a fost elaborat 

Raportul privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 675 din 

06.06.2008 pentru anul 2016 și remis în adresa Agenției 

Proprietăii Publice. 

CONSTRUCȚII 

Evaluarea şi armonizarea documentelor de politici din domeniul arhitecturii, proiectării,  urbanismului şi planificării spațiale 

154 Promovarea politicii 

de stat în domeniul 

urbanismului și 

planificării spațiale 

1. Promovarea proiectului 

Codului Urbanismului și Construcțiilor 

2. Participare la ședințele 

comisiilor parlamentare. 

Proiectul Codului 

adoptat de 

Parlament 

Semestrul I Activitate nefinalizată 

Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor este aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.707 din 03.06.2016 și adoptat de 

către Parlament în prima lectură la Ședința plenară din 

03.03.2017. 
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3. Participare la redactarea 

textului Codului 
Acțiune transferată pentru 2018 

Promovarea proiectului HG pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

autorizarea schimbării destinației 

construcțiilor și abrogarea unei 

Hotărâri de guvern 

HG aprobată Trimestrul I Activitate anulată 

Prin scrisoarea nr. 03/1-2825 din 26.12.2016 ministerul a 

transmis proiectul către Cancelaria de Stat. Ulterior, Cancelaria 

de Stat prin scr. nr. 21-06-2074 din 22.03.2017 a solicitat 

elaborarea Analizei Impactului de Reglementare. În cadrul 

Ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de 

întreprinzător din 29.11.2017, proces-verbal nr.30, Analiza 

impactului de reglementare și corespunzător proiectul au fost 

avizate negativ în temeiul modificărilor introduse în legislație 
prin Legea nr.185 din 21.09.2017 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Publicat: 27.10.2017 în 

Monitorul Oficial Nr.371-382 art.Nr : 632).  

Promovarea proiectului HG cu privire 

la Consiliul Național de Planificare a 

Teritoriului 

HG aprobată Trimestrul I Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.56 din 06.02.2017 cu 

privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului. 

Promovarea proiectului HG pentru 

aprobarea Regulamentului de emitere 

a certificatului de urbanism pentru 

proiectare și a autorizației de 

construire/desființare pentru lucrările 

de utilitate publică de interes naţional 

HG aprobată Trimestrul I Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.91 din 21.02.2017 cu 

privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului 

de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de 

interes national. 

1. Elaborarea proiectului HG 

privind modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.493 din 4 iulie 2013 

„Cu privire la Programul pe termen 

mediu de elaborare a planurilor 

urbanistice la nivel de localități pe anii 

2013-2016”, cu estinderea termenului 

pînă în anul 2020 

2. Avizarea și consultarea 

proiectului 

3. Promovarea proiectului la 

Guvern 

HG aprobată Trimestrul I Activitate nefinalizată 

Proiectul hotărîrii Guvernului este în proces de elaborare. 
Promovarea acestui document spre aprobare este condiționată 

de intrarea în vigoare a Codului urbanismului și construcțiilor, 

care a fost adoptat de către Parlament în prima lectură în cadrul 

Ședinței plenare din 03.03.2017. 

Acțiune transferată pentru 2018 

155 Promovarea politicii 

de stat în domeniul 

urbanismului și 
planificării spațiale 

1. Elaborarea proiectului 

Conceptului Planului de amenajare a 

teritoriului național 
2. Prezentarea proiectului la avizare 

3. Consultarea proiectului cu experții 

angajați de Agenția Cehă de 

Dezvoltare 

3. Prezentarea documentului spre 

aprobare 

Documentul 

aprobat 

Trimestrul I Acțiune anulată 

În contextul restructurării Guvernului - Cancelaria de Stat a 

restituit proiectul pentru modificare după competența revenită – 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

about:blank
about:blank
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156 Elaborare și 

promovarea 

proiectului HG cu 

privire la aprobarea 

Planului de acțiuni 

privind implementarea 

măsurilor de asigurare 

a accesibilității 

persoanelor cu 

dizabilități la 
infrastructura socială, 

programat spre 

realizare pe perioada 

anilor 2017-2016 

1. Avizarea proiectului de hotărîre  

2. Prezentarea documentului la 

Guvern și promovarea acestuia 

HG aprobată Trimestrul I Acțiune anulată 

În cadrul expertizei juridice, prin scr.nr. 03/8286 din 

26.07.2017 Ministerul Justiției a informat Ministerul 

Economiei și Infrastructurii că se află la etapa de definitivare 

proiectul planului național de acțiuni în domeniul drepturilor 

omului 2017-2021, care conține un domeniu distinct referitor 

la „Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”. 

Totodată, a fost aprobată și Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 

08.09.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 

2017-2022, care abordează aspectele conținute în proiectul 
respectiv. 

157 Promovarea politicii 

de stat în domeniul 

construcțiilor și 

producerii materialelor 

de construcție 

1. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la modificarea 

hotărîrii Guvernului nr. 360 din 25 

iunie 1996 (în temeiul Hotărîrii Curții 

Constituționale nr. 29 din 28.10.2016) 

2. Avizarea și consultarea proiectului 

3. Promovarea proiectului la Guvern 

Document 

promovat la 

Guvern 

Trimestrul I Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.112 din 03.03.2017 cu 

privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului 

nr.360 din 25.06.1996. 

1. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a sectorului 
construcțiilor 

2. Avizarea și consultarea 

publică a proiectului 

3. Expertizarea și definitivarea 

poiectului 

Prezentarea la Guvern 

Document 

promovat la 
Guvern 

 

Semestrul II Activitate nefinalizată 

Documentul este elaborat din contul bazei normative și în 
prezent este consultat cu Comitetul Tehnic specializat. 

Proiectul de hotărîre de Guvern se definitivează pentru a fi 

transmis la avizare cu instituțiile interesate.  

Acțiune transferată pentru 2018 

158 Eliminarea 

constrîngerilor în calea 

mediului de afaceri în 

domeniul 

construcțiilor 

1. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la modificarea 

și completarea unor hotărîri de 

Guvern (nr. 285/1996 și 360/1996). 

2. Prezentarea proiectului la avizare 

3. Prezentarea documentului la 

Guvern 

Document 

promovat la 

Guvern 

 

Semestrul II Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.318 din 23.05.2017, 

prin care se operează modificări la Hotărîrea Guvernului nr. 

285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

159 Elaborarea proiectului 
de hotărîre a 

Guvernului cu privire 

la modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.329 din 

23 aprilie 2009 

„Pentru aprobarea 

Regulamentului cu 

1. Elaborarea proiectului de hotărîre a 
Guvernului 

2. Avizarea și consultarea proiectului 

3. Promovarea proiectului la Guvern 

Document 
promovat la 

Guvern 

 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 
Documentul a fost elaborat și urmează a fi promovat după 

adoptarea Codului Urbanismului și Construcțiilor, adoptat de 

către Parlament în prima lectură la Ședința plenară din 

03.03.2017. 

Acțiune transferată pentru 2018 

about:blank
about:blank
about:blank
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privire la atestarea 

tehnico-profesională a 

specialiştilor cu 

activităţi în 

construcţii” 

160 Elaborarea  listei 

standardelor 

armonizate la 

Reglementarea tehnică 

cu privire la cerinţele 

minime pentru 
comercializarea 

produselor pentru 

construcţii 

1. Finalizarea lucrului asupra  

elaborării listei standardelor 

armonizate 2. Elaborarea ordinului 

privind aprobarea listei standardelor 

armonizate 

3. Publicarea în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova a listei 

standardelor armonizate 

Lista standardelor  

armonizate 

aprobată prin 

ordin şi publicată 

în Monitorul 

Oficial al 
Republicii 

Moldova 

Trimestrul I Activitate realizată  

Lista a fost aprobată prin Ordinul nr.39 din 21.03.2017. 

(Monitorul Oficial nr.109-118/688 din 07.04.2017). 

161 Aprobarea proiectului 

de Lege cu privire la 

modificarea, 

completarea şi 

abrogarea unor Legi 

Promovarea spre aprobare a 

proiectului 

Lege adoptată Semestrul I Activitate nefinalizată 

Proiectul Legii cu privire la modificarea, completarea și 

abrogarea unor Legi (Legea privatizării fondului de locuințe – 

art.6, 11; Legea despre statutul deputatului în Parlament – 

art.26; ș.a.) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 590 din 

13.05.2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 213 din 

16.05.2016. Proiectul a fost adoptat în lectura I în cadrul 

Ședinței plenare a Parlamentului din 16.12.2016. 

Acțiune transferată  pentru anul 2018 

162 Aprobarea proiectului 
de lege cu privire la 

condominiu 

 

Finalizarea elaborării proiectului  Proiectul de Lege 
transmis spre 

aprobare 

Guvernului RM 

 

Trimestrul I Activitate nefinalizată 
Proiectul a fost definitivat, a trecut toate etapele de avizare și 

expertizare inclusiv CNA. Ulterior a fost expediat către Guvern 

prin scrisoarea nr. 01/5-4631 din 14.08.2017, dar a fost restituit 

pentru definitivare în contextul discuțiilor din cadrul ședinței 

din 18 septembrie curent.  

La moment proiectul este definitivat conform ultimei indicații 

ale Cancelariei de Stat nr.31-067182 din 21.09.2017 și urmează 

a fi transmis repetat la Guvern. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Promovarea proiectului la Guvern Documentul 

promovat și 

aprobat de 

Guvern 

Trimestrul II 

Promovarea proiectului la Parlament 

(prin participare la ședințele 

comisiilor parlamentare și redactare a 

textului legii) 

Documentul 

promovat și 

adoptat de 

Parlament 

Semestrul II 

163 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 
„Regulamentului cu 

privire la evidența, 

modul de atribuire și 

folosire a locuințelor 

sociale” 

Redactarea proiectului conform 

expertizei judiciare la proiect 

Proiect redactat Trimestrul I 

 
Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.447 din 19.06.2017 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul 
de atribuire și folosire a locuințelor sociale. 

Prezentarea la Guvern Documentul 

aprobat de 
Guvern 

Trimestrul I 
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164 Elaborarea proiectului 

de hotărîre a 

Guvernului privind 

aprobarea 

Regulamentul cu 

privire la prestarea 

serviciilor comunale și 

necomunale, folosirea, 

exploatarea și 

administrarea 
locuințelor 

Elaborarea proiectului Proiect elaborat Trimestrul I 

 
Activitate nefinalizată 

În scopul elaborării proiectului, a fost instituit Grupul de lucru 

interministerial prin Ordinul nr. 96 din 01.09.2015. Au fost 

convocate 4 ședințe ale grupului de lucru, iar ulterior proiectul 

a fost redactat conform propunerilor parvenite de la membrii 

acestuia și transmis spre avizare prin scrisoarea nr.03/3-1007 

din 30.05.2017. 

La moment se completează tabelul de divergențe și urmează să 

fie convocată încă o ședință a membrilor Grupului de lucru. 

Urmare definitivării, proiectul va fi transmis Guvernului spre 
examinare și aprobare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Desfășurarea consultărilor publice Tabel de 

divergențe 

completat cu toate 

avizele și 

comentariile la 

acestea 

Trimestrul III 

Promovarea spre aprobare a 

Guvernului 

Documentul 

aprobat de 

Guvern 

Trimestrul IV 

165 Elaborarea proiectului 

de hotărîre a 

Guvernului cu privire 

la abrogarea hotărîrii 

Guvernului nr. 1259 

din 12 noiembrie 2008 

Efectuarea consultărilor publice Tabel de 

divergențe 

completat cu toate 

avizele și 

comentariile la 

acestea 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul se definitivează conform avizelor și urmează a fi 

transmis Guvernului spre examinare și aprobare. 

Acțiune transferată  pentru anul 2018 

 

Prezentarea documentului la Guvern Documentul 

aprobat de 

Guvern 

Trimestrul III 

166 Elaborarea și 

promovarea Codului 

practic „Reguli şi 
norme de exploatare 

tehnică a fondului 

locativ” 

 

Redactarea proiectului conform 

avizelor 

Proiect elaborat Trimestrul I 

 
Activitate nefinalizată 

Proiectul respectiv este în proces de elaborare. Urmare 

definitivării, proiectul va fi prezentat  pentru coordonare, 

Comitetului Tehnic de specialitate. Proiectul va fi aprobat după 
ce vor fi efectuate modificări la HG 191/2002. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Prezentarea proiectului pentru 

coordonare, Comitetului Tehnic de 
specialitate 

Document 

aprobat de către 
Comitetul Tehnic 

de specialitate  

Trimestrul I 

 

Aprobarea documentului Documentul nor-

mativ aprobat 

prin Ordinul 

MDRC și publicat 

în Monitorul 

Oficial al 

Republicii 

Moldova 

Trimestrul II 

167 Elaborarea și 

promovarea NCM 

„Metodologia de 

calculare a tarifelor 
pentru închirierea, 

deservirea tehnică și 

reparația locuințelor” 

Elaborarea proiectului 
Proiect elaborat Trimestrul I 

 
Activitate nefinalizată 

Proiectul respectiv a fost elaborat și urmează a fi prezentat în 
Comitetul Tehnic de specialitate. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Prezentarea proiectului Comitetului 

Tehnic de specialitate, Etapa PC 

 

Proiect aprobat de 

către Comitetul 

Tehnic de 
specialitate la 

etapa PC 

Trimestrul I 

Efectuarea consultărilor publice Ancheta publică 

finalizată cu 

Trimestrul III 
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întocmirea 

tabelului de 

divergențe 

Aprobarea documentului Documentul nor-

mativ aprobat 

prin Ordinul 

MDRC și publi-

cat în Monitorul 

Oficial al Repub-

licii Moldova 

Trimestrul IV 

168 

 

Elaborarea Propunerii 

de Politică Publică 
„Reabilitarea 

blocurilor locative 

avariate” 

 

Redactarea proiectului  Documentul 

elaborat 

Trimestrul III Activitate nefinalizată 

Proiectul documentului a fost elaborat. Urmare discuțiilor în 

cadrul ședinței MDRC, s-a constatat necesitatea atragerii unui 

expert extern care ar aduce în concordanță proiectul dat cu 
directivele europene și legislația națională. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Înaintarea spre aprobare Cancelariei 
de Stat 

Proiect aprobat de 
Comitetul 

interministerial 

pentru 

planificarea 

strategică 

Trimestrul IV 

169 Monitorizarea 

îndeplinirii 

prevederilor hotărîrilor 

de Guvern în domeniul 

urbanismului 

1. Organizarea ședințelor Consiliului 

Național de Planificare a Teritoriului 

 

Numărul de 

ședințe organizate 

și desfășurate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate nefinalizată 

Prin scr.nr.04-8562 din 26.12.2016, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii a avizat pozitiv proiectul hotărîrii Guvernului 

„Cu privire la modificările și completările ce se operează în 

Hotărîrea Guvernului nr.56 din 06.02.2017 „Cu privire la 

Consiliul Național de Planificarea Teritoriului”.  

Acțiune transferată pentru 2018 

2. Monitorizarea implementării 
prevederilor HG pentru aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea 

schimbării destinației construcțiilor și 

abrogarea unei Hotărâri de Guvern 

Raport anual Pe parcursul 
anului 

Acțiune anulată 
Prin scr. nr. 03/1-2825 din 26.12.2016 MDRC a transmis 

proiectul la Cancelaria de Stat.  

Ulterior, Cancelaria de Stat prin scr. nr. 21-06-2074 din 

22.03.2017 și MEI prin scr. nr. 04/1 – 2745 din 18.05.017 au 

solicitat elaborarea Analizei Impactului de Reglementare. 

În cadrul Ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea 

activității de întreprinzător din 29.11.2017, proces-verbal 

nr.30, Analiza impactului de reglementare și corespunzător 

proiectul au fost avizate negativ în temeiul modificărilor 

introduse în legislație prin Legea nr.185 din 21.09.2017. 

3. Organizarea procesului de emitere a 

certificatelor de urbanism pentru 

proiectare și a autorizațiilor de 
construire/desființare pentru lucrările 

de utilitate publică de interes naţional 

Certificate emise Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

A fost emis certificatul de urbanism pentru gazoductul 

Ungheni-Chisinau. 
 

4. Monitorizarea implementării HG cu 

privire la aprobarea planului de 

acțiuni privind implementarea 

Raport anual Pe parcursul 

anului 
Acțiune anulată 

În cadrul expertizei juridice, prin scrisoarea nr. 03/8286 din 

26.07.2017 Ministerul Justiției a informat MEI că se află la 
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măsurilor de asigurare a accesibilității 

persoanelor cu dizabilități la 

infrastructura socială, programat spre 

realizare pe perioada anilor 2017-

2020 

etapa de definitivare proiectul planului național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 2017-2021, care conține un 

domeniu distinct referitor la „Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități”. 

Totodată, a fost aprobată și Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 

08.09.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 

2017-2022, care abordează aspectele conținute în proiectul 

respectiv. 

170 Monitorizarea 

îndeplinirii 
prevederilor Legii cu 

privire la locuințe, 

Legii privatizării 

fondului de locuințe și 

Legii condominiului în 

fondul locativ, precum 

și Hotărîrilor de 

Guvern 

Consultarea persoanelor fizice şi 

juridice, APL 

Numărul de 

consultări  

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Pe parcursul anului au fost efectuate cc.- 40 consultări 
telefonice a persoanelor fizice și juridice, APL. 

Examinarea şi întocmirea 
răspunsurilor la petiții 

Numărul de petiții 
și răspunsuri 

efectuate 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată  
Pe parcursul anului au fost întocmite răspunsuri la petiții cu 

referire la prevederile: 

- Legii cu privire la locuințe nr.75/2015-16  răspunsuri; 

- Legii privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII/1993-21; 

 - Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000 -19; 

 - Hotărîrii de Guvern nr.191/2003 -30.  

171 Implementarea 

sistemului eficient, 

transparent de 

monitorizare şi 

evaluare a politicii de 

dezvoltare urbană 

Organizarea și desfășurarea a 2 

seminare/mese rotunde tematice, 

inclusiv cu suportul Oficiului 

HABITAT 

2 seminare Pe parcursul 

anului  
Activitate realizată  

Au fost organizate 2 seminare în perioada 27-28.04.2017, 

05.10.2017- „Consolidarea capacităților naționale în domeniul 

locuințelor, urbanismului și managementului teritoriilor”. 

172 Promovarea politicii 

de stat în domeniul 

asigurării cu locuinţe a 

păturilor socialmente 

vulnerabile 

Monitorizarea implementării Fazei a 

II-a Proiectului de construcţie a 

locuinţelor sociale. 

Numărul 

rapoartelor și 

notelor 

informative 

efectuate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Pentru anul 2017 se preconizează darea în exploatare a doua 

blocuri cu 92 și 93 de apartamente. 

- Leova – 92 apartamente sociale; 

- Nisporeni – 93 apartamente sociale. 

În derulare, cu finisare în 2018, 2 proiecte ( r-nl Rezina -72 

apartamente, r-nl Fălești - 40 apartamente).  

De asemenea se pregătește de lansare proiectul în r-nl Glodeni. 

Antrenarea în proiect APL Numărul de 
consultări 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată  
Au fost desfășurate ședințe lunare în cadrul APL implicate în 

proiect și consultate autoritățile APL privind: 

- monitorizarea desfășurării lucrărilor pe șantier; 

- finanșarea și rambursarea creditului; 

- repartizarea locuințelor sociale. 
În total, au fost organizate 36 ședințe cu consiliile rationale. 

173 Organizarea 

Seminarului privind 

lansarea Studiului 

„Profilul țării. Sectorul 

Participarea în cadrul Seminarului cu 

prezentarea unui raport 

Seminar organizat 

 

Trimetrul II Activitate realizată  

Studiul profilul țării a fost elaborat și publicat de către Comisia 

Economică a Națiunilor Unite pentru Europa. 
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locuințelor și 

managementul 

terenurilor” 

174 Monitorizarea 

elaborării 

documentelor 

normative ce țin de 

domeniul producerii 

materialelor de 

construcție şi  

tehnologiilor noi în 
construcții 

 

Monitorizarea finalizării lucrului 

asupra elaborării: 

1) procedurii de organizare şi 

funcţionare a secretariatului tehnic al 

Consiliului Tehnic Permanent pentru 

Construcţii;  

2) procedurii de organizare a şi 

funcţionare a comisiilor tehnice 
pentru avizarea evaluărilor tehnice în 

construcţii;  

3) procedurii de organizare şi 

funcţionare a organismelor 

elaboratoare de evaluări tehnice 

abilitate și procedurii de organizare şi 

funcţionare a grupelor specializate;  

4) procedurii de instrumentare a 

solicitărilor de documente de evaluare 

şi evaluări tehnice şi procedurile de 

elaborare şi acordare a evaluărilor 
tehnice sau de schimbare a statutului 

acestora;  

5) procedurii de abilitare a 

organismelor elaboratoare de 

evaluări  tehnice în construcţii şi a 

grupelor specializate; procedurii 

privind avizarea evaluărilor tehnice în 

construcţii;  

6) procedurii de obţinere a avizelor de 

la alte instituţii prin intermediul 

ghişeului unic;  

7) Regulamentului de recunoaştere a 
organismelor de evaluare a 

conformităţii produselor în domeniul 

construcţiilor; 

8) procedurii de evaluare şi verificare 

a constantei performanţei pentru 

sistemul:  1+; 1; 2; 2+; 3; 4 

9) Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Tehnic 

Permanent pentru Construcţii 

Documente 

aprobate prin 

Ordinul MDRC 

 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost aprobate prin Ordinele MDRC (absorbit uletrior de 

către Ministerul Economiei și Infrastructurii în contextul 

reformei administrației publice centrale) - 34 documente 

normative. 



146 

 

175 Implementarea 

politicii statului în 

construcţii și 

producerea 

materialelor de 

construcție 

1. Monitorizarea activităţii 

Comitetului tehnic CT-C H (01-08)  

”Materiale de construcţii”. 

2. Examinarea şi pregătirea avizelor la 

documentele normative parvenite în 

adresa comitetului tehnic. 

3. Perfectarea proceselor verbale. 

Număr de şedinţe; 

numărul de 

documente 

examinate şi 

acceptate; 

numărul de 

procese verbale 

perfectate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost examinate 4 documente în cadrul a 8 ședințe a 

Comitetului Tehnic specializat și au fost întocmite 8 procese-

verbale. 

 

1. Participarea în calitate de membru 

la  şedinţele Comitetului Tehnic CT-C  

A (01-06) „Normative metodico-

organizatorice” 

2. Examinarea şi pregătirea avizelor la 

documentele normative parvenite în 

adresa comitetului tehnic. 

Număr de şedinţe; 

numărul de 

documente 

examinate şi 

acceptate; 
numărul de 

procese verbale 

perfectate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost expertizate 18 documente în cadrul ședințelor 

Comitetelor Tehnice (cîte 2 ședințe per document - 36 în total). 

1. Monitorizarea activităţii 
Comitetului tehnic CT-C 08 „Instalații 

electrice, de automatizare, 

semnalizare şi telecomunicaţii ”. 

2. Examinarea şi pregătirea avizelor la 

documentele normative parvenite în 

adresa comitetului tehnic. 

3. Perfectarea proceselor verbale. 

Număr de şedinţe; 
numărul de 

documente 

examinate şi 

acceptate; 

numărul de 

procese verbale 

perfectate 

Pe parcursul 
anului 

Activitate realizată  
Au fost expertizate 18 documente în cadrul ședințelor 

Comitetelor Tehnice (cîte 2 ședințe per document -36 în total.) 

1. Monitorizarea activităţii 

Comitetului tehnic CT-C M(01÷04) 

„Eficiența energetică a clădirilor şi 

construcţiilor ”. 

2. Examinarea şi pregătirea avizelor la 

documentele normative parvenite în 

adresa comitetului tehnic. 

3. Perfectarea proceselor verbale. 

Număr de şedinţe; 

numărul de 

documente 

examinate şi 

acceptate; 

numărul de 

procese verbale 

perfectate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost expertizate 18 documente în cadrul ședințelor 

Comitetelor Tehnice (cîte 2 ședințe per document - 36 în total). 

176 Implementarea 

prevederilor: - 

Hotărîrii Guvernului  

nr. 226  din 
29.02.2008; 

- Hotărîrii Guvernului 

nr.611 din 11.08. 

2011;  

1.Monitorizarea activităţii de 

acreditare a organismelor de evaluare 

a conformităţii şi certificare. 

2. Participarea la examinarea 
domeniilor de acreditare şi certificare 

a organismelor de evaluare a 

conformităţii. 

3. Monitorizarea trimestrială a 

produselor de construcţii certificate. 

Numărul de do-

menii de acredi-

tare şi recunoaş-

tere  coordonate;  
certificate 

eliberate de OC; 

Ordin de aprobare 

a Listei  standar-

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu 

privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor 

pentru construcţii, a fost aprobată prin Ordinul nr.39 din 
21.03.2017. (Monitorul Oficial nr.109-118/688 din 

07.04.2017) 

Numărul de domenii de acreditare şi recunoaştere variază în 

funcție de activitatea de fiecare OC în parte. 
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- Legii nr. 235 din 

01.12.2011;  

- Hotărîrii Guvernului 

nr.913 din  06.11.2014    

4.Monitorizarea  activităţii de 

agrementare tehnică în construcţii. 

5. Coordonarea  elaborării 

documentelor normative privind 

acreditarea laboratoarelor de încercări 

şi organismelor de certificare şi  

certificarea produselor folosite în 

construcţii 

delor armonizate 

RT 

177 Implementarea 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 

329/2009 

1. Monitorizarea activităţii de atestare 

tehnico-profesională a specialiştilor cu 

activităţi în construcţii. 

2. Organizarea şi desfăşurarea 

ședințelor Comisiei de atestare a 

specialiştilor cu activităţi în 

construcţii. 

3. Examinarea la şedinţele comisiilor 

de atestare a demersurilor Inspecției 

de Stat în Construcţii şi a altor organe 

abilitate, privind sistarea temporară 

sau retragerea certifica-telor de 

atestare. 

4. Monitorizarea bazei de date a 

specialiştilor atestaţi, și registrelor de 

verificare a proiectelor și expertizelor 

tehnice a construcțiilor. Înregistrarea 

avizelor de verificare a proiectelor și 

rapoartelor tehnice a construcţiilor. 

Numărul de 

şedinţe desfă-

şurate; specialişti 

atestaţi; demer-

suri examinate; 
certificate retrase 

şi suspendate. 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În perioada de referintă au fost organizate și desfășurate 12 

comisii. 

178 Monitorizarea 

executării şi finalizării 

lucrărilor de 

construcţie la blocul 

locativ din str. 

A.Corobceanu, 1b, or. 
Chișinău 

1. Transmiterea reţelelor de apă şi 

canalizare de la balanța MDRC la 

balanța  „Apă - Canal Chişinău”  

Semnarea actului 

de transmitere a 

rețelelor și 

blocului locativ. 

Trimestrul I Activitate realizată  

A fost efectuată transmiterea reţelelor de apă şi canalizare de la 

balanța MDRC la balanța „Apă - Canal Chişinău”. 

179 Monitorizarea 

executării lucrărilor de 

reparaţie capitală a 

sediului Parlamen-

tului Republicii 

1. Organizarea licitațiilor. 

2. Încheierea contractelor şi 

monitorizarea lucrărilor de construcţie 

finanțate din bugetul de stat. 

Valorificarea 

resurselor 

financiare 

prevăzute în 

buget 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Urmare acordului adițional nr.71/218/01 din 20.07.2017 la 

contractul nr.71/218 din 12.12.2016 referitor la executarea 

lucrărilor de reparaţie capitală a sediului Parlamentului 

Republicii Moldova (subsol, nivelul 1 şi nivelul II),a fost 
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Moldova (subsol, 

nivelul 1 şi nivelul II) 

3. Transmiterea clădirii în 

administrarea Secretariatului 

Parlamentului 

semnat proces-verbal la terminarea lucrărilor și transmisă 

Secretariatului Parlamentului în folosință. 

180 Dezvoltarea sectorului 

construcţiilor şi 

promovarea 

tehnologiilor moderne 

în domeniu 

1. Participarea la organizarea şi 

desfăşurarea expoziției de ramură 

„Moldconstruct”. 

2. Promovarea implemen-tării 

tehnologiilor moderne la producerea 

materialelor de construc-ţiişi la 

șantierele de construcţii 

3. Organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor cu genericul „Tehnologii 

noi şi materiale de construcţii 

performante” 

O expoziție, un 

seminar în cadrul 

expoziției Cca. 4 

seminare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

A fost asigurată  desfăşurarea și participarea la expoziția 

„Moldconstruct-2017”- 22-26 martie 2017. Totodată a fost 

organizat un seminar în cadrul acesteia. 

181 Dezvoltarea sistemului 

de documente 

normative în 

construcții 

Valorificarea Planului tematic de 

elaborare a documentelor normative 

în construcții pe anul 2017 

Plan tematic 

valorificat, în lei 

Trimestrul IV  Activitate realizată 

Au fost valorificate 4,8 mln lei la data de 31.09.2017. 

Elaborarea şi aprobarea documentelor 

normative în construcții, conform 

Planului tematic 2017 

Nr. de normative 

aprobate 

Trimestrul IV Activitate realizată  

În perioada de referință au fost  aprobate 34 documente. 

Promovarea adoptării standardelor 
europene şi internaționale în domeniul 

construcțiilor 

Nr. de standarde 
promovate 

Trimestrul IV Activitate realizată  
Standardele europene au fost promovate în cadrul celor 34 

documente aprobate. 

Participarea la vizite de studiu în 

străinătate în cadrul proiectului 

privind implementarea Eurocodurilor  

Nr. de vizite de 

studiu efectuate; 

număr de 

participanți 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

S-a asigurat participarea unei persoane la o vizită de studiu în 

Cehia, organizată de Agenția de dezvoltare din Cehia. 

Dotarea Direcției din cadrul 

Ministerului cu documente normative 

în construcții (standarde europene, 

internaționale, naționale), literatura 

tehnică de specialitate şi ediții 

periodice de specialitate 

Nr. de documente 

achiziționate 

Trimestrul I Activitate realizată  

Peste 2000 de standarde europene și internaționale 

achiziționate de la ISM. 

Revizuirea componenței Comitetelor 

tehnice pentru normarea tehnică în 
construcții 

Nr. de Comitete 

revizuite 

Pe parcursul 

anului  
Activitate realizată  

În perioada de referintă au fost revizuite 6 comitete tehnice. 

Participarea la lucrările Comisiei 

pentru formarea prețurilor în 

activitatea  construcțiilor a Consiliului 

Interguvernamental pentru colaborare 

în domeniul construcțiilor a țărilor 

CSI 

Nr. de ședințe  Trimestrul III  Activitate nefinalizată 

Ședința Comisiei pentru formarea prețurilor în activitatea 

construcțiilor a Consiliului Interguvernamental pentru 

colaborare în domeniul construcțiilor a țărilor CSI, care trebuia 

să aibă loc în Moscova, în luna septemrie, a fost amînată pentru 

anul 2018 în Minsk. 
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Acțiune transferată pentru 2018 

182 Armonizarea 

documentelor 

normative naționale în 

domeniul 

construcțiilor cu 

standardele europene 

Colaborarea cu Institutul Național de 

Standardizare în scopul adoptării 

standardelor europene în domeniul 

construcțiilor în calitate de standarde 

moldovene 

Nr. de standarde 

europene adoptate 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

S-a asigurat participarea în cadrul Comitetelor Tehnice de 

standardizare în vederea adoptării standardelor normative 

europene (42 standarde adoptate). 

183 Sporirea gradului de 

informare a societății 

în domeniul 

reglementării tehnice a 

construcțiilor 

Elaborarea, aprobarea şi publicarea 

Catalogului documentelor normative 

în construcții 2017 în vigoare pe 

teritoriul Republicii Moldova 

Catalog elaborat 

și aprobat 

Trimestrul I  Activitate realizată  

Catalogul a fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr.81 din 

21.07.2017. 

Elaborarea şi publicarea Catalogului 

de materiale de construcții 
energoeficiente produse și importate 

în Republica Moldova 

Catalog elaborat 

și aprobat 

Trimestrul IV  Activitate nefinalizată 

Catalogul de materiale de construcții energoeficiente este în 
curs de elaborare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

 Organizarea evenimentelor tematice 

(conferințe, mese rotunde, seminare) 

pe problemele reglementări tehnice a 

construcțiilor 

Număr de 

evenimente 

organizate; număr 

de participanți 

Pe parcursul 

anului  
Activitate realizată  

Au fost organizate două ședințe pe problemele reglementări 

tehnice a construcțiilor. 

Plasarea documentelor normative pe 

portalul www.ednc.gov.md - 

normative în construcții 

Nr. de documente 

plasate în portal 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

Au fost plasate pe site 34 documente normative. 

Elaborarea Catalogului de standarde 

utilizate în domeniul construcțiilor 

Catalog aprobat și 

plasate pe 

www.ednc.gov.m

d 

Trimestrul III  Activitate realizată  

Catalogul de standarde utilizate în domeniul construcțiilor a 

fost aprobat și va fi plasat pe ednc.gov.md în ianuarie 2018. 

184 Dezvoltarea resurselor 

umane în domeniul 
reglementării tehnice a 

construcțiilor 

Instruirea specialiștilor din domeniul 

construcțiilor antrenați în activitatea 
de reglementare tehnică 

Număr de 

specialişti 
instruiţi 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

A fost asigurată instruirea a 42 specialiști în cadrul cursurilor 
organizate de ICSC „INCERCOM”. 

 

Recalificarea specialiștilor atestați în 

domeniul construcțiilor (arhitecți, 

proiectanți, experți tehnici etc.) pe 

baza standardelor europene 

Număr de 

specialiști 

recalificați 

Pe parcursul 

anului  
Activitate realizată  

Pe parcursul anului au avut loc 21 de ședințe, fiind recalificați 

548 de specialiști, iar 65 au primit refuz. 

185 Elaborarea şi 

aprobarea cadrului 

legal şi normativ în 

domeniul performanței 

energetice a clădirilor, 

armonizat cu 

directivele şi 
standardele europene 

Promovarea și implementarea Legii 

128 din 11.07.2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 

prin seminare și ședințe 

Nr. de ședințe și 

seminare 

desfășurate 

Pe parcursul 

anului  
Activitate realizată  

Au fost organizate două ședințe în comun cu AEE. 

Elaborarea Procedurii de inspecție a 

sistemelor de încălzire echipate cu 

cazane din clădiri 

Normativ în 

construcții 

aprobat 

Trimestrul III  Activitate nefinalizată 

Procedura de inspecție a sistemelor de încălzire echipate cu 

cazane din clădiri este în curs de elaborare. 

Acțiune transferată pentru 2018 

Elaborarea hărților climatice ale Rep. 
Moldova 

Nr. hărți elaborate  Trimestrul IV  Activitate realizată  
6 Hărți climatice ale Republicii Moldova au fost elaborate. 

http://www.ednc.gov.md/
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Elaborarea H.G. Regulament privind 

inspecția periodică a sistemelor de 

climatizare din clădiri 

H.G. 

Reglementare 

elaborată 

Trimestrul II Activitate nefinalizată 

Proiectul a fost transmis spre reavizare în legătură cu reforma 

Guvernului si urmează a fi transmis la CNA conform procedurii 

stabilite.  

Acțiune transferată pentru 2018 

186 Inițierea Acordurilor 

de colaborare cu 

Ministerele omoloage 

și partenerii de 

dezvoltare, organizaţii 

internaţionale 

1. Elaborarea și 

remiterea proiectului acordului către 

MAEIE, în cazul acordurilor 

interministeriale 

2. Identificarea organizaţiilor pentru 

semnarea Memorandumurilor/ 
acordurilor de colaborare 

Identificarea domeniilor de colaborare 

Proiectele 

Acordurilor 

interministeriale 

remise spre 

MAEIE 

 
Acorduri cu 

partenerii 

semnate 

Pe parcursul 

anului 
Activitatea anulată 

În cadrul MDRC, acțiunile respective țineau de competența 

Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, prin 

urmare, realizarea acțiunii nu cade în competența MEI. 

Acțiune transferată pentru 2018 

187 Cooperarea 

interinstituţională cu 

ministerele omoloage 

din Țările Uniunii 

Europene 

Dezvoltarea colaborării între 

diviziunile instituţiilor (departamente, 

direcţii) 

 

Consultări 

interministeriale, 

evenimente, 

proiecte comune 

Pe parcursul 

anului 
Activitatea anulată 

În cadrul MDRC, acțiunile respective țineau de competența 

Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, prin 

urmare, realizarea acțiunii nu cade în competența MEI. 

 
 
 

 
 

 

 
 

PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT INTERN 
Sub-programul: Planificare şi management intern 

188 Asigurarea 

corectitudinii analizei 
şi prognozei 

macroeconomice 

123.3. Monitorizarea şi analiza 

situaţiei macroeconomice, elaborarea 
notelor informativ-analitice şi 

înaintarea propunerilor şi măsurilor 

necesare pentru asigurarea echilibrului 

macroeconomic 

12 note analitice 

elaborate; 

12 informații 

actualizate 

Lunar Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate 12 informații 
analitice privind evoluția economiei naționale și actualizate 12 

informații privind principalii indicatori macroeconomici, care 

au fost remise lunar Parlamentului, Președinției, Guvernului, 

conducerii ministerului. 

123.4. Elaborarea şi actualizarea 

prognozelor principalilor indicatori 

macroeconomici pe termen mediu şi a 

măsurilor de politică economică 

pentru susţinerea unei creşteri 

economice durabile 

2 variante de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

elaborate 

Trimestrele I - 

II 
Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate 3 variante de 

prognoză a principalilor indicatori macroeconomici pe termen 

mediu, care au fost coordonate cu FMI în luna februarie, luna 

iulie și octombrie 2017. 

123.5. Elaborarea și prezentarea 

informației aferente cadrului 
macroeconomic în procesul de 

planificare strategică 

Nr. informații 

elaborate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate și prezentate minim  
22 informații aferente cadrului macroeconomic, necesare în 

procesul de planificare strategică:  

- 2 informații privind cadrul macroeconomic pentru 

prioritățile Ministerului Economiei pentru anul 2017; 

- 2 informații cu privire la indicatorii macroeconomici de 

monitorizare a implementării Planului de acțiuni al 

ministerului pentru anul 2017; 
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- 1 informație privind evaluarea SND ”Moldova - 2020”; 

- 1 informație-aviz la proiectul SND ”Moldova - 2030” 

- 4 informații privind cadrul macroeconomic necesare pentru 

evaluarea implementării programelor de dezvoltare 

(Planului individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica 

Moldova – NATO, Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor 

publice 2013-2020, Programul privind managementul 

datoriei de stat 2018-2020, etc.); 

- 12 informații lunare privind actualizarea indicatorilor 

social-economici pentru afișarea acestora pe panourile 

publice ale ministerului. 

189 

 

Asigurarea planificării 

obiectivelor şi 
acţiunilor Ministerului 

Economiei în 

concordanţă cu 

Programul de 

activitate al 

Guvernului, Strategia 

Naţională de 

Dezvoltare „Moldova 

2020”, CBTM, 

monitorizarea şi 

evaluarea realizării 
acestora 

123.6. Elaborarea Planului anual de 

acţiuni al Ministerului Economiei 
Plan aprobat și 

publicat 

Trimestrul I Activitate realizată 

Planul de acţiuni al Ministerului Economiei pentru anul 2017 a 
fost aprobat prin Ordinul nr. 21 din 13 februarie 2017. 

123.7. Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare/ evaluare privind 

realizarea  Planului anual de acţiuni al 

Ministerului Economiei pentru anul 

2017 

Min 4 rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare elaborate 

Gradul de 

realizare al PA, % 

Trimestrial Activitate realizată 

Rapoartele trimestriale de monitorizare a Planului de acțiuni al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017, la 

situația din 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 au fost 

elaborate.  

Raportul privind realizarea Planului de acțiuni al MEI pentru 

anul 2017, a fost elaborat și va fi plasat pe site-ul ministerului. 

Potrivit informației furnizate de către subdiviziunile de resort 

responsabile din cadrul ministerului, gradul de realizare a 

Planului de acțiuni pentru anul 2017 constituie 67 %.  

123.8. Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare/ evaluare privind 
realizarea Planul de acţiuni al 

Guvernului și actualizarea sistemului 

www.monitorizare.gov.md 

Min 4  rapoarte 

de monitorizare/ 

evaluare elaborate 

 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate și introduse în 
platforma electronică www. monitorizare.gov.md următoarele 

documente: 

1. Raportul de monitorizare privind implementarea în anul 

2016 a acțiunilor Ministerului Economiei din „Planul de acțiuni 

al Guvernului pentru anii 2016-2018ˮ (remis la Cancelaria de 

Stat prin scr. nr.17-249 din 16.01.2017 );  

2. Raportul de monitorizare privind implementarea acțiunilor 

Ministerului Economiei din „Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2016-2018ˮ, pentru I trimestru 2017 (scr. nr. 17-

2110 din 14.04.2017); 

3. Raportul de monitorizare privind implementarea acțiunilor 

Ministerului Economiei din „Planul de acțiuni al Guvernului 
pentru anii 2016-2018ˮ, pentru trimestrul II, 2017 (scr. nr. 17-

4019 din 17.07.2017); 

4. Raportul de monitorizare privind implementarea acțiunilor 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din „Planul de acțiuni 
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al Guvernului pentru anii 2016-2018ˮ, pentru trimestrul III, 

2017 (scr. nr.04-6874 din 13.11.2017). 

5. Raportul de monitorizare privind implementarea acțiunilor 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din „Planul de acțiuni 

al Guvernului pentru anii 2016-2018ˮ, pentru anul 2017 

(scrisoarea nr.04-749 din 26.01.2018). 

123.9. Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare/ evaluare a 

implementării Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare „Moldova 2020” 

Minim 1  raport 

de monitorizare/ 

evaluare elaborat 

Semestrial Activitate realizată 

Urmare inițierii de către Cancelaria de Stat a procesului de 

evaluare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, 

au fost sistematizate valorile indicatorilor de monitorizare din 

strategie pentru perioada 2010-2016, precum și a rapoartelor 
privind implementarea documentelor de politici sectoriale 

pentru anii 2013-2016, care au fost remise în adresa Cancelariei 

de Stat (scr. nr. 17-3980 din 17.07.2017).  

La fel, s-a participat în cadrul a două ateliere de lucru  

organizate în scopul evaluarii intermediare a SND „Moldova 

2020” (11.07.2017 și 18.07.2017). 

Totodată, Raportul de evaluare intermediară SND „Moldova 

2020” a fost examinat și avizat de către minister prin scris. 

nr.17-5031 din 29.08.2017, fiind înaintate propuneri pe 

marginea acestuia. 

123.10. Elaborarea rapoartelor inter-

sectoriale privind măsurile întreprinse 
de Ministerul Economiei pentru 

implementarea documentelor de 

politici sectoriale din diverse domenii 

Nr. raporte 

elaborate  

Trimestrial  Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate rapoarte 
anuale/trimestriale pentru documente de politici intersectoriale, 

care cuprind acțiuni aflate în responsabilitatea Ministerului 

Economiei, precum:  

1. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

alimentare cu apă și sanitație 2014-2018; 

2. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind 

diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-

2020; 

3. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

transport și logistică pe anii 2013-2020; 

4.  Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-
2027; 

5.  Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de mediu 

pentru anii 2014-2023; 

6. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Republicii 

Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020; 

7. Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 

2016-2018; 

8. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale 

de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 

2020”; 
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9. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a culturii „Cultura 2020”; 

10. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale 

de dezvoltare a sectorului de tineret 2020; 

11. Planul Național de Acțiuni pentru restructurarea rețelei 

instituțiilor de învățămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020; 

12. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale 

„Diaspora 2025”; 

13. Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind 

implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și 
azilului 2011-2020; 

14. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a turismului „Turism 2020”;  

15. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea 

reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare; 

16. Planul de acțiuni privind dezvoltarea social-economică a 

unității teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-

2019; 

17. Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind 

implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii 

intelectuale pînă în anul 2020 (scrisoarea nr. 04-172 din 
05.01.2018), etc. 

123.11. Evaluarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a Ministerului 

Economiei pentru anii 2015-2017 

Raport elaborat; 

Gradul de 

realizare a 

Programului, % 

Semestrul II Activitate nefinalizată 

Raportul de Evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei pentru anii 2015-2017 este în proces 

de elaborare.  

Evaluarea PDS depinde de reforma administrației publice 

centrale și procesul de reorganizare a ministerului, precum și 

necesitatea identificării/restabilirii și sistematizării datelor din 

cadrul ministerelor absorbite de către Ministerul Economiei și 

Infrastructurii. 

Acțiune transferată pentru 2018 

123.12. Elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a Ministerului 

Economiei pentru anii 2018-2020, în 
baza unei metodologii noi 

Program elaborat  Semestrul II Activitate nefinalizată 

Activitate nu a fost posibilă de realizat din motive obiective: 

dat fiind derulării reformei administrației publice centrale 
lansate în semestrul II 2017, extinderii procesului de 

reorganizare a ministerului, precum și lipsei metodologiei 

actualizate de elaborare a PDS din partea Cancelariei de Stat 

(în baza căreia se elaborează PDS la ministerele 

guvernamentale). 

Doar urmare aprobării metodologiei noi de către Cancelaria de 

Stat (inclusiv în contextul reformei administrației publice 

centrale), vor fi lansate procedurile de elaborare a PDS, inclusiv 

cu atragerea asistenței tehnice din parte „GIZ Moldova”, în 



154 

 

contextul preluarii domeniilor noi complexe de către MEI 

urmare reformei administrației publice centrale. 

Acțiune transferată pentru 2018 

123.13. Examinarea proiectelor 

programelor de dezvoltare strategică 

pentru anii 2018-2020 ale instituțiilor 

subordonate/ coordonate de 

Ministerului Economiei 

Nr. programe 

examinate; 

Nr. avize 

prezentate; 

Semestrul II Activitate realizată 

În adresa MEI nu au parvenit proiecte PDS spre coordonare și 

avizare din partea instituțiilor din subordine. Urmare 

recepționării acestora, ministerul se va expune suplimentar, la 

necesitate. 

123.14. Identificarea actelor 

normative/ legislative pentru a fi 

supuse procedurii de monitorizare 

prin utilizarea analizei ex-post a 
procesului de implementare a 

prevederilor actelor legislativ-

normative şi elaborarea rapoartelor de 

monitorizare 

Min 1 act supus 

monitorizării  

Min 1 raport 

elaborat și 

publicat 

Trimestrele I 

și IV 
Activitate realizată 

În vederea monitorizării implementării actelor legislative au 

fost întreprinse următoarele activități: 

• Prin Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17.02.2017, în Lista 
actelor normative care vor fi monitorizate pe parcursul anului 

2017, a fost inclusă Legea nr. 93-XVI din 15.07.1998 cu privire 

la patenta de întreprinzător; 

• Raportul de monitorizare a Legii nr. 93/1998 a fost expediat 

Ministerului Justiției prin scrisoarea nr. 17-6050 din 

13.10.2017. 

190 Asigurarea corelării 

între buget şi 

priorităţile de politici 

ale Ministerului, prin 

prisma unui cadru 

cuprinzător şi realist 
de resurse 

123.15. Coordonarea procesului de 

elaborare a proiectelor Strategiilor 

Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în 

domeniile Ministerului Economiei şi 

includerea acesteia în procesul CBTM 

pentru anii 2018-2020 

3 proiecte de SSC 

elaborate, 

prezentate 

Ministerului 

Finanțelor și 

publicate 

Semestrul I Activitate realizată 

Au fost elaborare 3 Strategii sectoriale de cheltuieli pentru anii 

2018-2020 în domeniile: energetic; dezvoltarea sectorului 

privat; infrastructura calității și protecția consumatorilor, care 

au fost remise Ministerlui Finanțelor prin scr. nr. 17-2788 din 

19.05.2017 și plasate pe pagina web a ministerului. 

123.16. Elaborarea rapoartelor 

privind realizarea SSC pentru 

perioada 2017-2019 

3 rapoarte 

elaborate si 

remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul I Activitate realizată 

Au fost elaborare 3 Rapoarte privind realizarea Strategii 

sectoriale de cheltuieli pentru anii 2018-2020 în domeniile: 

energetic; dezvoltarea sectorului privat; infrastructura calității 

și protecția consumatorilor. 

123.17. Actualizarea anuală a celor 

17 programe bugetare bazate pe 

performanţă ale Ministerului 

Economiei 

17 programe 

actualizate și 

publicate 

Trimestrul III Activitate realizată 

Au fost actualizate cele 17 programe bugetare bazate pe 

performanță, și introduse în Sistemul informațional 

Management Financiar.  

123.18. Elaborarea rapoartelor 

semestriale privind executarea 
bugetului Ministerului Economiei în 

baza celor 17 programe bazate pe 

performantă 

Nr. rapoarte 

elaborate şi 
remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Semestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate rapoartele 
privind executarea bugetului Ministerului Economiei în baza 

celor 17 programe bazate pe performanță pentru anul 2016 și 

remise Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 12-1160 din 

27.02.2017. 

De asemenea, au fost elaborate rapoartele privind programele 

bugetare pentru semestrul I, 2017 și remise în adresa 

Ministerului Finanțelor în luna august. 
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191 Asigurarea respectării 

prevederilor legislaţiei 

privind transparenţa în 

procesul decizional 

123.19. Monitorizarea implementării 

prevederilor Legii privind 

transparenţa în procesul decizional 

Raport elaborat, 

publicat și remis 

Cancelariei de 

Stat; 

Min 80% din 

actele normative 

elaborate de 

Minister au fost 

consultate public 

Trimestrul I Activitate realizată 

1. Raport anual privind transparența în procesul decizional 

pentru anul 2016, a fost elaborat și plasat pe pagina web al 

ministerului. 

2. Raportul pentru anul 2017 a fost elaborat și transmis în 

adresa Cancelariei de Stat prin demersul nr.04-661 din 

25.01.2018, precum și plasat pe pagina web al ministerului, 

conform procedurii. 

3. circa 70% din actele normative elaborate de Minister au fost 

consultate public. 

192 Asigurarea legalităţii 
actelor normative 

elaborate de Ministerul 

Economiei sau supuse 

avizării  

123.20. Avizarea continuă a 
proiectelor de acte normative 

elaborate de către subdiviziunile 

Ministerului, cît şi cele remise spre 

avizare de către alte autorităţi 

Nr. proiecte 

avizate; 

Nr. proiecte 

elaborate de 

minister; 

Nr. proiecte 

remise spre 

avizare de 

autorităţi 

Trimestrial Activitate realizată (caracter continuu) 
În perioada de raportare, de către Direcția Juridică și ulterior 

Direcţia analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (urmare 

preluării atribuțiilor în contextul reformei administrației 

publice și reorganizării ministeruilui), au fost avizate în total 

1284 proiecte, dintre care:  

- 196 proiecte de acte legislative şi normative, elaborate de 

către subdiviziunile structurale ale Ministerului;  

- 958 proiecte de acte normative/legislative, remise spre avizare 

de către alte autorităţi;  

- 132 proiecte de acte legislative şi normative remise spre 

validare. 

123.21. Evidenţa proiectelor actelor 
normative şi legislative elaborate şi 

promovate de către Minister şi 

reflectate în Programul Legislativ pe 

anul curent 

Nr. proiecte 
elaborate / 

promovate de 

minister; 

Nr. proiecte 

reflectate anual în 

Programul 

Legislativ al 

ministerului 

Trimestrial Activitate realizată 
Evidenţa/înregistrarea (în baza de date a direcției) a proiectelor 

actelor normative şi legislative elaborate şi promovate de către 

subdiviziunile responsabile din cadrul Ministerului este 

efectuată în permanenţă de către Direcţia juridică, ulterior 

Direcţia analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (urmare 

preluării atribuțiilor în contextul reformei administrației 

publice centrale și reorganizării ministeruilui). Astfel, pe 

parcursul anului, au fost înregistrate 195 proiecte de acte 

legislative şi normative elaborate și promovate de către 

subdiviziunile reponsabile din cadrul ministerului. 

123.22. Efectuarea expertizei juridice 

a proiectelor de ordine, instrucţiuni, 

hotărîri, dispoziţii şi altor acte ale 
Ministerului 

Nr. proiecte de 

acte expertizate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul  anului 2017 au fost supuse expertizei juridice 550 

proiecte de ordine cu privire la personal, 400 proiecte de ordine 
cu privire la concedii, 216 proiecte de ordine cu privire la 

deplasări, 195 proiecte de acte legislative şi normative 

elaborate de către minister. 

193 Analiza cadrului 

legislativ conex 

domeniului de 

activitate a 

123.23. Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea și 

completarea art.31 din Legea nr.142 

din 26.06.2008 cu privire la ipotecă 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

 

Trimestrul II Activitate realizată 

A fost adoptată Legea nr. 95 din 02.06.2017 pentru modificarea 

și completarea art.31 din Legea nr.142 din 26.06.2008 cu 

privire la ipotecă. 
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Ministerului 

Economiei și 

promovarea 

proiectelor de legi 

privind modificarea și 

completarea acestuia 

123.24. Elaborarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea și 

completarea Legii nr.135-XVI din 

14.06.2007 privind societățile cu 

răspundere limitată 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat;  

 

Trimestrul II Activitate realizată 

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii 

nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere 

limitată a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 205 din 

03.04.2017. Proiectul a fost adoptat în lectura a II-a în 

Parlament la data de 18.05.2017 (nr. de înregistrare 133). 

123.25. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea Anexei nr.1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.266 din 09.03.2016 

(autorități descentralizate) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 
materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate anulată 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei 

nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266 din 09.03.2016 a fost 

elaborat, consultat cu autoritățile publice de resort și transmis 

spre examinare Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 11-986 la 
data din17.02.2017.  

La data de 24.03.2017 Cancelaria de Stat a restituit proiectul 

vizat (scrisoarea nr. 21-06-2175). Ulterior, la data de 

10.04.2017 prin scrisoarea nr. 11-2001 proiectul vizat a fost 

transmis repetat Cancelariei de Stat, fiind restituit repetat de 

către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 21-06-3744 din 

18.05.2017 în contextul reformei administrației publice. 

Proiect a fost anulat, dat fiind lipsa acceptului Cancelariei de 

Stat. 

123.26. Elaborarea proiectului 

hotăririi Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea Hotăririi 
Guvernului nr.755 din 22 iulie 2005 

(Planul dezvoltării Moldexpo) 

Proiect consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

Trimestrul II Activitate anulată 

Proiectul hotăririi Guvernului cu privire la modificarea și 

completarea Hotăririi Guvernului nr.755 din 22 iulie 2005 a 
fost elaborat, avizat de către autoritățile publice de resort și 

remis repetat spre aprobare Cancelariei de Stat  prin scrisoarea 

nr. 11-3051 din 31.05.2017. Suplimentar, la data de 15.06.2017 

a fost transmisă în adresa Cancelariei de Stat scrisoare prin care 

s-au invocat motivele urgentării promovării proiectului (nr. 11-

3366 din 15.06.2017). 

Proiect a fost anulat, dat fiind lipsa acceptului Cancelariei de 

Stat. 

123.27. Analiza pe platforma 

Consiliului Economic al Prim-

ministrului a posibilității de 

îmbunătățire a cadrului de 

reglementare în domeniul 
insolvabilității, conform 

componentelor incluse in „Doing 

Business 2017” 

Analiză, inclusiv 

recomandări 

elaborate 

Trimestrul IV Activitate nefinalizată 

A fost completată Ancheta pentru insolvabilitate pentru „Doing 

Business 2017” și depusă la Banca Mondială și la Consiliul 

Economic al Prim-ministrului.  

Suplimentar, ministerul a aplicat la un proiect de asistență 
tehnică la Banca Mondială și a obținut aprobarea. Banca 

Mondială a pregătit primul draft de proiect.  

Acțiune transferată pentru 2018 

194 Reprezentarea 

intereselor 

Ministerului în 

instanţele judecătoreşti 

123.28. Reprezentarea intereselor 

Ministerului Economiei în instanțele 

de judecată şi depunerea efortului 

necesar pentru apărarea intereselor 

acestuia 

Nr. referințe 

prezentate; 

Nr. cereri 

prezentate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, Direcția juridică și ulterior Secția 

juridică (urmare preluării atribuțiilor în contextul reformei 

administrației publice centrale și reorganizării minitseruilui) a 

fost antrenată în cadrul a 140 de ședințe de judecată pe litigiile 

de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
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(ministerului absorbit urmare reorganizării), fiind elaborate și 

susținute în cadrul ședințelor de judecată 73 acte procedurale 

(referințe, demersuri, cereri). 

Ministerul a fost antrenată în cadrul a 18 de ședințe de judecată 

pe litigiile de la Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor (ministerului absorbit urmare reorganizării), 

fiind elaborate și susținute în cadrul ședințelor de judecată 6 

acte procedurale (referințe, demersuri, cereri). 

123.29. Monitorizarea permanentă a 

dosarelor aflate pe rol în instanţele 

naţionale, litigiile inițiate împotriva 
Republicii Moldova în instanțele 

judecătorești străine 

Nr. note 

elaborate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Activitate realizată (caracter continuu) 

Secția juridică monitorizează evoluția proceselor de judecată 

aflate pe rol în instanțele naționale, informînd conducerea 
Ministerului cu privire la desfășurarea acestora. 

 În limita competenței funcționale, sunt înaintate constant 

concluzii, propuneri de tactici și strategii pentru soluționarea  

acestora. 

Majoritatea litigiilor se află în proces de examinare. 

Lista dosarelor judecătorești naționale, în care Ministerul 

Economiei deține calitate procesuală de 

reclamant/pîrît/intervenient, este actualizată în permanență. 

Secția juridică este antrenată în apărarea intereselor 

Ministerului Economiei în aproximativ 150 cauze judiciare (în 

ordine de contencios administrativ, dosare civile, dosare 
penale). 

195 Informarea publicului 

privind activitatea 

Ministerului 

Economiei și 

asigurarea 

transparenţei 

procesului decizional 

123.30. Plasarea și actualizarea pe 

site-ul Ministerului Economiei a 

informațiilor privind politicile 

implementate, strategiile, legislația, 

programele de dezvoltare, rapoartele 

de activitate, ce vizează toate 

sectoarele economiei naționale, 

instituțiile subordonate, precum și a 

datelor publice privind conducerea 

ministerului; 

Nr. documente 

plasate și 

actualizate; 

Nr. accesări în 

creștere cu 10% 

semestrial 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de referință au fost plasate /actualizate pe site-ul 

ministerului 152 documente. 

123.31. Plasarea pe site-ul 

Ministerului Economiei a inițiativelor 

și proiectelor de decizii elaborate şi 
difuzarea anunţurilor/ comunicatelor 

de presă 

Nr. proiecte de 

documente 

plasate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017, au fost plasate pentru informare 

publică 443 comunicate de presă, inclusiv proiecte de decizii, 
avizuri de presă, mesaje de felicitare, precum și alte informații 

de interes public privind activitatea conducerii ministerului. 

196 Gestionarea platformei 

unice de comunicare 

între SCRP al MEc și 

unitățile de 

comunicare din 

instituțiile subordonate 

123.32. Coordonarea și desfășurarea 

acțiunilor de PR comune 
Nr. evenimente 

organizate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate circa 25 Conferințe 

de presă, 26 Forumuri și Reuniuni economice mixte, 13 Mese 

rotunde, alte 28 evenimente (inclusiv Semnarea Acordurilor, 

deschiderea Incubatoarelor de Afaceri, etc.), 23 sau mai multe 

interviuri scrise ale conducerii ministerului. 
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123.33. Acordarea suportului 

consultativ specialiștilor din unitățile 

de comunicare ale instituțiilor 

subordonate 

Nr. instruiri 

organizate 

Trimestrul IV Activitate realizată 

A fost acordat suport consultativ specialiștilor sub formă de 

consultări telefonice, precum și în cadrul ședințelor de lucru. 

197 Modernizarea 

serviciilor publice prin 

eficientizare şi 

reinginerie 

123.34. Eficientizarea și reingineria 

serviciilor publice 
Nr. servicii 

publice 

eficientizate; 

Nr. procese 

interne aferente 
serviciilor publice 

eficientizate  

Trimestrul IV 

 

Activitate realizată (caracter continuu) 

În vederea modernizării serviciilor publice prestate prin 

eficientizarea și reingineria acestora, pe parcursul perioadei de 

raportare au fost realizate următoarele activități: 

- A fost efectuată inventarierea serviciilor publice prestate de 

Ministerul Economiei prin actualizarea Listei serviciilor 

publice prestate de Ministerul Economiei și structurile 

organizaționale din sfera de competență a ministerului; 

- A fost instituit mecanismul metodologic și sistemul de 

indicatori de monitorizare a calității serviciilor publice, 

fiind stabilite „Regulile metodologice cu privire la 

procedura de monitorizare și evaluare a performanței 

serviciilor publice prestate de Ministerul Economiei și 

structurile organizaționale din sfera de competență a 

ministerului”, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Economiei nr.22 din 14.02.2017; 

- Au fost desemnate persoanele responsabile de reforma de 

modernizare a serviciilor publice prestate de Ministerul 

Economiei și structurile organizaționale din sfera de 

competență a Minitserului prin Ordinul nr.23 din 

14.02.2017; 

- Au fost identificate 5 servicii publice pentru a fi eliminate 

și 4 servicii publice pentru modernizare. În context, a fost 

elaborat și avizat de către Cancelaria de Stat, Centrul de 

Guvernare Electronică și autoritățile administrative 

implicate, proiectul Ordinului Ministerului Economiei cu 

privire la aprobarea Listei serviciilor publice care urmează 

a fi supuse modernizării pe parcursul anului 2017 și a Listei 

serviciilor publice care urmează a fi eliminate pe parcursul 

anului 2017 în cadrul Ministerului Economiei și a 

structurilor organizaționale din sfera de competență a 

ministerului (demersul nr.16-3488 din 21.06.2017 și 

demersul nr.16-4004 din 17.07.2017); 

- A fost demarat procesul de proiectare și implementare de 

către Institutul Național de Metrologie a unui sistem 

informațional destinat consolidării datelor privind 

mijloacele de măsurare legale supuse verificării 

metrologice și buletinele de verificare metrologică 

eliberate de laboratoarele de verificări metrologice; 
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- A fost inițiat și este în proces de digitalizare în regim de 

pilotare serviciul public e-Acreditare prestat de Centrul 

Național de Acreditare MOLDAC; 

- La moment, este în proces evaluarea și crearea substratului 

factologic al noului portofoliu al serviciilor publice prestate 

de Ministerul Economiei și Infrastructurii și structurile 

organizaționale din sfera sa de competență, fiind 

reexaminate și actualizate activitățile planificate privind 

reforma de modernizare a serviciilor publice în 

conformitate cu  noua structură și noile direcții strategice 

de activitate (demersul nr.05/4-7217 din 22.11.2017). 

123.35. Crearea şi/sau actualizarea 
fişelor serviciilor publice în portalul 

guvernamental https://servicii.gov.md  

Nr. fişe elaborate/ 

actualizate 

Trimestrul IV Activitate realizată 
În scopul transparentizării informației cu privire la serviciile 

publice, pe portalul https://servicii.gov.md au fost actualizate 

fișele a 81 de servicii publice și au fost create fișe noi pentru 24 

de servicii publice, care sunt în proces de aprobare și publicare 

de către Centrul de Guvernare Electronică. 

198 Asigurarea 

implementării agendei 

de e-Transformare în 

cadrul Ministerului 

Economiei 

123.36. Actualizarea și publicarea 

datelor de interes public pe site-ul 

www.date.gov.md   

Nr. date 

publicate/ 

actualizate 

Trimestrial 

 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost actualizate 4 seturi 

de date de interes public, la moment pe portalul guvernamental 

www.date.gov.md fiind plasate 62 de seturi de date. 

123.37. Instruirea personalului în 

implementarea agendei de e-

Transformare 

Nr. instruiri 

desfășurate; 

Nr. personal 

instruit 

Trimestrul IV Activitate realizată 

În vederea asigurării implementării agendei de e-Transformare, 

la data de 14.03.2017 și 23.03.2017, au fost organizate 2 sesiuni 

consultative cu tematica „Reingineria serviciilor publice”, la 

care au participat 26 de persoane implicate în procesul de 
eficientizare și prestare a serviciilor publice din cadrul 

Ministerului Economiei și structurilor organizaționale din sfera 

de competență a ministerului. 

De asemenea, o persoană din cadrul subdiviziunii a participat 

la cursul de dezvoltare profesională „Prestarea serviciilor 

publice”, organizat de Academia de Administrare Publică care 

s-a desfășurat în perioada 06-08.02.2017. 

199 Eficientizarea şi 

asigurarea activităţii 

sistemelor 

informaţionale şi a 

echipamentului tehnic 
de suport 

123.38. Înlocuirea echipamentului 

tehnic învechit 
Nr. şi tipul de 

echipament 

înlocuit 

Trimestrul IV Activitate realizată 

Consolidarea infrastructurii informatice a Ministerului 

Economiei a fost realizată prin: 

- înlocuirea a 39 de calculatoare de tip HP ProDesk G2 Desktop 

Mini și Lenovo Idea Centre, a unei imprimante color și a unei 
imprimante-copiator multifuncționale Xerox; 

- achiziționarea a 9 imprimante multifuncționale HP A4, a 2 

scanere high speed și a unei imprimante color A3. 

La moment, urmare reorganizării instituționale a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, este în proces inventarierea 

https://servicii.gov.md/
https://servicii.gov.md/
http://www.date.gov.md/
http://www.date.gov.md/
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echipamentului tehnic din cadrul instituției și transferul 

tehnologic interinstituțional. 

123.39. Optimizarea sistemelor 

informaționale 
Nr. activități de 

optimizare 

întreprinse 

Trimestrul IV Activitate realizată  

În scopul eficientizării sistemelor informaționale în cadrul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii a fost inițiat procesul 

de renovare a rețelei locale de la 10 MB la 100 MB și a fost 

realizată prima etapă de migrare a sistemului de gestiune 

electronică a documentelor e-Management pe platforma 

MCloud. 

123.40. Administrarea contentului 

site-ului https://mec.gov.md și 

https://particip.gov.md    

Nr. publicații 

plasate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost realizate 

următoarele activități ce țin de administrarea și mentenanța 
contentului paginii web ihttps://mei.gov.md și 

https://particip.gov.md  : 

1. Au fost realizate 522 de înregistrări informaționale privind 

inițiativele și proiectele de decizii elaborate pe site-ul  

https://mec.gov.md  și https://particip.gov.md; 

Numărul prezentat de înregistrări informaționale nu cuprinde 

numărul anunțurilor și comunicatelor de presă plasate și 

difuzate de Serviciul informare și comunicare cu mass-media. 

2. A fost actualizat modulul de bannere a paginii web a 

Ministerului Economiei și Infrastructurii prin postarea a 2 

bannere noi „Notificarea în comerț” și „CEFTA. Central 
European Free Trade Agreement”; 

3. A fost introdus un nou instrument de comunicare prin 

intermediul rețelelor de socializare, fiind creată pagina oficială 

de Instagram a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

200 Implementarea şi 

promovarea continuă a 

politicii de personal şi 

a legislaţiei în 

domeniul funcţiei 

publice şi statutului 

funcţionarului public 

123.41. Organizarea activităţilor de 

mentenanţă a Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul 

funcţiilor publice şi al funcţionarilor 

publici” (HRMIS) în cadrul 

ministerului 

HRMIS 

funcţional; 

Nr. actualizări 

realizate  

Trimestrial  Activitate realizată 

Sistemul informațional automatizat „Registrul funcţiilor 

publice şi al funcţionarilor publici” (HRMIS) este funcțional. 

În sistem au fost introduse și stocate toate documentele 

specifice managementului resurselor umane, conform cadrului 

legal (HG nr.106 din 11.02.2014). 

În perioada de referință au fost actualizate, introduse și stocate 

în sistem 202 informații privind procedurile de personal. 

Au fost introduse în sistem 122 fișe de evaluare a 
performanțelor profesionale ale funcționarilor publici pentru 

anul 2016 și 108 fișe de stabilire a obiectivelor individuale de 

activitate și indicatorii de performanță pentru anul 2017. Din 

cauza unor defecțiuni de ordin tehnic nu a fost posibilă 

introducerea și stocarea datelor în sistem după reorganizarea 

ministerului. 

https://mec.gov.md/
https://particip.gov.md/
https://mei.gov.md/
https://particip.gov.md/
https://mec.gov.md/
https://particip.gov.md/
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123.42. Finalizarea procedurii de 

evaluare a performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici 

din cadrul ministerului pentru anul 

2016 şi stabilirea obiectivelor 

individuale de activitate pentru anul 

2017 

Nr. fişe de 

evaluare 

verificate; 

Notă informativă 

elaborată  

Martie Activitate realizată  

Procedura de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2016 s-a 

finalizat cu succes în termenii stabiliți, 15.02.2017. Obiectivele 

individuale de activitate ale funcționarilor publici au fost 

stabilite în perioada de evaluare şi aprobate de către conducerea 

ministerului la 15.02.2017. 

Conform cadrului normativ existent, au fost supuși evaluării 

122 funcționari publici, care pe parcursul anului 2016 au activat 

mai mult de 4 luni. Pentru 108 funcționari publici au fost 
elaborate şi aprobate obiective individuale de activitate şi 

indicatorii de performanță pentru anul 2017. 

La 20.02.2017 a fost prezentată conducerii ministerului Nota 

informativă privind rezultatele evaluării performanțelor 

profesionale ale funcționarilor publici din cadrul ministerului 

pentru anul 2016, cu propuneri concrete de îmbunătățire a 

procesului de evaluare.  

Prin ordinul ministerului nr.70-p din 10.03.2017 la 20 

funcționari publici, în rezultatul evaluărilor, li s-a conferit un 

grad de calificare superior celui deținut. 

În temeiul ordinului nr. 67-p din 07.03.2017 au fost avansați în 
trepte imediat superioare celor deținute 80 funcționari publici 

ai ministerului, care au întrunit condițiile respective. 

În perioada de referință în cadrul ministerului au fost promovați 

în bază de merit, conform prevederilor legale, 10 funcționari 

publici și transferați 2 funcționari publici pe funcții similare 

celor deținute. În rezultatul reorganizărilor ce au avut loc în 

cadrul Ministrerului Economiei și Infrastructurii prin absorbție 

cu alte 3 ministere, au fost promovați în funcții superioare celor 

deținute 63 funcționari publici, și respectiv transferați în funcții 

similare celor deținute 73 persoane. 

123.43. Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pentru ocuparea funcţiei 

publice vacante. Participarea la 
procedura de ocupare a funcţiilor 

publice vacante prin concurs 

Nr. procese 

verbale elaborate; 

Nr. concursuri 

desfăşurate; 

Nr. persoane 

angajate prin 

concurs; 

Nr contestaţii 

depuse de 
candidaţii la 

concurs 

Trimestrial Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 4 concursuri de 

ocupare a funcţiilor publice vacante și temporar vacante, în care 
au fost plasate 29 funcţii vacante şi temporar vacante. 

Concursurile au fost lansate la data de 01.02.2017, 03.05.2017, 

la 16.06.2017 și la 01.12.2017. Conform rezultatelor 

concursului au fost angajate 12 persoane, inclusiv 8 funcţionari 

publici debutanţi. 

Toate materialele aferente desfăşurării concursurilor au fost 

întocmite în termenii stabiliţi. Au fost întocmite 19 procese-

verbale privind rezultatele probelor desfășurate în procesul  

concursului. A fost depusă o singură conestație din partea unui 

candidat privind respingerea dosarului în legătura cu faptul că 

nu întrunea condițiile de participare la concurs. Prin concurs de 
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ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior, 

organizat de către Cancelaria de Stat, au fost angajați 5 secretari 

de stat și 1 secretar general de stat.  

123.44. Coordonarea şi monitorizarea 

procesului  privind perioada de probă 

şi integrare a funcţionarilor publici 

debutanţi 

Nr. persoane 

instruite/ 

informate; 

Programe 

elaborate și 

aprobate; 

Nr. activităţi 

organizate 

Trimestrial Activitate realizată 

Funcţionarii publici debutanţii (FPD), în număr de 8 persoane, 

precum şi cei noi angajaţi (8 persoane), angajați în anul 2017, 

au fost familiarizaţi cu Ghidul noului angajat. Pentru fiecare din 

FPD a fost elaborat şi aprobat programul de desfăşurare a 

perioadei de probă şi programul de instruire. 

Procesele au fost finalizate cu succes. Documentele pentru 

desfăşurarea perioadei de probă au fost înmânate fiecărui 
debutant în termenii stabiliţi. 

201 Perfecţionarea 

profesională continuă 

a personalului 

Ministerului 

Economiei 

123.45. Desfăşurarea procesului de 

identificare a necesităţilor de instruire 

a funcţionarilor publici, elaborarea şi 

aprobarea Planului de dezvoltare 

profesională pentru anul 2017 

Nr. propuneri 

examinate; 

Planul de 

dezvoltare 

profesională 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul I  Activitate realizată  

În procesul de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2016 au fost 

identificate necesităţile de instruire a acestora pentru anul 2017. 

În baza acestor necesităţi, a fost elaborat şi aprobat de 

conducerea ministerului, la 18.01.2017, Planul de dezvoltare 

profesională a angajaţilor din cadrul ministerului pentru anul 
2017, care a fost plasat pe pagina web a ministerului.  

123.46. Coordonarea şi organizarea 

procesului de instruire internă şi 

externă a funcţionarilor publici din 

cadrul ministerului conform Planului 

de instruire pentru anul 2017. 
Delegarea personalului la cursurile de 

instruire externă, inclusiv în cadrul 

Academiei de Administrare Publică. 

Ținerea evidenţei personalului 

instruit, completarea dosarelor 

personale şi a carnetelor de muncă. 
 

Nr. seminare de 

instruire 

desfăşurate; 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi; 

Gradul de 

instruire a 

personalului (%); 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi  

cel puţin 40 ore 

anual; 

Nr. ordine privind 

delegarea la 

cursuri de 
instruire 

elaborate; 

Nr. persoane 

delegate. 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

În perioada de raportare au fost desfăşurate 106 activităţi de 

instruire, în cadrul cărora au fost instruite 260 persoane 

(numărul bruto de persoane instruite), sau 179 la sută din totalul 

de angajaţi. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.25-XVI din 

22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului 

public şi Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la 

conflictul de interese, la angajare fiecare persoană (10 

persoane) a fost familiarizată cu Ghidul noului angajat, care 

cuprinde prevederi ale Legii nr.25-XVI din 22.02.2008 cu 
privire la Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii 

nr.133 din 17.06.2017 privind declararea averii și a intereselor 

personale. 

Numărul persoanelor instruite mai mult de 40 de ore a constituit 

61 angajaţi sau 2 la sută din totalul celor instruiţi. Cu suportul 

Centrului Național Anticorupție a fost organizat un curs de 

instruire privind respectarea regimului juridic al cadourilor, 

neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor 

necorespunzătoare a manifestărilor de corupție și protecția 

avertizorilor de integritate.Tot în cadrul instruirilor interne a 

fost organizat un seminar de 6 zile a cîte 2,5 ore cu genereicul 
”Indicatorii macroeconomici și relația dintre aceștia” cu suprtul 
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Institutului Național de Cercetări Economice. În cadrul acestei 

activități  au fost instruite 30 persoane angajați ai ministerului. 

În perioada de referință au fost elaborate 100 ordine privind 

delegarea la instruiri externe.  

202 Monitorizarea 

respectării 

prevederilor Legii 

nr.25/2008 privind 

Codul de conduită a 

funcţionarului public 

şi Legii nr.16/2008 cu 
privire la conflictul de 

interese 

123.47. Asigurarea includerii cerinţei 

de declarare a averii și intereselor 

personale în toate actele 

administrative ce reglementează 

angajarea, numirea sau eliberarea 

în/din funcţia publică 

Nr. documente 

elaborate 

Trimestrial Activitate realizată  

În perioada de referință au fost elaborate 28 acte administrative 

la angajare, cu includerea cerinței de declarare a averii și 

intereselor personale și 107 acte administrative la încetarea 

raporturilor de serviciu. 

123.48. Asigurarea depunerii 

declaraţiilor de avere și interese 
personale 

Nr. declaraţii 

depuse 

Trimestrial Activitate realizată 

Conform situației din 26.12.2017, au fost depuse 246 declarații 
de avere și interese personale, inclusiv 138 declarații anuale 

depuse pînă la 31.03.2017 

Toți angajații Ministerului Economiei și Infrastructurii au 

depus declarații de avere și interse personale în termenii 

stabiliți la angajare și la eliberare. 

În perioada de referință au fost angajate 28 persoane, toti au 

depus declarațiile respective. Eliberate 107 persoane, dintre 

care 73 persoane eliberate în urma reorganizării ministerului. 

Toate declarațiile de avere și interese personale au fost depuse 

în termenii stabiliți. 

123.49. Instruirea angajaţilor privind 

subiectele ce ţin de conduita etică şi 
tratarea conflictelor de interese 

Nr. instruiri 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrial Activitate realizată 

Cu suportul Centrului Național Anticorupție a fost organizat un 
curs de instruire privind respectarea regimului juridic al 

cadourilor, neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor 

necorespunzătoare a manifestărilor de corupție și protecția 

avertizorilor de integritate. Intoleranța față de incidentele de 

integritate și respectarea normelor de etică și deontologie. Au 

participat 30 de angajați, funcționari publici de conducere și de 

execuție din cadrul ministerului. 

203 Dezvoltarea sistemelor 

de control managerial 

în cadrul structurii 

Ministerului 

Economiei 

123.50. Evaluarea sistematică a 

sistemului curent de management 

financiar şi control prin efectuarea 

misiunilor de audit de sistem, audit de 

consiliere, audit de performanță și ad-

hoc 

Nr. misiuni de 

audit realizate; 

Nr. rapoarte de 

audit elaborate; 

 

Trimestrial Activitate realizată 

In perioada de raportarea s-au executat 2 Misiuni de audit de 

sistem, Audit de conformitate a proiectului: Conducta de 

interconectare a sistemului de transport gaze din Republica 

Moldova cu sistemul de transport gaze al României pe direcția 

Iași (România) – Ungheni (Moldova) conform contractului de 

grant MIS ETC 993 (Raport Efectuat) si IS Fabrica de sticlă din 

chisinau. Privind evaluarea corectitudinii achitării datoriilor 

către MF a creditului bancar AK BANK .(raport elaborarat) 

123.51. Monitorizarea implementării 

recomandărilor de audit 
Nr. note de 

serviciu elaborate 

Trimestrul I-

III 
Activitate realizată 

In perioada analizată s-a monitorizat îndeplinirea rapoartelor de 

către MIEPO, I.S. „Energoproiect” și I.S. „Vestmoldtransgaz”. 
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Termenele privind îndeplinirea raportului acțiunilor din 

raportul de audit sunt în curs de derulare. 

204 Consolidarea 

sistemului curent de 

evaluare, raportare a 

managementului 

financiar şi control 

(MFC), precum şi de 

emitere a declarației 

privind buna 

guvernare 

123.52. Organizarea și desfășurarea 

procesului de autoevaluare a 

sistemului de MFC în cadrul entităţii 

Raport elaborat; 

Sumarul 

Raportului 

elaborat;  

Declarația privind 
buna guvernare 

publicată 

Trimestrul I Activitate realizată 

Actiune îndeplinită în trimestrul 1 si 2. 

205 Consolidarea mediului 

de control și 

asigurarea funcționării 

subdiviziunii de audit 

intern 

123.53. Monitorizarea revizuirii și 

analizei sistemice a descrierilor 

proceselor operaționale şi evaluării și 

revizuirii riscurilor operaționale 

identificate de subdiviziunile 

ministerului, cu completarea 

Registrelor proceselor operaționale şi 

Registrelor riscurilor 

Registre 

actualizate ale 

proceselor 

operaționale; 

Registre 

actualizate ale 

riscurilor 

Trimestrul I-

IV 
Activitate nefinalizată 

In rezultatul reorganizării MEI s-au schimbat procesele și 

responsabilitățile, s-a acordat suport Ministrului și Secretarului 

general de stat la evaluările ad-hoc a unor procese și documente 

pentru aprobare si decizii. S-au emis 7 note interne privind 

evaluarea conformității anumitor procese si activități 

documentate (domeniu feroviar, transport). 

S-a finalizat procesul de elaborare a Fiselor de post si 
Regulamentele subdiviziunilor, în care SAI a acordat suportul 

necesar privind includera responsabilităților a sefilor de 

subdiviziuni privind implementarea si menținerea SMFC . 

Acțiune transferată pentru 2018 

123.54. Consolidarea eficacității 
activității de audit, prin aplicarea 

standardelor naționale și 

internaționale de audit intern 

Nr. rapoarte de 
audit elaborate 

conform 

standardelor și 

contrasemnate de 

supervizor 

Trimestrul I-
IV 

Activitate realizată 
In prezent s-au emis 2 rapoarte de audit în conformitate cu noile 

concepte și principii. S-a introdus clasificarea constatărilor prin 

neconformitate, observație și recomandări. 

206 Asigurarea securităţii 

interne a informaţiilor 

atribuite la secretul de 

stat, conform 

legislaţiei în vigoare  

123.55. Elaborarea sarcinilor şi 

metodelor de securitate, asigurarea 

planificării, organizarea şi respectarea 

securității interne în cadrul 

ministerului 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen 

Trimestrial Activitate realizată  

A fost elaborat, coordonat și avizat în conformitate cu Legea 

245 și Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1176, 

Programul de prevenire a scurgerii de informații atribuite la 

secret de stat. Permanent se întreprind măsuri de asigurare a 
regimului secret. 

123.56. Participarea, în limita 

competențelor, la expertizarea și 

avizarea actelor normative şi a 

documentelor aferente reglementării 

activităţii privind securitatea internă a 

informaţiilor atribuite la secretul de 

stat, inclusiv și în organizațiile şi 

Nr. acte 

normative 

expertizate și 

avizate 

Trimestrial Activitate realizată 

În perioada de raportare, în limita competențelor funcționale în 

condițiile Legii 245 au fost expertizate și avizate 6 acte 

normative 
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întreprinderile subordonate 

ministerului  
123.57. Acordarea asistenţei 

metodologice şi consultative; 

implementarea procedurilor speciale, 

conform Legii şi Regulamentului cu 

privire la secretul de stat; organizarea 

activităţilor de instruire specifică a 

personalului ministerului și 

conducătorilor organizațiilor 

subordonate ministerului, care au 
acces la informații atribuite secretului 

de stat 

Nr. seminare 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrial Activitate realizată 

Pentru 6 (șase) colaboratori ai ministerului cu funcții de 

conducere și 5 (cinci) conducători ai întreprinderilor 

subordonate ministerului, care au obținut autorizație de acces 

la secret de stat a fost asigurată instruirea internă pe tematici 

concrete, contra semnătură, în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.1176. 

123.58. Asigurarea controlului asupra 

îndeplinirii la timp şi calitativ a 

măsurilor privind securitatea, 

acțiunilor de depistare a căilor 

posibile de pierdere a informațiilor 

atribuite la secret de stat, în special 
chestiunile ce țin de păstrarea 

informației cu regim restricționat în 

presa ministerului şi păstrarea 

informaţiilor secrete în versiuni 

electronice la locul de muncă 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen; 

Nr. încălcări 

depistate 

Trimestrial Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare, s-a efectuat controlul 

privind cerințele în vigoare cu privire la asigurarea regimului 

secret, în vederea preîntâmpinării depistării și lichidării 

încălcării normelor de protecție a secretului de stat. Permanent 

se coordonează activitatea de protecție a informațiilor atribuite 
la secret de stat. Încălcări nu au fost depistate. 

207 Asigurarea 

managementului 

eficient al resurselor 

financiare alocate şi 

activităţii financiar- 

contabile 

123.59. Coordonarea şi elaborarea 

proiectului bugetului pentru aparatul 

central al ministerului şi instituţiilor 

din subordine 

Proiect de buget 

elaborat 

Trimestrul II-

III 
Activitate realizată  

A fost elaborat ordinul privind crearea grupului de lucru, emisă 

circulara privind elaborarea propunerilor la proiectul bugetului 

pentru anul 2018 şi estimările  pentru anii 2019-2020. Au fost 

repartizate limitele de cheltuieli pentru anul 2018 şi estimările 

pentru anii 2019-2020.  

Au fost colectate și verificate 27 propuneri la proiectul 
bugetului pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2019-2020 

de la instituțiile din subordine și proiecte finanțate din surse 

externe.  

A fost elaborată propunerea de buget pentru anul 2018 și 

estimările pentru anii 2019-2020  a aparatului central al 

ministerului.  

Au fost agregate și prezentate către Ministerul Finanțelor 16 

propuneri de buget pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-

2020, în format electronic în Sistemul Informațional al 

Managementului Financiar și pe suport de hîrtie. 

123.60. Elaborarea planului anual de 

finanţare a ministerului, asigurarea 

executării şi monitorizarea acestuia 

Plan de finanţare 

elaborat; 

Trimestrele I 

și IV; 

 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2017 au fost întreprinse următoarele: 
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Nr. note de 

contabilitate 

elaborare; 

Nr. rapoarte 

statistice, fiscale 

elaborate 

Lunar 

 

- A fost elaborat și publicat planul de finanțare al Ministerului 

Economiei pentru anul 2017, prin Sistemul Informațional al 

Managementului Financiar modulul „Alocații bugetare„.  

- Au fost elaborate și prezentate către Ministrul Finanțelor 85 

modificari ale planului de finanțare. 

- Au fost întocmite: 167 note de contabilitate; 1243 ordine de 

plată în diferite scopuri (transferuri pentru OPEM, ODIMM, 

INM, INS, MOLDAC, ASD, Portul fluvial Ungheni, Bacul 

Molovata, Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, 

procurarea bunurilor, servicii, salariu) prin Sistemul 
Informațional al Managementului Financiar modulul „E-

docplat”; 15 delegații de retragere a numerarului; 170 deconturi 

de avans. 

- Au fost înregistrate la Trezoreria de Stat a Ministrului 

Finanțelor 278 contracte de achiziționare a bunurilor și de 

prestare a serviciilor. 

- Au fost întocmite și prezentate instituțiilor abilitate 40 

rapoarte statistice și fiscale (Forma BASS „Declarație privind 

calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii”, MED 08 „Raport privind calcularea primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală”, IRV 14 „Darea de 
seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit 

reținut din acesta”, etc.). 

- Au fost întocmite și prezentate 2064 declarații a persoanelor 

asigurate, etc 

123.61. Recepţionarea dărilor de 
seamă de la instituţiile din subordine 

şi întocmirea rapoartelor financiare pe 

aparatul central al ministerului şi 

raportul consolidat 

Nr. rapoarte 
financiare 

recepționate; 

Nr. rapoarte 

financiare 

elaborate; 

Semestrial, 
9 luni, anual 

 

Activitate realizată  
Pe parcursul perioadei de raportare s-au întreprins următoarele 

activități: 

- A fost întocmit raportul financiar privind executarea bugetului 

pentru anul 2016, semestrul I și 9 luni al anului 2017 a 

aparatului central al ministerului. 

- Au fost primite și verificate 8 rapoarte financiare privind 

executarea bugetului pentru anul 2016, semestrul I și 9 luni al 

anului 2017 de la instituţiile subordonate. 

- A fost întocmit şi prezentat Ministerului Finanţelor raportul 

financiar generalizator, raportul narativ privind executarea 

bugetului pentru anul 2016, semestrul I și 9 luni al anului 2017 

pe suport de hîrtie și în format electronic prin Sistemul 
Informațional al Managementurlui Financiar modulul 

„Colectarea datelor (non)financiare”. 

123.62. Asigurarea integrităţii 

valorilor materiale şi inventarierea 

bunurilor aflate în gestiunea 

ministerului 

Nr. rapoarte, 

borderouri 

elaborate; 

Lunar 

 

 

Trimestrul IV 

Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare s-au întreprins următoarele 

activități: 
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Nr. liste de 

inventariere 

elaborate 

- Au fost întocmite și verificate 64 borderouri privind circulaţia 

mijloacelor fixe, materialelor şi bunurilor aflate în gestiunea 

ministerului.  

- Au fost verificate 206 acte privind consumul de materiale, 

scoaterea din uz şi deplasarea mijloacelor fixe. 

- Au fost întocmite 27 liste de inventariere și alte formulare 

(formulare-tip), conform ordinului Ministerului Finanțelor 

nr.60 din 29.05.2012. 

208 Asigurarea unui proces 

transparent al 

achiziţiilor de mărfuri, 

lucrări şi servicii 

123.63. Evaluarea necesarului de 

achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii 
Plan de achiziţii 

aprobat; 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de seama 

privind contacte 

de achiziţie de 

mica valoare 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de referință au fost realizate următoarele 

acțiuni:  

- Un plan anual de achizitii. 

- 105 contracte incheiate. 

- 15 dari de seama privind contacte de achiziţie de mica 

valoare. 

209 

Organizarea eficientă a 

procesului de evidenţă 

a corespondenţei şi de 
control asupra 

executării 

documentelor 

123.64. Elaborarea rapoartelor 

privind controlul şi disciplina 

executorie a corespondenţei în cadrul 

ministerului 

Nr. rapoarte 

elaborate; 

Nr. documente 

intrate/ ieșite 

în/din Minister; 

Trimestrial 

Anual 
Activitate realizată 

A fost elaborat raportul pentru anul 2017, și urmează a fi 

transmis la Cancelaria de Stat la sfîrșitul lunii ianuarie.  

Corespondența intrată în Ministerul Economiei si 

Infrastructurii în perioada vizată constituie 16 354 documente, 
iar cea ieșită din Minister 8726 documente.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost înregistrate  410 

Ordine ale activității de bază ale Ministerului Economiei si 

Infrastructurii.  

Au parvenit la validare 184 proiecte de acte normative. 

 


