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RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE  

al Ministerului Economiei  

pentru anul 2015 

 

Planul de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015, aprobat prin Ordinul nr. 5 din 20 ianuarie 

2015, a constituit documentul anual de planificare strategică, care a asigurat implementarea prevederilor 

Programului de Dezvoltare Strategică a Ministerului Economiei pentru anii 2015 – 2017, Planului de 

acţiuni al Guvernului pentru anii 2015 - 2016, Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum 

şi obiectivelor reflectate în documentele de politici sectoriale şi angajamentele internaţionale.  

Activităţile desfăşurate de Ministerul Economiei pe parcursul anului 2015 au contribuit la promovarea şi 

implementarea politicilor axate pe direcţiile prioritare de activitate, pentru realizarea cărora în Planul de 

activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015 s-au planificat 134 de obiective şi 369 de acţiuni (pe 

parcursul anului Planul fiind extins pînă la 376 acţiuni
1
).  

Pentru implementarea Planului de activitate pentru anul 2015 au fost mobilizate toate resursele interne ale 

Ministerului, precum şi s-a colaborat plenar cu actorii externi care deţin atribuţii, funcţii şi competenţe 

conexe portofoliului de politici ale Ministerului Economiei. Planul a fost corelat cu prevederile Cadrului 

Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2015-2017 prin intermediul celor trei strategii sectoriale de 

cheltuieli (SSC) gestionate de Ministerul Economiei, şi anume: SSC în domeniul dezvoltării sectorului 

privat, SSC în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor şi SSC în domeniul energetic.   

Conform rezultatelor obţinute, în urma efectuării 

unei evaluări cantitative a gradului de realizare a 

acţiunilor planificate, a fost constatată realizarea 

integrală a 208 acţiuni, parțială a 152 acţiuni 

(majoritatea avînd un nivel de realizare de circa 70 

– 90%), doar 16 acţiuni fiind considerate 

nerealizate. În ansamblu, nivelul de realizare a 

angajamentelor asumate de Minister pentru anul 

2015 este de circa 85-90%.  

Procesul de implementare a acţiunilor proiectate 

pentru anul 2015 a fost influenţată de un şir de 

constrîngeri de ordin intern şi extern, care au 

produs un impact nefavorabil asupra atingerii 

finalităţilor, şi anume: 

- Tergiversarea procesului legislativ, care a blocat promovarea spre aprobare a proiectelor de acte 

legislative şi normative elaborate pe parcursul anului 2015. 

- Insuficienţa resurselor financiare sau stoparea finanţărilor pentru realizarea integrală a acţiunilor 

stabilite; 

- Subestimarea capacităţilor disponibile, a efortului şi a cadrului temporar necesar pentru implementarea 

acţiunilor planificate. 

Principalele realizările înregistrate pe parcursul perioadei de raportare sînt reflectate în continuare în 

Tabelul de monitorizare a Planului anual de acţiuni, pe fiecare direcţie strategică de activitate a 

Ministerului Economiei. 
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Tabelul de monitorizare a Planului anual de acţiuni al Ministerului Economiei pentru anul 2015 

 

Nr. Obiective Acțiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil Situaţia curentă 

 

1 2 3 4 5 6 7 

MEDIUL DE AFACERI 

Sub-programul: Reglementarea activităţii de întreprinzător 

1.  Eliminarea 

constrîngerilor de 

ordin administrativ în 

mediul de afaceri 

1. Promovarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.451-XV din 

30.07.2001 privind 

reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de 

întreprinzător 

Proiect aprobat  Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare.  

Proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 451-XV din 

30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător 

urmează a fi definitivat în baza avizului 

Ministerului Justiţiei din 11.12.2015 şi 

transmis la Guvern pentru examinare. 

Principalele modificări ale proiectului se 

referă la excluderea 3 activități economice 

de la regimul reglementării prin licențiere: 

i) activitatea burselor de mărfuri; ii) 

confecționarea și distrugerea ștampilelor; 

iii) activitatea de depozitare a cerealelor 

cu eliberarea certificatelor de depozit 

pentru cereale.  

De asemenea, proiectul de lege prevede 

modificări în vederea ajustării Legii 

nr.451-XV din 30.07.2001 la noile 

prevederi ale Codului transporturilor 

rutier, adoptat prin Legea nr. 150 din 

17.07.2014. 

2. Promovarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

Proiect aprobat  Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

În curs de realizare.  

Proiectul de lege pentru modificarea și 
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completarea Legii 

nr.285-XIV din 

18.02.1999 cu privire la 

jocurile de noroc 

întreprinzător completarea Legii nr. 285-XIV din 

18.02.1999 a fost elaborat și remis spre 

reavizare prin scrisoarea nr. 04/1-4258 din 

06.08.2015.  Ulterior a fost definitivat în 

baza avizelor şi la moment este supus 

dezbaterilor pentru excluderea 

divergenţelor asupra acestuia. 

Proiectul are scopul de a ajusta cadrul de 

reglementare sectorial la rigorile Legii nr. 

160 din 22.07.2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activității de 

întreprinzător. Astfel, prin intermediul 

acestuia se propune aprobarea unui 

Regulament-tip privind organizarea și 

desfășurarea activității în domeniul 

jocurilor de noroc: exploatarea 

automatelor de joc cu cîştiguri băneşti; 

întreţinerea cazinourilor; stabilirea 

mizelor la competiţiile sportive; 

organizarea şi desfăşurarea loteriilor. 

Modificarea dată vine în contextul 

necesității transparentizării și facilitării 

procesului de obținere a licenței pentru 

operatorii economici din domeniul 

jocurilor de noroc. 

3. Actualizarea listei 

licenţelor şi 

autorizaţiilor existente, 

revizuirea acestora şi 

eliminarea dublărilor 

pentru a asigura 

respectarea principiilor 

de bună reglementare 

Proiecte aprobate  Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător; 

Camera de 

Licenţiere 

În curs de realizare. 

Ministrul Economiei, cu suportul 

Proiectului Băncii Mondiale de 

Ameliorare a competitivităţii II, a inițiat 

procedura de examinare/revizuire a 

actelor permisive, precum și a 

procedurilor de eliberare a acestora, în 

vederea raționalizării lor prin anularea sau 

fuzionarea actelor permisive, a 

procedurilor sau a cerințelor care nu sînt 
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indispensabile, inclusiv prin crearea de 

ghișee unice. Astfel, a fost elaborat 

Studiul “Evaluarea fezabilității stabilirii 

unui organ de stat în calitate de ghișeu 

unic pentru eliberarea actelor permisive”, 

care a fost prezentat în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător din 

13.01.2016. 

Studiul propune excluderea a 90 de acte 

din 293 (ceea ce reprezintă circa 30%) 

prevăzute în Nomenclatorul actelor 

permisive, anexă la Legea nr. 160 din 

22.07.2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător. 

Amendamentele la legislaţie urmează a fi 

elaborate pe parcursul trimestrului I, 2016. 

2.  Asigurarea 

convergenţei cadrului 

strategic în domeniul 

reformei regulatorii 

cu normele 

Comunităţii 

Europene 

4. Actualizarea 

Planului de acţiuni 

pentru implementarea în 

anii 2013-2015 a 

Strategiei reformei 

cadrului de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător pentru anii 

2013-2020, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.1021 din 16.12.2013 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător; 

Camera de 

Licenţiere 

În curs de realizare.  

Ministerul Economiei a elaborat Proiectul 

de hotărîre a Guvernului „Pentru 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 

2013 cu privire la aprobarea Strategiei 

reformei cadrului de reglementare a 

activităţii de întreprinzător pentru anii 

2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea acesteia în anii 2013-

2015” şi prin scrisoarea nr.04/1-315 din 

26.01.2016 a fost transmis la avizare 

instituţiilor relevante. 

3.  Aplicarea conceptului 

ghişeului unic pe 

scară largă 

5. Actualizarea 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului ”Cu privire 

la unele măsuri de 

implementare a 

ghişeului unic în 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

 

În curs de realizare.  

Cu suportul Proiectului Băncii Mondiale 

de Ameliorare a competitivităţii II a fost 

elaborat Studiul “Evaluarea fezabilității 

stabilirii unui organ de stat în calitate de 
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desfăşurarea activităţii 

de întreprinzător”, 

nr.778 din 04.10.2013 

ghișeu unic pentru eliberarea actelor 

permisive”. Studiul dat a fost prezentat în 

cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător 

din 13.01.2016. 

Rezultatele studiului menționat vor fi bază 

pentru actualizarea prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 778 din 4 octombrie 2013 

„Cu privire la unele măsuri de 

implementare a ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de întreprinzător”, 

care vor fi realizate pe parcursul 

trimestrului I, 2016. 

6. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

implementarea ghişeului 

unic pentru autorizarea 

executării lucrărilor de 

construcţie 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîre Guvernului „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea ghişeului 

unic pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţie” a fost elaborat cu suportul 

Proiectului BRITE. Proiectul a fost 

elaborat în scopul optimizării procesului 

de autorizare a lucrărilor de construcții, 

prin reducerea costurilor și timpului. În 

particular, proiectul dat își propune 

crearea unui sistem informațional unic 

care va realiza funcțiile ghișeului unic 

pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții și va fi aplicat de toate 

autoritățile publice locale din țară. 

La momentul actual, proiectul este 

definitivat în baza raportului de expertiză 

anticorupţie efectuată de către Centrul 

Naţional Anticorupţie. 

Proiectul urmeaya a fi promovat în 

trimestrul I, 2016. 
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7. Consolidarea şi 

dezvoltarea capacităţilor 

„Ghişeului unic în 

licenţiere” prin crearea 

de parteneriate cu 

instituţiile publice 

relevante privind 

verificarea în regim on-

line a actelor  permisive 

şi confirmative pasibile 

anexării la 

declaraţia/cererea pentru 

eliberarea/prelungirea şi 

reperfectarea  licenţei 

prin intermediul 

ghişeului unic 

Parteneriate stabilite 

cu 4 instituţii 

publice; 

 

Cel puțin 70% din 

numărul total al 

actelor permisive şi 

confirmative 

verificate în regim 

on-line 

Trimestrul 

IV 

Camera de 

Licenţiere 
Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

create 2 parteneriate cu: 

 Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale privind verificarea 

veridicității în regim online a Avizului 

de prevenire și stingere a incendiilor; 

 Biroul Naţional de Statistică privind 

verificarea online a Dovezii 

îndeplinirii capacităţii financiare, care 

se probează prin capitalul propriu, 

confirmat prin copia legalizată a 

ultimului bilanţ contabil. 

Astfel, din 22 documente pasibile anexării 

la declarația/cererea pentru eliberarea, 

prelungirea sau reperfectarea licenței 15 

documente se verifică prin intermediul 

Ghișeului unic de licențiere (68%). 

Notă: Celelalte două instituții cu care s-a 

planificat crearea parteneriatelor în 

vederea consolidării capacităţilor 

„Ghişeului unic în licenţiere”, și anume 

Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare și Ministerul Sănătății nu au 

reușit să-și creeze baze proprii de date, 

care ar conține informația din 

documentele adiționale declarației/cererii 

pentru licență. 

4.  Dezvoltarea SI „e-

Licenţiere” şi SIA 

“Registrul unic de 

licenţiere”, 

conectarea SI „e-

Licenţiere” la 

8. Extinderea 

capacităţilor de aplicare 

a beneficiarilor 

sistemului informaţional 

SI „e-Licenţiere”, 

inclusiv SIA „Registrul 

Cel puţin 90% din 

numărul totalul 

declaraţiilor şi 

cererilor procesate 

electronic 

Trimestrul 

IV 

Camera de 

Licenţiere 
Realizată. 

În perioada de raportare prin intermediul 

SI ”e-Licențiere” au fost procesate 6099 

(98,58%) declaraţii/cereri pentru 

eliberarea, prelungirea şi reperfectarea 

licenţei. 
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Platforma de 

interoperabilitate a 

sistemelor TI din 

sectorul public 

unic de licenţiere” 

9. Digitizarea dosarelor 

întocmite în varianta 

scriptică 

100% dosare 

digitizate  

 

Trimestrul 

IV 

Camera de 

Licenţiere 
Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

digitizate 3000 dosare întocmite anterior 

în varianta scriptică sau 100% din 

obiectivul stabilit pentru 2015. 

10. Realizarea studiului 

de fezabilitate și 

inițierea proiectului de 

modernizare directă a 

sistemelor 

informaționale ale 

Camerei de Licenţiere: 

SI „e-Licenţiere” și SIA 

”Registrul Unic de 

Licențiere” 

Studiu elaborat Trimestrul 

II 

Camera de 

Licenţiere 
În curs de realizare.  

Studiul de fezabilitate privind proiectul de 

modernizare a SI „e-Licenţiere” și SIA 

”Registrul Unic de Licențiere” se află în 

proces de elaborare, cu suportul Unității 

de implementare a Proiectului Băncii 

Mondiale pentru ameliorarea 

competitivității.  

5.  Optimizarea 

sistemului de control, 

limitarea gradului şi 

modalităţilor de 

intervenţie abuzivă şi 

nefondată a statului 

în activitatea 

mediului de afaceri 

11. Modificarea Legii 

nr.131 din 08.06.2012 

privind controlul de stat 

asupra activităţii de 

întreprinzător cu scopul 

excluderii coliziunilor 

juridice ce ţin de 

aplicarea acestei legi 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare.  

Proiectul de modificare și completare a 

Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător a fost elaborat şi definitivat 

în procedură de avizare la toate instituţiile 

relevante. 

Scopul proiectului este excluderea 

prevederilor contradictorii cu alte acte 

normative sectoriale în domeniul 

controlului de stat. Astfel, proiectul de 

lege specifică: i) ariile de excepție pentru 

organele de control cu statut special 

(nesubordonate Guvernului) și a celor a 

căror activitate presupune proceduri 

specifice (la trecerea frontierei de stat) sau 

o periodicitate sporită în raport cu una 

standard (obiectele industrial periculoase);  

ii) criteriile de întocmire și de înregistrare 
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a graficului controalelor; iii) prevederi 

privind notificarea deciziei de control; iv) 

temeiurile pentru inițierea controalelor 

inopinate; v) procedura emiterii delegației 

de control; vi) încheierea procedurii de 

control, etc. 

Proiectul urmează a fi promovat spre 

aprobare în trimestrul I, 2016. 

6.  Armonizarea 

legislaţiei Republicii 

Moldova în domeniul 

societăţilor 

comerciale cu 

normele dreptului 

comunitar 

12. Elaborarea unui 

proiect de lege pentru 

modificarea și 

completarea unor acte 

legislative, în scopul 

armonizării legislaţiei 

naţionale la Directiva 

2009/102/CE a 

Parlamentului European 

și a Consiliului din 16 

septembrie 2009 în 

materie de drept al 

societăților comerciale 

privind societățile 

comerciale cu 

răspundere limitată cu 

asociat unic 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare. 

A fost emis Ordinul Ministerului 

Economiei nr.152 din 02.10.2015 „Cu 

privire la instituirea Grupului de lucru 

pentru realizarea angajamentelor ce derivă 

din art.30, capitolul 3, titlul IV şi Anexa II 

din Acordul de instituire a Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, parte 

componentă a Acordului de Asociere 

dintre RM-UE”. 

Grupul de lucru urmează să elaboreze 

Foaia de parcurs privind acţiunile 

necesare transpunerii aquis-ului comunitar 

şi va asigura modificarea şi completarea 

legislaţiei de competenţă. 

13. Ajustarea abordării 

analizei impactului de 

reglementare a 

politicilor la 

metodologiile şi 

practicile UE 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare.  

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele 

hotărîri ale Guvernului (modificarea 

Metodologiei de analiză a impactului de 

reglementare) a fost elaborat şi transmis 

spre avizare autorităţilor administrative 

relevante. 

Scopul proiectului este ajustarea 
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abordării analizei impactului de 

reglementare a politicilor la 

metodologiile şi practicile Uniunii 

Europene.   

Notă: Datorită multitudinii de opinii 

parvenite din partea partenerilor de 

dezvoltare (Banca Mondială, 

USAID/BRITE), membrilor Grupului de 

lucru pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător, etc., procesul de elaborare 

a proiectului a fost unul de durată. Din 

aceste considerente activitatea nu a fost 

realizată în termen. 

Proiectul urmează a fi promovat pentru 

aprobare în trimestrul I, 2016. 

7.  Armonizarea cadrului 

legislativ în domeniul 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii la 

recomandările 

europene şi 

implementarea 

programelor 

regionale şi europene 

de susţinere a acestui 

sector 

14. Definitivarea 

proiectului de lege 

privind întreprinderile 

mici şi mijlocii în 

redacţie nouă 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

În curs de realizare.  

Proiectul de lege cu privire la 

întreprinderile mici şi mijlocii în redacţie 

nouă a fost transmis repetat spre reavizare 

ministerelor şi instituţiilor cointeresate. 

La momentul actual, proiectul de lege a 

fost definitivat în baza obiecţiilor şi 

propunerilor parvenite din partea 

instituţiilor relevante. 

Proiectul urmează a fi promovat pentru 

aprobare în trimestrul I, 2016. 

8.  Monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sectorului 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii pentru anii 

2012-2020 şi a 

15. Elaborarea 

rapoartelor privind 

implementarea 

planurilor de acțiuni și 

programelor de susținere 

a întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

2 rapoarte elaborate Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

Realizat. 

Raportul privind realizarea Planului de 

acţiuni privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru anul 2014 a fost 

elaborat şi remis Guvernului spre 

examinare prin scrisoarea nr. 04/5-1566 

din 31.03.2015. 
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Planului de acţiuni 

pentru implementarea 

acesteia pentru anii 

2012-2014 

În vederea realizării continue a “Strategiei 

de dezvoltare a sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”, 

prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 

16.06.2015, a fost aprobat noul Plan de 

acţiuni pentru anii 2015-2017 privind 

implementarea Strategiei. 

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

Sub-programul: Acces la finanţe 

9.  Atragerea asistenţei 

financiare sub formă 

de granturi pentru 

dezvoltarea 

capacităţilor de 

producţie ale 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii din 

sectorul rural 

16. Facilitarea accesului 

tinerilor antreprenori din 

zonele rurale la resursele 

financiare prin 

implementarea 

Componentei a II-a a 

Programului de Abilitare 

Economică a Tinerilor 

Nr. de afaceri 

finanţate; 

Volumul creditelor 

acordate; 

Suma granturilor 

acordate 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

Componenta financiară a Programului 

Național de Abilitare Economică a 

Tinerilor a fost suspendată începând cu 

luna ianuarie 2015 pe un termen 

nedeterminat, din cauza lipsei mijloacelor 

financiare pentru asigurarea implementării 

acesteia. 

Totuși, finanțarea programului, în mărime 

de 2400 mii lei (mărimea grantului) a fost 

reluată în luna septembrie 2015 fiind 

finanțate 8 subproiecte cu suma totala a 

grantului în mărime de 960 mii lei. 

Notă: Responsabilitatea directă privind 

finanţarea afacerilor prin intermediul 

Componentei II a PNAET este exercitată 

de Directoratul liniei de credit, Ministerul 

Finanţelor, Ministerului Economiei 

revenindu-i sarcina de monitorizare a 

Programului. 

17. Implementarea 

Programului de atragere 

a remitenţelor în 

Rapoarte de 

monitorizare; 

Nr. persoanelor 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată.  

Programul de atragere a remitenţelor în 

economia naţională „PARE 1+1”, 
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economie „PARE 1+1” instruite; 

Nr. cursurilor de 

instruire organizate;  

140 proiecte 

investiţionale 

finanţate 

conform Hotărârii Guvernului nr.866 din 

18.12.15, a fost prelungit pînă în anul 

2018. 

În anul 2015, pentru Programul „PARE 

1+1 din suma aprobată de 30 mil. lei, au 

fost alocate mijloace financiare în sumă 

de 7,5 mil. lei sau 25% din totalul 

prevăzut. Astfel, activitatea dată a fost 

realizată în limita bugetului alocat. 

În perioada de raportare, în cadrul 

Programului ”PARE 1+1”au fost 

consultate 2179 persoane, au fost 

organizate 8 sesiuni de instruire cu 

participarea 198 migranți și rudele de 

gradul I ale acestora.  Din numărul total 

de participanți: 35% sunt femei; 51% - 

antreprenori; 43% - tineri; 47% - 

migranți; 53% - rude de gradul I al 

migranților. 

De asemenea, au fost validate de 

Comitetul de supraveghere ”PARE 1+1” - 

111 contracte; sunt încheiate – 77 

contracte de finanţare nerambursabilă. 

Suma finanţării nerambursabile reprezintă 

14,959 mil.lei şi investiţiile în economie 

planificate constituie 51 mil. lei. De 

asemenea, pe parcursul anului 2015, a fost 

acordare granturi beneficiarilor ”PARE 

1+1” în sumă de 7,562 mil. lei.  

18. Susţinerea 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii producătoare 

din sectorul rural sub 

formă de granturi pentru 

Nr. întreprinderi 

finanţate 

Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

Sistată din lipsa mijloacelor financiare. 

Pe parcursul anului 2015, în cadrul 

Programului de grant de susţinere şi 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, finanțat de Guvernul 
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dezvoltarea capacităţilor 

de producţie 

Japoniei, nu au fost acordate granturi 

pentru procurarea echipamentului de 

producere din lipsa mijloacelor financiare. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 899 din 

30.12.2015 (publicată în Monitorul 

Oficial la 31.12.2015) în Anexa 2 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 

2010 au fost incluse  „Contractele de 

leasing încheiate cu beneficiarii, conform 

permisiunii Guvernului Japoniei nr.M50-

14 din 19 septembrie 2014 privind 

utilizarea mijloacelor fondului partener”, 

în vederea acordării facilităţile fiscale şi 

vamale. Astfel, Moldova își va onora 

obligațiunile stabilite și va oferi scutirile 

fiscale/vamale la procurarea bunurilor din 

contul Fondurilor partenere, iar finanțarea 

va fi reluată pe parcursul anului 2016. 

19. Elaborarea unor 

programe de susţinere a 

antreprenorialului 

feminin în zonele rurale 

Program elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț; 

ODIMM 

Realizată.  

Proiectul Programului de incluziune 

economică a femeilor migrante a fost 

elaborat şi urmează a fi remis spre avizare 

instituțiilor relevante. 

Proiectul urmează a fi promovat pentru 

aprobare în trimestrul I, 2016. 

10.  Sporirea accesului 

micilor antreprenori 

la credite bancare 

20. Capitalizarea și 

gestionarea Fondului de 

garantare a creditelor 

pentru IMM 

Rapoarte de 

monitorizare; 

Fond suplinit; 

Volumul mijloacelor 

financiare atrase 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată.  

Fondul de Garantare a Creditelor, 

gestionat de către ODIMM, a fost suplinit 

cu 4,99 mil. lei. 

Notă: Activitatea dată a fost realizată în 

limita bugetului alocat.   

21. Mediatizarea 

activităţii şi produselor 

Fondului de Garantare a 

Nr. evenimente 

organizate; 

Nr. materiale 

Realizată.  

În perioada de raportare, produsele 

Fondului de Garantare a Creditelor au fost 
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Creditelor în rândul 

IMM şi băncilor 

comerciale partenere 

informative 

distribuite; 

Nr. consultaţiilor 

acordate. 

mediatizate în cadrul tuturor cursurilor de 

instruire și evenimentelor desfășurate de 

ODIMM, inclusiv în cadrul evenimentului 

de disemniare a informaţiei al Proiectlui 

Băncii Mondiale de Ameliorarea a 

Competitivităţii II (PAC II). Astfel, au 

fost informați circa 2000 de antreprnori,  

despre posibilitatea accesării garanţiilor 

financiare în momentul solicitării unui 

credit. 

În total, au fost distribuite peste 2500 de 

materiale promoționale (pliante și gazeta 

IMM-urilor destinată descrierii FGC). 

Întru facilitarea accesului micilor 

antreprenori la resurse informaţionale, 

coordonatorii FGC au acordat peste      

1000 de consultaţii (oficiu, telefon, 

evenimente, etc.) referitor la produsele de 

garantare ODIMM, oferind, totodată, 

materiale informative. 

La moment, întru mediatizarea 

activităţilor Fondului de Garantare a 

Creditelor în rândul IMM, se elaborează o 

nouă ediţie a Gazetei IMM cu genericul 

„Istorii de succes FGC”. 

22. Acordarea 

garanţiilor micilor 

antreprenori la credite 

bancare 

 

158 garanţii active, 

inclusiv companiilor 

gestionate de femei;  

Volumul creditelor 

active garantate – 

141,2 mil.lei 

Realizată.  

La situația din 31 decembrie 2015, Fondul 

de Garantare a Creditelor al ODIMM a 

gestionat 128 garanţii active, care au 

permis debursarea creditelor în sumă de 

72,8 mil. lei şi efectuarea investiţiilor în 

economie în sumă 122,8 mil. lei. 

Din portofoliul garanţiilor active, 30% 
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sunt acordate pentru întreprinderi 

gestionate şi/sau fondate de femei, iar 

63% sunt eliberate pentru întreprinderile 

create de tineri. 

În perioada de referinţă au fost stinse 28 

garanţii financiare, fiind rambursate 

credite în sumă de 11,8 mil. lei. 

Evaluarea garanţiilor acordate denotă 

faptul că fiecare leu acordat sub formă de 

garanţie permite atragerea investiţiilor în 

economie în valoare de 7 lei şi facilitează 

obţinerea creditelor în valoare de 3 lei. 

Notă: Activitatea a fost realizată în limita 

bugetului alocat.   

11.  Facilitarea accesului 

întreprinderilor 

inovatoare la resurse 

financiare 

23. Includerea 

componentelor de 

inovare în cadrul tuturor 

programelor de suport 

naţionale 

% programe cu 

componenta 

inovatoare 

Trimestrul 

IV 

ODIMM Realizată. 

Componenta de inovare este inclusă în 

cadrul programelor de suport 

antreprenorial implementate de către 

ODIMM. 

12.  Impulsionarea 

iniţiativelor private 

prin facilitarea 

accesului la creditele 

comerciale şi 

reducerea costurilor 

de creditare 

24. Asigurarea 

funcţionalităţii Comisiei 

naţionale pentru 

monitorizarea şi 

coordonarea activităţilor 

de ameliorare a 

accesului la finanţe 

Nr. şedinţe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Neinițiată.  

Comisia naţională pentru monitorizarea şi 

coordonarea activităţilor de ameliorare a 

accesului la finanţe a fost instituită prin 

Hotărârea Guvernului nr. 879 din 

21.10.2014. Pe parcursul perioadei de 

raportare nu au fost desfășurate ședințe 

ale Comisiei.  

13.  Asigurarea 

participării Republicii 

Moldova la 

Programul UE 

„Competitivitatea 

întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici 

25. Identificarea 

resurselor necesare 

pentru plata contribuției 

de participare (anual), 

inclusiv consolidarea 

dialogului cu partenerii 

de dezvoltare în vederea 

Volumul mijloacelor 

financiare atrase 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

proiecte de 

dezvoltare 

economică; 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

Realizată. 

În rezultatul notificării Comisiei Europene 

despre finalizarea procesului de ratificare 

a Acordului dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană privind participarea 

RM la Programul Uniunii Europene 

„Competitivitatea întreprinderilor şi a 
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şi mijlocii” (COSME 

2014-2020) 

atragerii asistenței în 

acest sens 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 

2014–2020)” (ratificat prin Legea nr. 21 

din 27.02.2015), începînd cu 02.04.2015 

acordul este în totalitate aplicabil. 

Cotizaţia de participare la Programul 

COSME pentru anii 2014-2015, în 

mărime de 104,094 mii Euro, (contribuţia 

anuală constituie 52,047 Euro) a fost 

achitată la data de 30.09.2015. 

26. Consolidarea 

capacităţilor 

Ministerului Economiei 

şi ODIMM în vederea 

implementării unor 

programe de 

conștientizare vizând 

obiectivele și 

oportunitățile COSME 

(la nivel național și la 

nivel de comunități) 

Nr. evenimente de 

instruire şi 

informare; 

Nr. persoane 

instruite 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț; 

ODIMM 

Realizată.  

Prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 88 

din 04.05.2015 a fost constituit Grupul de 

lucru responsabil de implementarea 

Programului Uniunii Europene 

„Competitivitatea întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii” (COSME 

2014–2020). 

La data de 25.06.2015, în incinta 

Ministerului Economiei s-a desfăşurat 

prima şedinţă a grupului de lucru (au 

participat 15 persoane), în cadrul căreia 

membrilor grupului de lucru i-a fost 

prezentată informaţia aferentă procesului 

de desfăşurare şi oportunităţile ce le oferă 

Programul COSME 2014-2020 şi au fost 

discutaţi paşii următori în vederea 

elaborării şi aprobării Planului de lucru 

privind implementarea Programului vizat. 

De asemenea, a fost înaintată solicitarea 

către Programul TAIEX pentru a beneficia 

de un expert extern, care va consolida 

capacităţile instituţionale ale Ministerului 

Economiei, ODIMM şi MIEPO în vederea 

accesării programelor COSME şi 

oportunităţile Programului. În rezultat, în 
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perioada 2-3 februarie 2016 va avea loc 

Atelierul de lucru „Programul COSME – 

Prezentare generală și proceduri 

specifice”. 

27. Actualizarea paginii  

web dedicate COSME 

pe site-ul Ministerului 

Economiei 

Pagină web 

actualizată 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț; 

ODIMM 

Realizată. 

Pe parcursul anului 2015, pagina web 

dedicată Programului COSME a fost 

actualizată permanent. De asemenea, 

Ministerului Economiei plasează apelurile 

deschise în cadrul Programului COSME 

pe pagina web: 

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

cu redirecționare la pagina Comisiei 

Europene. Totodată, informația cu privire 

la apelul lansat și deschis se distribuie în 

mod oficial (pe suport de hârtie) 

potențialilor beneficiari (IMM-uri, APL-

uri, organizaţii de consultanţă şi suport în 

afaceri, etc.), cărora la necesitate li se 

acordă consultanță telefonică cu privire la 

modul de aplicare. 

28. Conlucrarea cu 

instituțiile financiare 

naționale și europene 

(BEI) în vederea opțiunii 

de aplicare pentru 

componenta „acces la 

finanțe” COSME 

Nr. întruniri 

organizate; 

Nr. soluțiilor 

propuse 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț; 

ODIMM 

În curs de realizare.  

În rezultatul notificării Comisiei Europene 

despre finalizarea procesului de ratificare 

a Acordului dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană privind participarea 

RM la Programul COSME (ratificat prin 

Legea nr. 21 din 27.02.2015), începând cu 

02.04.2015 acordul este în totalitate 

aplicabil. 

La moment, Republica Moldova nu este 

eligibilă pentru participare la componenta 

„accesul la finanțe” a Programului. 

Sub-programul: Infrastructura de suport în afaceri 

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

infrastructurii de 

susţinere şi viabilităţii 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii, sporirea 

activităţilor 

inovaţionale, 

introducerea noilor 

tehnologii şi de 

know-how şi, 

respectiv, majorarea 

veniturilor bugetare 

29. Consolidarea reţelei 

de business-incubatoare 

prin crearea de noi 

incubatoare şi 

fortificarea celor 

existente 

2 business-

incubatoare 

funcţionale; 

Cel puţin 15 

companii incubate 

per incubator; 

Cel puţin 60 locuri 

de muncă noi create 

per incubator 

Trimestrul 

IV 

ODIMM 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi profesii 

liberale 

În curs de realizare. 

La 23 martie 2015 a fost lansat 

incubatorul de afaceri din Cimișlia. Astfel, 

în cadrul Incubatorului activează 19 

companii, dintre care 5 sunt 

fondate/gestionate de către femei, iar 4 

sunt conduse de către tineri. Afacerile 

incubate au creat 47 locuri de muncă, 

dintre care 45% sunt destinate tinerilor, iar 

23% - femeilor. 

În vederea creării a 2 Incubatoare de 

Afaceri noi (IA), au fost desfășurate 

următoarele activități: 

 la şedinţa din 28 aprilie 2015, Consiliul 

de coordonare și monitorizare a creării 

și dezvoltării incubatoarelor de afaceri 

din țară a decis constituirea a două 

incubatoare în raioanele Călărași și 

Cahul. Ulterior fiind încheiate acorduri 

bilaterale cu autoritățile publice locale 

ale raioanelor validate. 

 a fost iniţiată activitatea propriu-zisă de 

constituire a incubatoarelor de afaceri 

(obținerea tuturor avizelor, planurilor 

cadastrale; planurilor de amplasare a 

rețelelor de apa, canalizare etc.), 

precum și pornite acțiuni în vederea 

legalizării imobilelor menționate: 

transmiterea edificiilor din proprietatea 

APL de nivelul I în proprietatea APL 

de nivelul II. De asemenea, a fost 

efectuată expertiza tehnică a imobilului 

destinat reconstrucției și amplasării 

incubatorului de afaceri din Călăraşi și 
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obținerea cerințelor tehnice (avize, fişe 

de racordare, planuri de amplasare a 

reţelelor edilitare) pentru iniţierea 

procesului de proiectare. 

 au fost elaborate termenii de referință 

pentru efectuarea analizei sectoriale a 

ramurilor cu potențial de creștere în 

contextul DCFTA; 

 La 24 septembrie 2015, în raionul 

Călărași au avut loc sesiunea de 

conștientizare a rolului incubatorului 

de afaceri în economia locală, la care 

au participat consilieri locali, societatea 

civilă și mediul de afaceri din 

localitatea. 

Rețeaua de Incubatoare de Afaceri din 

Moldova este compusă din 9 incubatoare 

de afaceri, în care activează 155 de 

companii din sfera serviciilor şi 

producerii, dintre care 34% întreprinderi 

sunt gestionate/create de femei, iar 51% - 

tineri. Rezidenţii incubatoarelor de afaceri 

au creat 643 locuri de muncă, dintre care 

39% sunt destinate tinerilor. 

În cadrul Conferinței ”Zilele IMM-lor” a 

fost organizată Competiţia de Granturi 

mici pentru rezidenţii Incubatoarelor de 

Afaceri din Moldova. În cadrul 

competiției, 14 întreprinderi au obținut 

granturi de pînă la 2000 euro. 

Notă: Activitatea nu a fost realizată în 

termen, deoarece nu au fost alocate 

mijloace financiare pentru realizarea 
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procesului de achiziții necesare creării 

incubatoarelor de afaceri. 

30. Promovarea şi 

mediatizarea importanţei 

activităţii Incubatoarelor 

de Afaceri create 

Nr. evenimentelor de 

promovare; 

Nr. materialelor 

informative elaborare 

si diseminate; 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare, 

ODIMM a realizat următoarele activități 

în vederea promovării și mediatizării 

importanței incubatoarelor de afaceri: 

 În cadrul Expoziţiei „Fabricat în 

Moldova 2015”, ODIMM a 

subvenţionat costul de participare 

pentru 3 rezidenţi ai Incubatoarelor de 

Afaceri din Rezina, Leova, Ceadâr 

Lunga. 

 Promovarea Rețelei Incubatoarelor de 

Afaceri din Moldova a fost efectuată 

prin intermediul paginii web: 

www.riam.odimm.md şi prin 

diseminarea materialelor informative 

privind activitatea RIAM şi importanţa 

ei în dezvoltarea economică. 

 La data de 3 august 2015 a avut loc 

Ședinţa festivă a Consiliului de 

Administrare a Incubatorului de 

Afaceri din Ceadîr Lunga cu ocazia 

împlinirii unui an de activitate. În 

cadrul evenimentului a fost reiterată 

importanța incubatoarelor de afaceri 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

din regiune. 

 La data de 17 august 2015, a fost 

organizată Ziua ușilor deschide în 

cadrul Incubatorului de Afaceri din 

Sîngerei. Scopul evenimentului a fost 

http://www.riam.odimm.md/
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informarea IMM-urilor privind 

măsurile de sprijin oferite de UE şi 

autorităţile locale, regionale şi 

naţionale, precum şi recunoaşterea 

contribuţiei antreprenorilor la creşterea 

bunăstării și creării de noi locuri de 

muncă. 

 În luna februarie 2015, Revista moldo-

italiană ”Moldova în Progres” a 

publicat un articol intitulat 

“Incubatoarele de Afaceri din 

Republica Moldova”, care a mediatizat 

rolul incubatoarelor de afaceri în 

dezvoltarea regională şi oportunităţile 

oferite de acestea. De asemenea, 

activitatea incubatoarelor de afaceri a 

fost reflectată într-un articol publicat în 

luna aprilie 2015 în revista ”Il Punto 

Italia”, o publicaţie periodică a 

Camerei de Comerţ Italiene. 

 La data de 9 septembrie 2015, a fost 

lansat Proiectul “Promovarea 

antreprenoriatului pentru dezvoltarea 

mediului rural”, care are drept scop 

sprijinirea star-up-urilor din mediul 

rural. Astfel, în cadrul Proiectului 

menţionat în perioada 21 noiembrie – 6 

decembrie 2015, au fost organizate 3 

Hackathon-uri (maratonuri) în 3 

Incubatoare de Afaceri (Soroca, 

Nisporeni şi Ștefan Vodă). În cadrul 

Hackathon-ului, participanţii au avut 

parte de două zile de instruire cu 

participarea unor experţi internaţionali 

şi locali. 
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 În premieră în anul 2015, ODIMM a 

organizat 2 Pitch Traininguri şi 2 Seed 

Forum-uri. Seed Forum este o reţea 

globală ce găzduieşte conferinţe ale 

investitorilor în mai mult de 40 ţări. 

Misiunea Seed Forum Global este să 

prezinte investitorilor din întreaga lume 

companiile nou create cu potenţial de 

creştere şi idei inovative, precum şi să 

instruiască antreprenorii în domeniul 

de fundraising şi să reducă riscul 

investiţional pentru investitori. 

Evenimentele Seed Forum au fost 

precedate de Pitch Training-uri, în 

cadrul cărora 24 companii participante 

au fost instruite intensiv la diferite 

module în vederea fortificării 

capacităţilor de prezentare a ideilor şi 

impulsionării capacităţii de atragere a 

investitorilor interesaţi. Ulterior, 

Comitetul Seed Forum a selectat 12 

companii, care timp de 7 minute au 

prezentat potenţialilor investitori 

proiectele sale inovaţionale în cadrul 

Seed Forum Chişinău. De asemenea, au 

fost selectate 3 companii care îşi vor 

prezenta ideile la evenimentele Seed 

Forum din Oslo, New York şi 

Singapore.  

 La 2 martie 2015, în cadrul Conferinţei 

finale a Proiectului „Reţeaua 

regională a Incubatoarelor de afaceri 

„Black Sea BI-Net" au fost prezentate 

cele 8 incubatoare de afaceri, membri 

ai Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din 
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Moldova. Reţeaua este o platformă de 

cooperare instituită printr-o înţelegere 

benevolă a membrilor săi pentru a 

promova rolul Incubatoarelor de 

Afaceri în dezvoltarea economică şi 

recunoaşterea acestora la nivel naţional 

şi internaţional. 

31. Organizarea 

evenimentelor de 

perfecţionare a 

capacităţilor 

profesionale a 

lucrătorilor IA şi a 

angajaţilor companiilor 

incubate 

Nr persoanelor  

instruite; 

Nr. evenimentelor 

organizate. 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

În vederea perfecționării capacităților 

profesionale ale membrilor și angajaților 

incubatoarelor de afaceri, pe parcursul 

perioadei de raportare au fost desfășurate 

circa 35 de activităţi, şi anume: 

 ODIMM a organizat 17 sesiuni de 

instruire antreprenorială pentru 

rezidenţii Incubatoarelor de Afaceri, pe 

următoarele tematici: ”Aspectele 

legislative în domeniul 

antreprenorialului”, „Tehnicile de 

selectare a angajaţilor”, "Oportunităţi 

de finanţare pentru antreprenori 

începători şi pentru extinderea 

afacerilor", „Managementul timpului”, 

“Digital and Social Marketing”, 

“Practicile marketingului inteligent”, 

„Negocierea și administrarea 

Creditului”, “Managementul riscurilor 

în afaceri”, “Contabilitatea pe domenii 

de aplicare", “Planificarea Afacerii” şi 

“Salarizarea muncii, drepturile și 

garanţiile sociale”. 

 Au fost organizată 3 şedinţe al 

Consiliului Consultativ al Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri din 
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Moldova, în care au fost prezentate 

situațiile curente, progresele 

înregistrate şi problemele întâmpinate 

de acestea.  

 În perioada 2-13 februarie 2015, în 

cadrul Incubatorul de Afaceri ”Ştefan 

Vodă” s-au desfăşurat cursurile de 

instruire antreprenorială în cadrul 

Programului Naţional de Abilitare 

Economică a Tinerilor. 

 În perioadele 16-19 şi 24-26 februarie 

2015, au fost efectuate vizite de 

mentoring de către experţi norvegieni 

şi locali în 8 Incubatoare de afaceri din 

țară. Experţii norvegieni au discutat cu 

fiecare rezident al incubatoarelor în 

vederea identificării problemelor și 

propuneri de soluționare.  

 În perioadele 27-28 octombrie şi 10-11 

noiembrie 2015, a fost efectuată cea 

de-a doua etapă a programului de 

mentorat. În cadrul vizitelor de 

mentorat, experții au analizat 

schimbările și eforturile depuse de 

către rezidenți în urma recomandărilor 

făcute de experți anterior. 

 În perioada 24-25 martie 2015, 

administratorii incubatoarelor de 

afaceri au participat la un atelier de 

lucru în domeniul scrierii planului de 

comunicare, iniţiaţi de către experţii 

din Norvegia. 

 La data de 11 iunie, a avut loc un 
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seminar pentru administratorii IA în 

domeniul modelului de planificare a 

afacerii ”Business Canvas”. 

 În perioada 12 septembrie - 17 

septembrie 2015, rezidenţii şi 

managmentul Incubatorului de Afaceri 

”Soroca” au participat la programul de 

instruire „Dezvoltarea 

antreprenorialului în Polonia”, 

organizat de către IAS Moldova şi 

Departamentul Tehnico Ştiinţific din 

Julavsc. 

 La data de 22-23 septembrie 2015, 

membrii Reţelei Incubatoarelor de 

Afaceri din Moldova au participat la un 

atelier de lucru în domeniul generării 

ideilor de afaceri prin modelul 

CANVAS, iniţiaţi de către experţii din 

Norvegia. La eveniment au participat 

circa 15 persoane, inclusiv, managerii 

incubatoarelor. 

Sub-programul: Cultura antreprenorială 

15.  Consolidarea 

sistemului 

informaţional şi 

consultativ pentru 

IMM-uri 

32. Organizarea 

seminarelor, meselor 

rotunde, atelierelor de 

lucru pentru agenţii 

economici în scopul 

dezvoltării culturii 

antreprenoriale şi a 

performanţelor 

manageriale 

Nr. evenimente 

organizate 

Nr. agenţi economici 

din sectorul IMM 

participanţi 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

Pe parcursul perioadei de referinţă, 

ODIMM a organizat peste 20 de 

evenimente care au avut menirea de a 

dezvolta cultura antreprenorială şi de a 

stimula parteneriatele între agenţii 

economici autohtoni şi de peste hotare, în 

cadrul cărora au fost antrenaţi circa 2000 

participanţi, şi anume:  

 La 6 martie, în cadrul Proiectului „BI-

Net” a fost organizat un eveniment de 
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brokeraj, care a avut drept scop 

stabilirea parteneriatelor între 

companiile din Moldova şi 

reprezentanţii din ţările partenere ale 

Proiectului (România, Ucraina, Grecia, 

Armenia, Turcia). La eveniment au 

participat circa 100 antreprenori din 

toate țările partenere. 

 În cadrul Platformei Naţionale a 

Femeilor din Moldova au fost 

organizate 4 întruniri dedicate femeilor 

la nivel regional. Evenimentele s-au 

desfășurat: i) la data de 28 martie în or. 

Drochia, cu participarea circa 100 

femei antreprenoare; ii) la 23 mai în or 

Comrat, cu participarea 61 femei; iii) la 

15 august în or. Ungheni cu 

participarea 150 femei; iv) La 26 

septembrie, în or. Anenii Noi, au 

participat 85 femei. În cadrul 

întâlnirilor sunt organizate traininguri 

pentru a dezvolta abilităţile 

profesionale şi antreprenoriale ale 

femeilor, sesiuni de informare cu 

privire la posibilităţile de 

internaţionalizare a IMM-urilor prin 

prisma Acordului de Asociere şi alte 

măsuri de încurajare şi informare a 

femeilor.  

 La 19 decembrie 2015, în cadrul 

Platformei, ODIMM a organizat 

Forumul anual al Femeilor din 

Republica Moldova, cu participarea 

circa 500 persoane. 
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 La data de 9 septembrie 2015, a fost 

organizată Conferinţa Naţională cu 

genericul „Experienţe de Succes ale 

femeilor antreprenoare”. Evenimentul 

a avut drept scop promovarea şi 

dezvoltarea antreprenoriatului feminin 

din ţările Europei de Sud-Est, în cadrul 

Proiectului "Antreprenoriatul feminin - 

un motor de creare de locuri de muncă 

pentru Europa de Sud-Est" şi 

diseminarea practicilor de succes în 

acest domeniu. La eveniment au 

participat 50 de femei antreprenorare 

de pe întreg teritoriu al țării 

 În cadrul Campaniei „Beneficiile 

Asocierii”, ODIMM a organizat 2 

evenimente tematice: i) La 30 ianuarie, 

atelier de lucru cu genericul 

„Orizonturi mari pentru crescătorii 

mici!" destinat crescătorilor de 

chinchillă. La evenimentul au participat 

22 de fermieri din Moldova, 

reprezentanţi ai ODIMM, Ministerului 

Economiei şi Ministerului Agriculturii 

şi Industrii Alimentare. ii) La 19 

martie, atelier de lucru „Tehnici de 

vânzări eficiente. Secretele comunicării 

în afaceri”, la care au participat 30 de 

beneficiari PARE 1+1. 

 În perioada 20 octombrie – 17 

noiembrie, Ministerul Economiei, 

ODIMM şi membrii incubatoarelor de 

afaceri, au organizat „Zilele 

businessului regional”. În total au fost 

http://www.odimm.md/ro/noutati/comunicate-presa/item/216-campania-%E2%80%9Cbeneficiile-asocierii%E2%80%9D-atelier-de-lucru-%E2%80%9Etehnici-de-v%C3%A2nz%C4%83ri-eficiente-secretele-comunic%C4%83rii-%C3%AEn-afaceri%E2%80%9D.html
http://www.odimm.md/ro/noutati/comunicate-presa/item/216-campania-%E2%80%9Cbeneficiile-asocierii%E2%80%9D-atelier-de-lucru-%E2%80%9Etehnici-de-v%C3%A2nz%C4%83ri-eficiente-secretele-comunic%C4%83rii-%C3%AEn-afaceri%E2%80%9D.html
http://www.odimm.md/ro/noutati/comunicate-presa/item/216-campania-%E2%80%9Cbeneficiile-asocierii%E2%80%9D-atelier-de-lucru-%E2%80%9Etehnici-de-v%C3%A2nz%C4%83ri-eficiente-secretele-comunic%C4%83rii-%C3%AEn-afaceri%E2%80%9D.html
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desfăşurate 8 întrevederi pe platforma 

Incubatoarelor de Afaceri, dintre 

specialiştii din cadrul Ministerului 

Economiei, ODIMM, autorităţile 

publice locale cu reprezentanţii 

mediului de afaceri din toată republica, 

cu participarea peste 400 persoane. 

Scopul evenimentelor a fost 

mediatizarea oportunitățile de 

dezvoltare a afacerilor, inclusiv cu 

finanţare externă, identificarea 

constrângerilor în dezvoltarea a 

mediului de afaceri. 

 În perioada 23 -27 noiembrie 2015, a 

fost organizată o vizita de studiu în 

Polonia pentru 15 antreprenoare care 

activează în domeniul industriei textile 

din RM, care au participat la 2 

expoziții specializate, evenimente de 

brokeraj, întâlniri bilaterale, vizite la 

companii specializate, etc. 

 La 18 noiembrie 2015, ODIMM, în 

parteneriat cu Proiectul de Asistență 

Tehnică pentru Implementarea DCFTA 

în RM, a organizat un focul grup 

dedicat sensibilizării mediului de 

afaceri, a prestatorilor serviciilor în 

afaceri, cît și a mediului academic 

privind oportunitățile și cerințele 

Acordului de Asociere și DCFTA. La 

eveniment au participa circa 40 de 

persoane, inclusiv 21 de antreprenori. 

De asemenea, au fost întreprinse măsuri 

de promovare şi mediatizare a 
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activităţilor, serviciilor şi Programelor de 

suport ODIMM, în cadrul următoarelor 

evenimente: 

 În cadrul expoziţiei „Fabricat în 

Moldova”, desfăşurate în perioada 29 

ianuarie – 1 februarie, ODIMM a 

participat cu un stand colectiv, unde au 

fost oferite consultaţii despre serviciile 

şi Programele de Stat implementate de 

ODIMM vizitatorilor evenimentului, 

precum şi expozanţilor (260 

antreprenori autohtoni din toate 

regiunile republicii). 

 În cadrul atelierului de instruire 

“Inițierea afacerii-aspecte legale”, 

destinat absolvenţilor colegiului 

Moldostud-Art din Chişinău în 

domeniul juvaleriei şi cosmetologiei, 

au fost prezentate programele de suport 

antreprenorial implementate de 

ODIMM. La eveniment au participat 

50 tineri. 

 În cadrul Concursului Economic 

Studenţesc “Azi student - mine 

antreprenor”, organizat la 23 aprilie de 

Academia de Studii Economice din 

Moldova (ASEM). La concurs au 

participat circa 90 de studenţi din 

ASEM, Universitatea de Stat şi 

Universitatea din Comrat. 

 În cadrul Tîrgului locurilor de muncă 

pentru tineri, organizat la 28 mai 2015, 

de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, unde tinerii au fost 

http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente/expozitii/item/208-%E2%80%9Dfabricat-%C3%AEn-moldova-2015%E2%80%9D-%E2%80%93-competitivitate-%E2%80%93-performan%C8%9B%C4%83-%C8%99i-calitate.html
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informaţi despre oportunităţile de 

dezvoltare a competenţelor 

antreprenoriale şi accesare a resurselor 

financiare prin intermediul programelor 

şi proiectelor implementate în 

republică. 

 În cadrul Concursului Naţional de 

Business Planuri, organizat în perioada 

februarie-iunie 2015, de Asociația 

Națională a Tinerilor Manageri din 

Moldova (ANTiM), unde peste 250 de 

tineri au fost informați despre 

programele ODIMM. 

33. Facilitarea accesului  

întreprinderilor mici şi 

mijlocii la informare 

prin  intermediul 

„Entreprise Europe 

Network” 

Nr. persoane 

consultate prin 

intermediul 

„Entreprise Europe 

Network” 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată.  

În perioada de referinţă ODIMM a acordat 

circa 90 consultaţii în cadrul Reţelei 

„Entreprise Europe Network”. 

Rețeaua ”Enterprise Europe Network” 

este o platformă de informare care are 

scopul de a oferi consultații în contextul 

politicii de suport a întreprinderilor mici și 

mijlocii din Europa.  

În ianuarie 2015, ODIMM în 

consorțiumul „Entreprise Europe 

Network”, format din Camera de Comerț 

și Industrie a Moldovei, Agenția pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua 

de Transfer Tehnologic a Moldovei, a 

aplicat un proiect în cadrul programului 

COSME – Entreprise European Network 

“Business-INN-Moldova” în vederea 

susținerii potențialului mediului de afaceri 

în termeni de internaționalizare, inovare și 

transfer tehnologic prin acordarea 
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asistenței IMM-urilor pentru participarea 

în proiecte naționale și europene; 

susținerea transferului tehnologic 

transnațional pentru stimularea procesului 

inovațional în companiile locale; 

organizarea evenimentelor de brokerage și 

a trainingurilor pentru managementul 

inovațional, workshop-uri, seminare, 

conferințe, etc. 

16.  Informarea şi 

instruirea lucrătorilor 

migranţi în domeniul 

antreprenorial prin 

implementarea 

Programului de 

atragere a 

remitenţelor în 

economie ”PARE 

1+1” 

34. Informarea şi 

consultarea potenţialilor 

beneficiari (migranţi şi 

rudele de gradul I ai 

acestora) în cadrul 

Programului „PARE 

1+1” 

Nr. accesări pe pagina 

web a Programului; 

Nr. de consultaţii 

acordate 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată.  

Programul PARE 1+1 au fost mediatizat 

la toate evenimentele organizate de 

ODIMM şi alţi parteneri de dezvoltare. 

De asemenea, ODIMM a acordat 2179 

consultaţii (în birou, la telefon şi prin 

email), iar pagina web dedicată Programul 

PARE 1+1 a fost accesată de cel puţin 

162515 de vizitatori, inclusiv 43% au fost 

vizitatori noi. Această pagină a fost 

accesată nu doar din Moldova ci și din 

alte țări precum: Romania, Italia, 

Germania, Rusia, SUA, Marea Britanie. 

35. Organizarea 

cursurilor 

antreprenoriale pentru 

beneficiarii 

Programului-pilot 

„PARE 1+1” 

Nr. persoane instruite, 

inclusiv femei; 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Realizată. 

În perioada de raportare, în cadrul 

Programului ”PARE 1+1” au fost 

organizate 8 sesiuni de instruire cu 

participarea 198 migranți și rudele de 

gradul I ale acestora.  Din numărul total 

de persoane instruite: 47% sînt migranţi, 

53% – rude de gradul I ai migranţilor, 

35% - femei, 51% - antreprenori, 43% – 

tineri. De asemenea, 153 migranţi sau 

rude de gradul I ale acestora sînt în 

aşteptare a cursurilor de instruire PARE 
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1+1, care au fost sistate din cauza lipsei 

resurselor financiare. 

17.  Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în 

rândul agenţilor 

economici tinerilor 

antreprenori. 

36. Implementarea 

Programului „Gestiunea 

eficientă  a afacerii ” 

1875 persoanelor 

instruite, inclusiv 

femei; 

Nr. cursuri de 

instruire organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

În cadrul Programului de instruire 

continuă ”Gestiunea Eficientă a Afacerii” 

au fost organizate 27 seminare de 

instruire în 12 localităţi ale ţării, fiind 

instruiți 797 antreprenori. De asemenea, 

în contextul Programului dat au fost 

acordate 1280 de consultații 

antreprenoriale.  

Notă: Cursurile de instruire au fost sistate 

datorită lipsei mijloacelor financiare. 

37. Implementarea 

Componentei I a 

Programului de Abilitare 

Economică a Tinerilor 

(PNAET) 

300 persoanelor 

instruite, inclusiv 

femei; 

Nr. cursuri de 

instruire organizate; 

500 consultări 

acordate 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare, în 

cadrul PNAET au fost acordate 

consultații pentru 1110 tineri, potențiali 

antreprenori sau persoane care și-au 

înregistrat recent propria afacere. 

Au fost organizate 16 sesiuni de instruire 

pentru 458 de tineri, dintre care 25% sunt 

antreprenori și 41% sunt femei. 

Seminarele de instruire au fost organizate 

în 10 localități ale țării: Edineţ, Ştefan 

Vodă, Călăraşi, Orhei, Chişinău, Taraclia, 

Ungheni, Ceadîr-Lunga, Cimişlia şi 

Comrat. 

Astfel, se constată că indicatorii anuali 

stabiliţi au fost realizaţi integral. 

Sub-programul: Dialog cu mediul de afaceri 

18.  Asigurarea creşterii 

gradului de 

credibilitate între 

38. Asigurarea 

funcţionării unei 

platforme veritabile de 

Nr. şedinţelor 

organizate; 

Nr. acte AIR şi 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

Realizată. 

În perioada de raportare au fost organizate 

28 şedinţe ale Grupului de lucru pentru 
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sectorul public şi cel 

privat 

dialog public-privat în 

cadrul analizei 

impactului de 

reglementare şi 

intensificarea dialogului 

sectorial cu asociaţiile 

de business 

proiecte de acte 

legislative şi 

normative 

examinate; 

Nr. procese-verbale 

întreprinzător 

 

reglementarea activităţii de 

întreprinzător, în cadrul cărora au fost 

examinate 75 analize ale impactului de 

reglementare, 18 proiecte de legi; 34 

proiecte de hotărîri de Guvern; 10 act 

departamental. 

19.  Instituţionalizarea 

practicii de consultare 

a societăţii civile în 

vederea identificării 

barierelor în calea 

mediului de afaceri şi 

stabilirea soluţiilor de 

ameliorare a 

climatului 

investiţional 

39. Elaborarea 

Metodologiei de aplicare 

a Modelului Costului 

Standard în identificarea 

potențialului de reducere 

a poverii de 

reglementare și 

înaintarea propunerilor 

de reducere a poverii 

Proiect aprobat  Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Metodologiei de estimare a 

costurilor administrative prin aplicarea 

Modelului Costului Standard, a fost 

elaborat și transmis Guvernului spre 

aprobare prin scrisoarea nr.04/1-316 din 

26.01.2016. 

Metodologia dată este un instrument de 

estimare a costurilor administrative 

suportate de către agenții economici în 

vederea respectării reglementărilor de 

stat și are scopul de a identifica și 

simplifica acele prevederi ale legislației 

care duc la costuri administrative majore. 

Proiectul urmează a fi aprobat în 

trimestrul I, 2016 

40. Elaborarea 

Metodologiei de analiză 

a constrîngerilor pentru 

competitivitate în cadrul 

lanțurilor valorice 

Proiect aprobat  Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

Sistată.  

Versiunea iniţială a proiectului 

Metodologiei de analiză a impactului 

constrîngerilor de reglementare asupra 

competitivităţii lanţurilor valorice a fost 

elaborată cu suportul experţilor Băncii 

Mondiale (Corporaţia Financiară 

Internaţională). 

Actualmente proiectul Metodologiei este 

în proces de perfecţionare în vederea 
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ajustării acesteia la normele stabilite de 

Legea privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, 

nr. 317-XV din 18.07.2003. 

Definitivarea şi promovarea proiectului 

respectiv urmează a fi realizată pe 

parcursul anului 2016. 

41. Crearea platformei 

de dialog pentru 

discutarea subiectelor 

relevante în domeniul 

comerțului internațional 

și exportului 

Cel puţin 5 întâlniri 

organizate; 

Cel puţin 50 

companii 

participante  

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Realizată.  

Platforma de dialog „PRO EXPORT 

FORUM 2015” a avut loc la data de 19 

noiembrie 2015 şi a întrunit circa 150 de 

companii, instituții publice etc.,  scopul 

evenimtului fiind: 

- informarea exportatorilor moldoveni 

privind accesul la diferite piețe, cerințele 

privind certificarea, ambalarea, etichetarea 

produselor, ș.a., accesul la diferite 

instrumente de finanțare și garantare a 

operațiunilor de export, precum și accesul 

la diverse portaluri, site-uri specializate, 

care conțin date statistice, studii, contacte 

ale eventualilor parteneri, și alte 

informații utile pentru exportatori; 

- oferirea unei platforme de discuții în 

vederea identificării barierelor în 

activitatea de comerț exterior, pentru a 

sensibiliza factorii de decizie din 

Republica Moldova în vederea eliminării 

acestora. 

20.  Îmbunătăţirea 

procesului de 

participare a 

sectorului privat la 

elaborarea cadrului 

42. Participarea 

sectorului privat la 

elaborarea cadrului de 

reglementare şi luare a 

deciziilor prin 

Grupuri de lucru 

create; 

Nr. de şedinţe 

organizate. 

Nr. proiectelor 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare, în 

vederea participării sectorului privat la 

elaborarea cadrului de reglementare au 

fost întreprinse următoarele activități: 
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de reglementare şi 

luare a deciziilor. 

intermediul creării 

grupurilor de lucru 

comune între 

reprezentanţii sectorului 

public şi privat 

discutate cu 

participarea 

sectorului privat; 

Nr. de propuneri de 

optimizare a 

cadrului de 

reglementare 

înaintate de către 

sectorul privat 

 a fost instituit Grupul de lucru 

responsabil de implementarea 

Programului Uniunii Europene 

„Competitivitatea întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii” 

(COSME 2014–2020) conform 

Ordinului nr. 88 din 04.05.2015. 

 a fost instituit Consiliul de 

Coordonare a dezvoltării 

antreprenoriatului feminin în 

Republica Moldova, conform 

Ordinului nr. 89 din 04.05.2015. În 

rezultatul activității Consiliului de 

coordonare, Planul de acţiuni pentru 

anii 2015-2017 privind implementarea 

“Strategiei de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 

anii 2012-2020” a fost completat cu o 

nouă prioritate “Dezvoltarea 

antreprenoriatului feminin în 

Republica Moldova”. 

 au fost organizate 3 ședințe ale 

Grupului de lucru privind 

antreprenoriatul social. 

 au avut loc 28 şedinţe ale Grupului de 

lucru pentru reglementarea activităţii 

de întreprinzător. 

21.  Aplicarea strategiei 

destinate dezvoltării 

IMM-urilor, bazate 

pe principiile 

inițiativei în favoarea 

întreprinderilor mici 

(„Small Business 

Act” pentru Europa) 

43. Participarea 

experților naționali la 

evaluarea SBA  

Raport elaborat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată.  

În perioada ianuarie - martie 2015, a fost 

realizată evaluarea sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii din țară în 

contextul implementării ”Small Business 

Act” (SBA). 

La 6 mai 2015, cu suportul OECD şi ETF 

a fost organizată reuniunea părților 
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și monitorizarea 

procesului de punere 

în aplicare prin dialog 

și raportare periodică 

interesate la nivel de țară, la care au 

participat circa 45 persoane (reprezentanţi 

ai autorităților publice centrale și 

instituții). În cadrul evenimentului, 

experţii OECD au prezentat rezultatele 

evaluării SBA în țară şi recomandările 

studiului de evaluare bazate pe principiile 

SBA. 

La 01.07.2015, la Bruxelles, în cadrul 

mesei rotunde “Evaluarea Small Business 

Act în ţările Parteneriatului Estic” a fost 

prezentat raportul preliminar şi scorurilor 

rezultate din evaluarea actuală a SBA în 

cele șase țări din cadrul Parteneriatului 

Estic. 

Ulterior, în cadrul OECD Eurasia Week, 

la Paris, în perioada 23.11.2015-

26.11.2015 a fost lansat „Indicele de 

politici pentru IMM-uri 2016” (SME 

Policy Index 2016). 

44. Participarea în 

cadrul grupurilor de 

lucru regionale 

Nr. de şedinţe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

În perioada de raportare, reprezentanţii 

Ministerului Economiei au participat în 

cadrul a 5 şedinţe dedicate politicilor în 

domeniul IMM, organizate de partenerii 

de dezvoltare, şi anume: 

 31.03 – 01.04.2015, seminarul privind 

„Îmbunătățirea statisticilor de 

monitorizare a politicilor IMM în țările 

Parteneriatului Estic şi ţările în proces 

de pre-aderare la UE”, organizat de 

CE în colaborare cu OECD; 

 30.06 – 01.07.2015, Bruxelles, masa 
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rotundă “Evaluarea Small Business Act 

în ţările Parteneriatului Estic”, 

organizată de CE și Programul pentru 

competitivitate OECD Eurasia, în 

scopul prezentării constatărilor şi 

scorurilor rezultate din evaluarea 

actuală a SBA în cele șase țări din 

cadrul Parteneriatului Estic; 

 09.06-13.13.06.2015, Helsinki,  

Finlanda, seminarul „Abordarea 

integrată în anticiparea competenţelor 

profesionale – experienţa UE şi ţărilor 

Parteneriatului Estic”, organizat de 

CE, Fundaţia Europeană pentru 

Instruire şi Ministerul Educaţiei şi 

Culturii al Republicii Finlanda. Scopul 

evenimentului a fost studierea şi 

asimilarea celor mai bune practici în 

domeniul prognozării cererii şi ofertei 

pe piața forței de muncă, inclusiv 

utilizarea rezultatelor pentru 

dezvoltarea politicilor în domeniul 

dezvoltării resurselor umane. 

 22-24.06.2015, Dushanbe, atelierul de 

lucru de consolidare a capacităţilor, 

parte a Fazei a II-a a Proiectului 

“Investiţii şi Competitivitate în Asia 

Centrală”, din cadrul Programului 

pentru competitivitate Eurasia/OECD. 

 4-7.05.2015 și 23-26.11.2015, Istanbul, 

Turcia, ședinţele Grupului de Lucru 

privind Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

(IMM) al Organizaţiei Cooperării 

Economice la Marea Neagră 
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(OCEMN), cu prezentări tematice: 

”Susținerea Tinerilor Antreprenori” și 

”IMM-urile și Eficiența Energetică”. 
45. Efectuarea 

autoevaluării cu 

desfășurarea unui proces 

consultativ la nivel 

național cu mediul de 

afaceri, sectorul 

asociativ, academic, 

instituțiile publice 

Raport elaborat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

În perioada ianuarie-martie 2015, s-a 

desfăşurat procesul de evaluare „Small 

Business Act 2015”. Astfel, de către 

membrii grupului de lucru au fost 

completate, conform competențelor, 

Chestionarele de evaluare SBA 2015 și 

furnizate experţilor OECD şi ETF spre 

consolidare. 

La 6 mai 2015, cu suportul OECD şi ETF 

a fost organizată reuniunea părților 

interesate la nivel de țară. În cadrul 

reuniunii experţii OECD au prezentat 

rezultatele evaluării SBA în RM şi 

recomandările studiului SBA, fiind 

stabilite parteneriate în vederea 

implementării acestora (prin elaborarea 

propunerilor de ajustare a legislației 

naționale la principiile SBA). 

La Paris, în cadrul OECD Eurasia Week, 

în perioada 23.11.2015-26.11.2015, a fost 

lansat „Indicele de politici pentru IMM-

uri 2016” (SME Policy Index 2016). 

46. Prezentarea 

concluziilor 

(recomandărilor), 

studiului SBA 

Nr. concluzii 

(recomandări), 

studiului SBA 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

La 01.07.2015, la Bruxelles, în cadrul 

mesei rotunde cu genericul “Evaluarea 

Small Business Act în ţările 

Parteneriatului Estic”, organizată de CE și 

Programul pentru competitivitate OECD 

Eurasia, a fost prezentat raportul 

preliminar şi scorurilor rezultate din 
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evaluarea actuală a SBA în cele șase țări 

din cadrul Parteneriatului Estic. 

Ulterior, la Paris, în cadrul OECD Eurasia 

Week, în perioada 23.11.2015-26.11.2015 

a fost lansat „Indicele de politici pentru 

IMM-uri 2016” (SME Policy Index 2016). 

47. Stabilirea unor 

parteneriate cu actorii 

vizaţi în vederea 

implementării 

concluziilor studiului 

(elaborarea propunerilor 

de ajustare a legislației 

naționale) 

Grupuri de lucru / 

parteneriate create 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

În urma întrunirilor au fost stabilite 

parteneriate de colaborare cu ETF şi 

OECD. 

48. Examinarea 

practicilor statelor 

membre UE și țărilor 

ENP în vederea ajustării 

politicilor la principiile 

SBA și organizarea 

evenimentelor de 

conştientizare a 

principiilor SBA 

Nr. evenimentelor 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

În perioada 31.03 – 01.04.2015, la 

Bruxelles, s-a participat la Seminarul 

privind „Îmbunătățirea statisticilor de 

monitorizare a politicilor IMM în țările 

Parteneriatului Estic şi ţările în proces de 

pre-aderare la UE”, organizat de Comisia 

Europeană în colaborare cu Organizaţiei 

pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică, cu sprijinul financiar TAIEX. 

La Paris, în cadrul OECD Eurasia Week, 

în perioada 23.11.2015-26.11.2015 a fost 

lansat „Indicele de politici pentru IMM-

uri 2016” (SME Policy Index 2016), în 

rezultatul evaluării SBA. 

49. Conlucrarea cu 

partenerii  de dezvoltare 

în vederea preluării 

expertizei acestora și 

atragerii asistenței pe 

Nr. proiecte 

solicitate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

În perioada 30.06 – 01.07.2015, la 

Bruxelles, s-a participat la masa rotundă 

cu genericul “Evaluarea Small Business 

Act în ţările Parteneriatului Estic”, 
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segmentul SBA organizată de CE și Programul pentru 

competitivitate OECD Eurasia, în scopul 

prezentării constatărilor şi scorurilor 

rezultate din evaluarea actuală a SBA în 

cele șase țări din cadrul Parteneriatului 

Estic. 

22.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale şi 

funcţionale ale 

structurilor 

reprezentative ale 

IMM-urilor  

50. Constituirea unui 

Consiliu consultativ 

pentru IMM (pentru 

elaborarea 

recomandărilor întru 

îmbunătăţirea mediului 

de dezvoltare a IMM) 

Consiliu constituit Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

În curs de realizare. 

Proiectul Regulamentului Consiliului 

Consultativ pentru IMM este elaborat. 

Acesta va fi înaintat spre avizare după 

aprobarea în Guvernul RM a proiectului 

de Lege privind întreprinderile mici și 

mijlocii. 

Activitatea urmează a fi finalizată pe 

parcursul anului 2016. 

23.  Promovarea 

dialogului public - 

privat 

51. Organizarea şi 

desfăşurarea Conferinţei 

Internaţionale a IMM-

urilor 

Conferinţa 

organizată; 

Nr. participanţi 

Trimestrul 

IV 

ODIMM; 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerţ 

Realizată. 

La 17 Decembrie 2015, a fost desfăşurată 

Conferinţa cu genericul „Ziua IMM-

urilor”. Scopul evenimentului a fost 

promovarea întreprinderilor mici și 

mijlocii şi a incubatoarelor de afaceri care 

au înregistrat cele mai mari reuşite pe 

parcursul anului 2015. La eveniment au 

fost premiaţi învingătorii a 3 concursuri 

antreprenoriale: 

 Concursul republican ,,Cel mai bun 

antreprenori din sectorul IMM”, 

organizat de Ministerul Economiei, sub 

egida Guvernului. În cadrul celei de-a 

X-a ediţie a Concursului, au fost 

acordate 20 diplome de gratitudine şi 

cadouri de preţ antreprenorilor care au 

înregistrat cele mai bune reuşite pe 

parcursul anului. 
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 În cadrul „Competiţiei de granturi 

2015”, organizată de ODIMM, au fost 

acordate 14 granturi de până la 2000 

euro rezidenţilor ai Incubatoarelor de 

Afaceri, pentru dezvoltarea afacerilor. 

 Concursul ,,Incubatorul Anului”, 

organizat de ODIMM, a avut drept 

scop evidenţierea incubatorului de 

afaceri care a înregistrat cele mai mari 

performanţe pe parcursul anului. În 

anul 2015, câştigătorul Concursului a 

fost desemnat Incubatorul de Afaceri 

”Rezina”. 

Notă: Lipsa mijloacelor financiare nu a 

permis organizarea Conferinței 

Internaționale a IMM-urilor. 
52. Susţinerea 

participării agenţilor 

economici la expoziţii şi 

târguri prin 

implementarea 

programului de 

subvenţionare 

Nr. expozițiilor cu 

participarea IMM; 

Nr. participanţi 

Pe 

parcursul 

anului 

ODIMM Realizată. 

Prin intermediul Programului de stimulare 

a participării agenților economici la tîrguri 

și expoziții, a fost subvenționat costul de 

participare pentru 77 de antreprenori în 

sumă estimativă de 141,3 mii lei la 4 

evenimente: i) „Fabricat în Moldova 

2015”; ii) „Moldagrotech Spring”; iii) 

Moldconstruct. Moldenergy”; iv) 

„Food&Drinks. Food Technology. 

Packaging. Depot”. 

În cadrul Expoziţiei „Fabricat în Moldova 

2015” au fost subvenţionați integral 3 

rezidenţi ai Incubatoarelor de Afaceri 

(Rezina, Leova și Ceadâr Lunga) şi 6 

beneficiari ai Programului PARE 1+1.  

53. Organizarea şi Nr. meselor rotunde Pe ODIMM; Realizată. 
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desfăşurarea meselor 

rotunde în cadrul 

expoziţiilor naţionale 

organizate; 

Nr. participanţi 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

În cadrul Expoziţiei „Fabricat în 

Moldova", la 30 ianuarie 2015 a avut loc 

atelierul de lucru cu tematica „Orizonturi 

mari pentru crescătorii mici!". La 

eveniment au participat 22 de fermieri, 

crescători de chinchilla și reprezentanți ai 

autorităților publice. 

54. Organizarea şi 

desfăşurarea 

Concursului Naţional şi 

ceremoniei de decernare 

a premiilor “Cel mai bun 

antreprenor din sectorul 

IMM” 

Nr. participanţi; 

Nr premii acordate 

Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

Concursul republican ,,Cel mai bun 

antreprenori din sectorul IMM”, 

organizat de Ministerul Economiei, sub 

egida Guvernului a fost organizat la data 

de 17 decembrie 2015, în cadrul 

Conferinţei cu genericul „Ziua IMM-

urilor. În cadrul celei de-a X-a ediţie a 

Concursului, au fost acordate 20 diplome 

de gratitudine şi cadouri de preţ 

antreprenorilor care au înregistrat cele mai 

bune reuşite pe parcursul anului. De 

asemenea, pentru participarea la Concurs 

au aplicat 169 de antreprenori din 

municipiile Chișinău și Bălți, UTA 

Gagauzia și 20 raioane. 

55. Organizarea 

concursului „IMM – 

model de 

responsabilitate socială” 

Nr. participanţi; 

Nr. premii acordate 

Trimestrul 

III 

ODIMM Realizată. 

ODIMM a lansat cea de-a V-a ediţie a 

concursului naţional ”IMM - Model de 

responsabilitate socială”.  

La 19 decembrie 2015, a avut loc 

ceremonia de decernare a Concursului 

Naţional ,,IMM-model de responsabilitate 

socială’’, pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii, care se implică activ în 

desfăşurarea activităţii social-corporative, 

pentru următoarele patru nominalizări: i) 
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Protecţia mediului înconjurător; ii) Grijă 

faţă de angajaţi; iii) Integrarea socială şi 

sprijinul acordat comunităţii; iv) Premiul 

Mare, pentru realizarea acţiunilor 

importante în mai multe domenii. 

Sub-programul: Comerţ interior 

24.  Dezvoltarea cadrului 

naţional în domeniul 

comerţului interior, 

inclusiv prin 

transpunerea acquis-

ului comunitar şi a 

bunelor practici 

internaţionale în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor 

56. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la prestarea unor 

servicii comerciale 

Proiect aprobat Trimestru 

IV 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la prestarea unor 

servicii comerciale. Concomitent, a fost 

elaborată analiza impactului de 

reglementare (AIR) și prezentată 

Secretariatului de evaluare a analizei de 

reglementare. De menționat, că 

consultanții Secretariatului respectiv s-au 

expus asupra inoportunității promovării 

proiectului dat, motivînd prin faptul, că 

majoritatea normelor prevăzute de proiect 

dublează normele primare din Legea 

privind protecția consumatorilor sau unele 

urmează să fie incluse în această Lege.  

Ca consecință, se va discuta suplimentar 

cu consultanții Secretariatului vizat și cu 

colegii de la Centrul Național de Sănătate 

Publică în vederea promovării proiectului 

dat în continuare. 

  56*. Promovarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

organizarea și 

funcționarea piețelor 

Proiect elaborat  Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

organizarea și funcționarea piețelor a fost 

definitivat conform propunerilor 

recepţionate în rezultatul reavizării în 

legătură cu instituirea noului Guvern. 

Actualmente proiectul proiectul este la 

etapa definitivării în baza propunerilor şi 

obiecţiilor recepţionate. 
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  56**. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

abrogarea unor hotărîri 

ale Guvernului 

Proiect elaborat  Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

prevede abrogarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 335 din 1994, care plafonează 

rentabilitatea la fabricarea produselor de 

panificație și a unor produse lactate. Or, 

prevederile respective sînt depășite în 

timp. Anularea normei respective a fost 

solicitată de Asociația patronală a 

producătorilor de lapte. Proiectul vizat a 

fost remis Guvernului spre examinare prin 

scrisoarea nr.  04/6-3423 din 19.06.2015. 

25.  Dezvoltarea E-

comerţului  

57. Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 

284 din 22.07.2004 

privind comerțul 

electronic 

Proiect elaborat Trimestru 

IV 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul de lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 

284/2004 privind comerțul electronic. 

Acesta a fost consultat și avizat de către 

membrii Grupului de lucru privind 

serviciile creat cu suportul Direcției 

DCFTA. Paralel proiectul dat a fost avizat 

pe intern, de către Direcțiile Ministerului 

Economiei. Concomitent, a fost elaborat 

AIR-ul și examinat în cadrul ședinței 

Grupului de lucru a Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de 

întreprinzător (16.12.2015). AIR-ul a fost 

avizat pozitiv. După instituirea noului 

Guvern, proiectul vizat va fi remis 

instituțiilor de resort spre avizare. 

26.  Monitorizarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

comerţului interior 

pentru anii 2014-

58. Monitorizarea 

acţiunilor prevăzute de 

Planul de acţiuni pentru 

anii 2014-2016 pentru 

implementarea Strategiei 

Raport elaborat Trimestru 

II 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată.  

Raportul privind nivelul de realizare în 

anul 2014 a Planului de acţiuni pentru 

anii 2014-2016 pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a comerţului 
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2016 respective prin 

conlucrarea cu 

instituţiile publice 

implicate în acest proces 

interior a fost elaborat şi remis 

Guvernului prin scrisoarea nr.04/6-1963 

din 15.04.2015. 

  58*. Efectuarea unei 

analize privind 

activitatea unităților de 

alimentație publică și 

înaintarea propunerilor 

privind eficientizarea 

mecanismelor fiscale 

aplicabile 

Studiu realizat - Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

Întru executarea indicației Guvernului nr. 

1414-169 din 16.03.2015 privind 

activitatea unităților de alimentație 

publică prin prisma politicii fiscale, a fost 

instituit un grup de lucru, care în baza 

informației statistice a analizat activitatea 

sectorului de restaurante și baruri din 

țară. Concomitent au fost înaintate 

propuneri de eficientizare fiscală a 

activității restaurantelor. Nota respectivă a 

fost expediată Guvernului prin scrisoarea 

nr. 04/6-2468 din 08.05.15. 

  58**. Efectuarea unei 

analize privind factorii 

care contribuie la 

evoluția prețurilor de 

consum și mecanismele 

de protecție socială a 

populației 

Studiu realizat - Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț 

Realizată. 

Întru executarea indicației Guvernului nr. 

1417-304 din 18.05.2015 privind situația 

prețurilor de consum, a fost creat un grup 

de lucru din reprezentanți ai instituțiilor 

interesate, care au prezentat informații 

sectoriale despre evoluția prețurilor, 

factorii care contribuie la majorarea / 

diminuarea prețurilor, mecanismele de 

protecție socială a consumatorilor. Urmare 

generalizării informațiilor prezentate a 

fost întocmită Nota de sinteză privind 

situația prețurilor cu identificarea tuturor 

factorilor care au contribuit la evoluția 

prețurilor, a instituțiilor cu drept de 

supraveghere a acestora și a sistemelor 

existente de protecție socială a 

cetățenilor. Nota respectivă a fost remisă 

Guvernului prin scrisoarea nr. 04/6 – 3339 
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din 16.06.2015. 

  58***Promovarea 

proiectului de lege cu 

privire la modificarea și 

completarea unor acte 

legislative în vederea 

simplificării 

procedurilor de 

autorizare în comerţ, 

inclusiv prin aplicarea 

mecanismului de 

notificare 

Proiect promovat Trimestrul 

IV, 2015 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi comerț; 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

În curs de realizare. 

Ministerul Economiei a elaborat 

proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative în 

domeniul reglementării comerțului 

interior, care a trecut expertiza 

anticorupţie şi se pregăteşte pentru a fi 

transmis Ministerului Justiţiei pentru 

expertiză juridică.  

Acesta reglementează mecanismul de 

funcționare a ghișeului unic pentru 

inițierea activității de comerț și stabilește 

drepturile, obligațiile și responsabilitățile 

autorităților de control ale statului și ale 

comerciantului.  

Pe parcursul anului 2015 au fost 

organizate consultări publice cu 

reprezentanții autorităților publice centrale 

(ANSA, CNSP, etc.), autorităților locale 

(CALM, Primăria mun. Chișinău), precum 

și cu reprezentanții mediului de afaceri. 

Ținînd cont de interesul manifestat de 

partenerii de dezvoltare (Banca Mondială, 

USAID/BRITE), Grupul de lucru pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător, 

precum și autorităţile publice centrale şi 

locale, proiectul a fost supus unui proces 

îndelungat de avizare și reavizare, din care 

cauză activitatea urmează a fi finalizată în 

trimestrul I, 2016. 
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ADMINISTRAREA ŞI DEETATIZAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE 

Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice 

27.  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 

59. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor 

şi completărilor ce se 

operează în Hotărîrea 

Guvernului nr.770 din 

20.10.1994  

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

Realizată.  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.820 din 13.11.2015 privind modificarea 

şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.770 din 20 octombrie 1994. 

60. Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

salarizării nr.847-XV 

din 14 februarie 2002 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

În curs de realizare.  

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii salarizării, nr.847-XV 

din 14 februarie 2002, a fost elaborat şi 

urmează a fi promovat pe parcursul anului 

2016. 

61. Asigurarea 

coordonării acţiunilor 

reprezentanţilor statului 

în cadrul adunărilor 

generale ale societăţilor 

comerciale cu cotă de 

stat 

Nr. indicaţii emise  Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

Realizată.  

Întru administrarea eficientă a 

patrimoniului public au fost emise 15 

acțiuni privind desfășurarea adunărilor 

generale. 

62. Acordarea suportului 

metodologic autorităților 

publice centrale, care au 

în administrare 

întreprinderi de stat şi 

societăţilor comerciale 

cu cotă de stat, precum 

și   organelor de 

conducere ale acestora la 

adoptarea deciziilor 

obligatorii  

Nr. întreprinderi 

ghidate; 

Profitul net obţinut 

Trimestrul 

IV 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată.  

A fost solicitată şi generalizată informaţia  

a 50 Societăți pe Acțiuni (SA) cu cotă de 

stat mai mare de 30 la sută şi 230 

Întreprinderi de Stat (ÎS), privind valoarea 

estimativă a profitului net pentru anul 

2014. În urma analizei s-a constata că 

profitul net înregistrat în  anul 2014 de 

catre SA a constituit 184,98 mln.lei, iar ÎS 

120,94 mln.lei. 
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Prin demersul nr.21-4129 din 03.08.2015, 

în rezultatul analizei materialelor 

recepţionate de la ministere şi alte 

autorităţi administrative centrale, s-a 

prezentat Guvernului informaţia 

generalizată privind deciziile de 

repartizare a profitului net obţinut pe anul 

2014 de agenţii economici cu cotă de stat, 

pentru achitarea  dividendelor/ 

defalcărilor în bugetul de stat, inclusiv 

mărimea dividendelor şi defalcărilor 

efectiv achitate în bugetul de stat. 

Prin demersul nr. 06-150  din 16.02.2015 

a fost solicitată de la întreprinderile de stat 

şi societăţile pe acţiuni cu cotă de stat, 

informaţia privind exercitarea funcţiilor 

de către persoanele împuternicite să 

reprezinte interesele statului în 

întreprindere/societate pe acţiuni pentru 

anul 2014, în conformitate cu Anexa nr. 1
1
 

din Hotărârea Guvernului nr. 568 din 06 

mai 2008 cu privire la organizarea 

evidenţei proprietăţii publice, circulaţia 

acesteia şi exercitarea funcţiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele statului/unităţilor administrativ-

teritoriale. 

În rezultatul generalizării informaţiei 

privind reprezentarea statului în Î.S. şi 

S.A. cu cotă de stat conform prevederilor 

Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 

23.02.2011 şi Hotărîrea Guvernului nr. 

568 din 06.05.2008 au fost întocmite 17 

demersuri către autorităţile publice 
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centrale privind neregularităţile 

identificate în procesul de administrare 

corporativă a entităţilor gestionate. 

28.  Monitorizarea 

activităţii 

întreprinderilor de 

stat şi a societăţilor 

comerciale cu cotă de 

stat 

63. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.483 din 

29.03.2008 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de dare 

în locaţiune a activelor 

neutilizate 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

În curs de realizare.  

Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr.483 

din 29.03.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

dare în locaţiune a activelor neutilizate a 

fost elaborat şi supus procedurii de 

reavizare. 

La moment proiectul a fost avizat de toate 

instituţiile interesate şi este în proces de 

pregătire pentru a fi remis repetat 

Guvernului spre aprobare pe parcursul 

anului 2016. 

64. Elaborarea 

proiectului legii cu 

privire la întreprinderile 

de stat şi întreprinderile 

municipale 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

În curs de realizare.  

Proiectul legii cu privire la întreprinderile 

de stat şi întreprinderile municipale a fost 

elaborat şi este în proces de definitivare 

pentru a fi remis spre aprobare Guvernului 

în trimestrul I, 2016. 

65. Elaborare proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.351 din 

23 martie 2005 cu 

privire la aprobarea 

listelor bunurilor 

imobile proprietate 

publică a statului şi 

transmiterea unor bunuri 

imobile 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 cu 

privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a statului şi 

transmiterea unor bunuri imobile a fost 

elaborat și este la etapa definitivării. 

Proiectul urmează a fi promovat spre 

aprobare pe parcursul anului 2016. 

66. Elaborare proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de administrare 
În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 
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privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr.690 din 13 noiembrie 

2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului Economiei, 

structurii şi efectivului-

limită ale aparatului 

central al acestuia 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr.690 

din 13 noiembrie 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei, 

structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia a fost 

elaborat, însă nu a fost promovat din 

cauza demiterii Guvernului. 

Proiectul urmează a fi promovat spre 

aprobare pe parcursul trimestrului I, 2016. 

67. Elaborare proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la scutirea unor 

agenţi economici de 

plata dividendelor sau 

defalcarea în bugetul de 

stat a unei părţi din 

profitul net obţinut în 

anul 2014 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

Anulată. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la scutirea unor agenţi economici de plata 

dividendelor sau defalcarea în bugetul de 

stat a unei părţi din profitul net obţinut în 

anul 2014 a fost elaborat şi remis spre 

examinare și aprobare Guvernului, însă 

acesta a fost respins de Guvern din cauza 

acumulării insuficienţe a resurselor 

financiare la bugetul de stat. 

68. Analiza evoluţiei 

activităţii economico-

financiare a 

întreprinderilor de stat şi 

a societăţilor comerciale 

cu cotă de stat 

Raport elaborat Trimestrul 

III 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată. 

Raportul privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice pe anul 

2014 a fost elaborat și prezentat 

Guvernului (scrisoarea nr.21-3301 din 

15.06.2015). 

A fost analizată activitatea economico-

financiară a 58 societăţi pe acţiuni şi 202 

întreprinderi de stat şi s-au determinat 

indicatorii de bază ce caracterizează 

stabilitatea economico-financiară a 

acestora (rentabilitatea financiară, 

economică, comercială, a activelor, a 

vânzărilor, rata autonomiei financiare, rata 

datoriilor globale, etc.). 
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Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice 

29.  Coroborarea actelor 

normative în 

domeniul deetatizării 

proprietăţii publice cu 

modificările operate 

în legislaţie 

69. Elaborarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la consolidarea 

pachetelor de acțiuni ale 

statului 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice,  

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată.  
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.463 din 27.07.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la consolidarea 

pachetelor de acțiuni ale statului. 

70. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modul de transmitere a 

întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor, 

instituţiilor, 

subdiviziunilor lor, 

clădirilor, construcţiilor, 

mijloacelor fixe şi altor 

active 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.901 din 31.12.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

transmitere a bunurilor proprietate 

publică. 

71. Elaborarea 

proiectului legii privind 

delimitarea proprietăţii 

publice 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

În curs de realizare.  

Proiectul legii privind delimitarea 

proprietăţii publice a fost elaborat şi 

avizat de autorităţile administraţiei 

publice interesate. Urmare multitudinii de 

propuneri şi obiecţii, proiectul a fost 

definitivat şi remis repetat spre avizare. 

Proiectul urmează a fi promovat spre 

aprobare pe parcursul anului 2016. 

72. Elaborarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi 

completarea unor 

hotărîri ale Guvernului  

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea modificărilor şi 

completărilor în unele hotărîri ale 

Guvernului a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre aprobare prin scrisoarea 
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Proprietăţii 

Publice 

nr.21-50 din 06.01.2016. 

Proiectul urmează a fi aprobat în 

trimeatrul I, 2016. 

30.  Asigurarea  

expunerilor la 

privatizare a 

bunurilor incluse în  

lista celor supuse 

privatizării 

73. Realizarea 

procesului de privatizare 

22 bunuri 

deetatizate; 

Circa 230 mil.lei 

venituri încasate la 

bugetul de stat în 

rezultatul privatizării 

Pe 

parcursul 

anului 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

În curs de realizare.  

În perioada 03 aprilie - 22 mai a fost 

organizată și desfășurată I rundă de 

privatizare în cadrul căreia au fost expuse 

55 bunuri, inclusiv: 10 la licitație cu 

strigare, 19 la concurs comercial și 2 la 

concurs investițional; 24 pachete de 

acțiuni la Bursa de Valori. 

În perioada 28 august -16 octombrie se 

desfășoară a II rundă de privatizare a 62 

bunuri proprietate publica de stat, prin 

utilizarea instrumentelor prevăzute de 

legislaţie, inclusiv: 12 bunuri la licitaţie 

„cu strigare” (06.10.2015); 2 bunuri la 

concurs investițional și 20 bunuri la 

concurs comercial (28.08.2015–

07.10.2015.), 28 bunuri la licitații cu 

strigare la Bursa de Valori (12.10.2015 –

16.10.2015. 

În rezultatul rundelor de privatizare 

desfășurate în 2015, au fost deetatizate 3 

bunuri. 

În bugetul de stat, în rezultatul 

privatizării/ vânzării proprietății publice 

de stat, au fost încasate mijloace 

financiare în sumă de 33,321 mii lei. 

74. Organizarea 

licitaţiilor privind 

privatizarea bunurilor 

incluse în lista celor 

supuse privatizării  

Nr. licitaţii 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Sub-programul: Parteneriat public-privat 

31.  Asigurarea 

parteneriatului 

75. Elaborarea 

proiectului privind 

Proiect elaborat  Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

de administrare 
Realizată.  

Proiectul de hotărîre a Guvernului 
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public-privat 

funcţional 

modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 419 din 

18 iunie 2012 cu privire 

la aprobarea listei 

bunurilor proprietate a 

statului şi a listei 

lucrărilor şi serviciilor 

de interes public 

naţional propuse 

parteneriatului public – 

privat 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

privind completarea şi modificarea 

anexelor nr.1 şi nr.2 a Hotărârii 

Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 cu 

privire la aprobarea listei bunurilor 

proprietate a statului şi a listei lucrărilor 

şi serviciilor de interes public naţional 

propuse parteneriatului public-privat a 

fost elaborat și este definitivat pentru a fi 

remis spre examinare şi aprobare 

Guvernului în trimestrul I, 2016. 

76. Elaborarea 

manualului practic 

pentru implementarea 

proiectelor de parteneriat 

public-privat şi 

concesiuni 

Manual elaborat Trimestrul 

I 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice, 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată.  

Manualul pentru implementarea 

proiectelor de parteneriat public-privat şi 

concesiuni a fost elaborat. 

 

32.  Promovarea 

parteneriatului 

public-privat prin 

implementarea 

proiectelor 

economice, sociale şi 

de infrastructură 

77. Acordarea asistenţei 

consultative şi 

coordonarea procesului 

de PPP iniţiate de 

autorităţile publice 

centrale şi locale 

Nr. studii de 

fezabilitate avizate; 

8 parteneriate 

public-private create 

Trimestrul 

IV 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Realizată. 

Au fost avizate studiile de fezabilitate 

pentru 19 proiecte PPP: 

- ,Construirea amenajarea și exploatarea 

Complexului sportiv ,,Gravity-Park” or. 

Orhei; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului,, în r. Rîșcani; 

- ,Concesionarea serviciilor de 

management al ,,Parcului Logistic Agro-

Industrial’’ din s. Sîngereii Noi, r. 

Sîngerei; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului,, în r. Ialoveni; 



1 2 3 4 5 6 7 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului” în raionul Anenii 

Noii; 

- Centrul de Agrement în incinta Casei de 

Cultură din s. Cărpineni; 

- Parc de agrement în s. Cărpineni, rl. 

Hîncești; 

- Serviciul de gestionare a parcărilor 

controlate cu plată în mun. Chișinău; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului” în r. Strășeni; 

- Formarea și gestionarea infrastructurii 

termoenergetice pe biomasă în or. 

Căușeni; 

- Concesionarea serviciului public de 

salubrizare com. Zastînca, r. Soroca; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului” în r. Edineț; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului” în r. Orhei; 

- Implementarea sistemului automatizat 

de supraveghere a circulației rutiere 

,,Controlul Traficului” în r. Glodeni; 

- Construcţia spaţiului locativ si a 

obiectivelor social culturale pe terenul din 

str. N. Testimiţeanu nr.3 din mun. 

Chişinău; 

-  Dezvoltarea Infrastructurii 

termoenergetice pe biomasă prin 

instalarea și utilizarea termocentralelor pe 

biomasă, preselectate din r. Telenești; 

- Dezvoltarea Infrastructurii 
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termoenergetice pe biomasă prin 

instalarea și utilizarea termocentralelor pe 

biomasă, preselectate din r. Ungheni. 

78. Promovarea spre 

finanţare a proiectelor 

PPP de interes public 

naţional în cadrul 

conferinţelor 

internaţionale PPP 

Nr. proiecte 

finanţate 

Pe 

parcursul 

anului 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

În curs de realizare.  

În scopul promovării spre finanțare a 

proiectelor PPP a fost organizată vizita de 

studiu în Praga cu tematica “Sporirea 

capacităților și preluarea bunelor practici 

în implementarea proiectelor de PPP și 

concesiuni, deja implementate în statele 

membre ale UE”. 

De asemenea, s-a participat la: 

- Conferinţa anuală privind 

parteneriatul public-privat „Zilele 

PPP” şi „Întrunirea experţilor PPP din 

cadrul UNECE”, care au avut loc în 

perioada 17-18 iunie la Londra, Marea 

Britanie; 

- Conferința internaţională privind 

proiectul legii-model din CSI 

„Parteneriatul public-privat” 

organizată de autorităţile beloruse în 

colaborare cu Programul de 

dezvoltare din Belorusia, Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare şi Comitetul Executiv al 

CSI, cu tematica ,,Promovarea PPP la 

nivel internațional, scopul conferinței 

fiind informarea partenerilor externi 

de dezvoltare privind realizările 

Republicii Moldova în implementarea 

PPP; 

- Conferinţa privind deblocarea 

potențialului economic pentru 

dezvoltarea durabilă, care a avut loc 
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în data de 02 septembrie 2015,  în or. 

Geneva, Elveţia; 

- Sesiunea a XI-a a Comitetului pentru 

inovație, competitivitate și parteneriat 

public-privat (CICPPP) din cadrul 

Comisiei Economice a Națiunilor 

Unite pentru Europa (UNECE), 

membru al căreia este și Agenția 

Proprietății Publice.  

Ca urmare a proiectelor prezentate în 

cadrul evenimentului, reprezentantul 

UNECE a exprimat interes față de 

situațiile elucidate și a exemplificat unele 

oportunități investiționale prin parteneriat 

public-privat ale Consiliului Consultativ 

de Afaceri al UNECE. 

În contextul celor relatate, au fost expuse 

sugestii privind eficientizarea domeniului 

PPP, precum şi dorința de cooperare și 

suport a UNECE pentru autorităţile ce vor 

implementa parteneriate public-private în 

Republica Moldova. 

INVESTIŢII ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR 

Sub-programul: Promovarea exporturilor 

33.  Promovarea 

exportului prin 

participarea 

Republicii Moldova 

la evenimente 

organizate de 

instituţiile şi 

asociaţiile 

internaţionale în 

79. Elaborarea 

discursurilor, 

materialelor analitice şi 

informaţionale, 

prezentărilor. 

Participarea la 

organizarea şi 

desfăşurarea meselor 

rotunde, forumuri, 

Nr. materiale şi 

prezentări pregătite; 

Nr. evenimente 

organizate şi/sau la 

care s-a participat 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate; 

MIEPO 

Realizată. 

Au fost pregătite 5 materiale 

promoționale electronice sectoriale și 8 

prezentări: 

-”Climatul investiţional al Republicii 

Moldova”- oferită ambasadei RM la 

Moscova; 

- Cu privire la zonele economice libere și 

investiții; 
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domeniul promovării 

exportului 

expoziţii etc. - “Oportunitățile investiționale ale 

Republicii Moldova” prezentate la 

București, Brașov și Constanța etc. 

Au fost elaborate 30 materiale 

informaționale cu privire la relațiile  

Republicii Moldova cu alte state 

(Germania, SUA, Italia, China, Ucraina, 

Ungaria, Turcia, Tatarstan, Austria, 

Olanda, Canada, Polonia) și companiile cu 

capital străin existente în țară. 

La 18 februarie 2015 a fost organizată 

prima ediție a ”Diplomatic Economic 

Club” din 2015, care a reunit 

reprezentanți ai misiunilor diplomatice, 

partenerilor de dezvoltare și camerelor 

bilaterale de comerț și a fost dedicată 

primelor rezultate ale Acordului privind 

crearea Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător cu UE 

(DCFTA). În cadrul evenimentului dat 

MIEPO a prezentat noua abordare a 

piețelor de export pentru sectoarele 

prioritare ale economiei RM și strategia 

de promovare a exporturilor pentru anii 

2015-2016. 

În perioada 22-26 iunie curent, MIEPO, în 

cooperare cu Centrul olandez de 

promovare a importurilor din statele în 

curs de dezvoltare (CBI) a desfășurat 

programul de instruire ”Commercial 

Attaches & Investment Promoters”. 

Scopul acestui eveniment a fost 

familiarizarea atașaților comerciali ai RM 

cu conceptul, caracteristicile, criteriile și 

modul de atragere a investițiilor străine 
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directe (ISD) și promovarea afacerilor la 

nivel internațional. 

În cadrul pregătirilor participării 

Republicii Moldova la expoziția 

internațională „ExpoMilano 2015” au fost 

organizate mai multe mese rotunde 

sectoriale pentru a discuta posibilitatea 

promovării produselor autohtone utilizând 

platforma „ExpoMilano”. 

80. Oferirea suportului 

companiilor autohtone 

în vederea participării la 

târguri și expoziții 

internaționale şi în ţările 

UE 

Cel puţin 6 expoziții; 

Cel puţin 5 companii 

per expoziţie 

susţinute; 

Nr. contacte stabilite 

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO 

 
Realizată. 

În perioada de raport au fost încheiate cca 

470 contacte, 73 companii au beneficiat 

de suport pentru participarea la 22 

expoziții:  

- Expoziția ”Biofach”, 11-14 februarie 

2015, Nuernberg, Germania, care este 

recunoscută ca cea mai mare expoziție a 

produselor agro-alimentare organice care 

se organizează din anul 1990. Republica 

Moldova a participat pentru prima dată cu 

stand, astfel având posibilitatea de a 

prezenta produsele ecologice și a 

comunica direct cu potențialii parteneri.  

Participanți: Black Sea Seeds, Equinox, 

Monicol, NovaNut, Prograin, Vinaria din 

Vale, UNEP. 

Nr. de contacte stabilite : 15 contacte. 

- Expoziția ”Gulfood”, 8-12 februarie 

2015, Dubai, Emiratele Unite Arabe. La 

expoziție au participat 10 producători de 

fructe, procesate, miere și alte produse 

din Republica Moldova.  

Participanți: MIEPO, GIZ, ACED (5 

membri), Alfa Nistru, Zavod Konservov, 

Orhei Vit, Prut Umpex, Vioniservice, 

Agrostar, Porhun FF, Elit Fruct, 
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Coval&Co, Rustas. 

Nr de contacte stabilite: 50 contacte 

- Expoziția ”Central Asia Fashion 

International Fashion Exhibition”, 16-18 

martie 2015, în or. Almaty, Republica 

Kazahstan care a reunit 150 de 

participanți producători de confecții din 

16 țări din spațiu EU și CSI. 

Participanți: APIUS, Ionel, Tricom, 

Emilitza Lux, Steaua Reds, Premiera 

Dona, Intercentru Lux. 

- Expozițiile ”INTEC 2015”și „Z 

2015”, 24 – 27 februarie 2015, Germania. 

La eveniment a participat ”ASPA” S.A. 

(specializată în prelucrarea metalului şi 

fabricarea diferitor piese şi articole din 

metal, masă plastică sau cauciuc); 

Participanți: MIEPO, „ASPA” S.A. 

Nr de contacte stabilite: cca 50 companii 

abordate. 

- Expozițiiile “Hannover Messe 2015” 

și “AERO Friedrichshafen 2015”, 13-18 

aprilie 2015, Germania. MIEPO, în 

cooperare cu Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) și S.A. 

”ASPA” au participat la două evenimente 

consecutive – o sesiune de lucru în cadrul 

unei dintre cele mai mari expoziții de 

produse industriale ”Hannover Messe 

2015” și cea de-a XXIII-a ediție a 

expoziției ”AERO Friedrichshafen 2015”, 

fiind unul intre cele mai importante 

târguri pentru aviația generală; 

- Expoziția „Eurocarne”, 10-12 mai 

2015, orașul Verona, Italia, specializată în 

procesarea cărnii, conservare, refrigerare 
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și tehnologii în domeniu. Au fost stabilite 

contacte cu companiile ”Salumficia 

Bavalenta” S.N.C. (producător de salam), 

”Bouvry” S.R.L. (procesator de carne de 

vită/ porc), ”Ibat” S.R.L. (distribuitor) și 

”CMP” S.R.L. (producător de paleți/ 

plastic); 

- Expozițiile "GACS" și "ACHEMA 

Messe”, 15 – 19 iunie curent, Stuttgart, 

Germania. La expoziție au participat 

BILARGO PRIM” S.R.L., S.A. ”ASPA”, 

”Moldagrotehnica”; 

Participanți:”BILARGO PRIM” S.R.L., 

S.A. ”ASPA”, ”Moldagrotehnica” 

- Expoziția ”ACHEMA Messe” 

Frankfurt, Germania, eveniment trienal, 

important pentru producătorii ce 

deservesc industria chimică și 

farmaceutică cu utilaje și tehnologii de 

producere, în special pompe, sisteme de 

filtrare și livrare a petrolului, produselor 

chimice, a produselor farmaceutice 

lichide, gazelor lichide, uleiurilor speciale, 

apelor reziduale și tratate. 

Participanți:”CRIS” S.R.L. 

Nr de contacte stabilite: cca 50 companii. 

- Expoziția ”Central Asian Show”, 

Kazahstan  a avut loc în perioada 14 – 16 

septembrie 2015, este destinată 

producătorilor de confecții și are loc de 2 

ori pe an. Auditoriul țintă îl reprezintă 

furnizorii de confecții și buy-eri, care 

doresc să se extindă în Asia Centrală și să 

urmărească ultimele tendințe în retail 

fashion.  

Participanți: Georgette, Allert & Co SRL, 
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L’ame de Femme, EHO, Raquette, Nikita 

Rinadi.  

- Expoziția Premiere Vision 

Manufacturing (Zoom by Fatex) s-a 

desfășurat la Paris în perioada 15-17 

septembrie 2015 și reprezintă cel mai 

important eveniment de profil (textil) din 

Europa, fiind și un hub de conexiune al 

manufacturierilor/subcontractorilor.  

Aceasta are drept scop promovarea 

brandurilor, stabilirea unor parteneriate 

de afaceri și acumularea de cunoștințe noi 

în materie de  tendinţe de ţesături şi 

culori pentru următoarele sezoane. 

Participanți: MIEPO, Echipa GIZ și 

reprezentanții companiilor Ionel SA, 

Șaltoianca SRL, Odema SA și ICS Steaua 

Reds SA. 

- Expoziția ”Textillegprom”, Rusia, s-a 

desfășurat în perioada 22 – 25 septembrie 

2015, în orașul Moscova, şi reprezintă un 

proiect expozițional B2B unic, specializat 

în industria ușoară și produse textile. 

MIEPO a susținut participarea 

companiilor autohtone din industria 

ușoară la eveniment. În rezultat, 

participanții au reușit să stabilească 

contacte cu potențiali buyeri, 

întreprinderi din industria textilă, prin 

negocierea inclusiv a unor contracte cu 

vînzări și livrări de produse; să analizeze 

piața din Rusia pentru deschiderea 

eventuală a unor show-roomuri cu 

produsele fabricate în Moldova; precum 

și de a se familiariza cu noile tendințe în 

materie de stofe. 
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Participanți: Ionel SA, ICS Steaua Reds 

SA, Inifint Textil SA, Velitextil-Plus 

SRL, Ana Popov, Allert & Co SRL, Lia 

Fia. 

- Tîrgul Internațional de mobilă, 

echipamente și accesorii BIFE SIM, 

desfășurat între 19 și 23 septembrie 2015. 

Republica Moldova a participat la tîrg cu 

un stand comun de țară, echipa fiind 

formată din reprezentanți ai mai multor 

organizații - ,,Uniunea Producătorilor de 

Mobilă’’ și MIEPO, dar  și companii de 

profil, printre ele se numără „Tronex-

Com” SRL, „Panmobili” SRL și „Tiara 

Prim” SRL. Au fost abordate un șir de 

companii participante la eveniment, care 

au manifestat interes de cooperare cu 

companii din Republica Moldova, după 

cum urmează: 

- „Kaza Design Factory” – potențial 

investitor din Israel, a manifestat dorința 

de a plasa comenzi sau achiziționarea unei 

fabrici în Moldova; 

- INL „Inovarea Lemnului” SRL – institut 

român care dispune de experți în sectorul 

mobilei, sunt dispuși pentru o cooperare 

privind organizarea de traininguri pentru 

companiile din Moldova; asistență privind 

accesul piețelor străine (cercetări de 

piață); 

- „Amani Design GMBH” – rețea de 

cazinouri din Germania. Este în căutarea 

de mobilier din lemn masiv. 

- Complex „Slava” – companie din Pitești 

care comercializează mobilă. Dispune de 
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un showroom de prezentare de 6000 mp. 

Ar putea fi o posibilitate de a intra pe 

piața României; 

- S.C. „Arta Modei” SA – dispune de 

spațiu în București ce poate fi utilizat 

pentru un showroom de expunere a 

mobilierului; 

- „Koelnmesse”, reprezentanța în 

România și Republica Moldova – s-a 

discutat posibila participare a companiilor 

producătoare de mobilă din Moldova la 

expoziția de la Koeln, International 

Furniture Fair, din 18-24 ianuarie 2016. 

81. Organizarea 

misiunilor comerciale 

speciale cu întâlniri 

bilaterale şi individuale, 

întru stabilirea 

contactelor și 

parteneriatelor de afaceri 

cu piețele țintă 

Cel puţin 4 misiuni 

comerciale 

organizate; 

Cel puţin 20 

companii autohtone 

participante  

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Realizată. 

În contextul particparii Republicii 

Moldova la Expo Milano 2015 (mai-

octombrie), au fost organizarea 4 misiuni:  

- B2B – B2C sectorul vinuri la World 

Expo 2015 ”Be our guest! Presentation of 

the National Wine Day of Moldova ” a 

reprezentat un eveniment de promovare a 

Sărbătorii Naționale ”Ziua Vinului”, ce a 

avut loc în perioada 18 – 19 iulie curent, 

în incinta pavilionului Republicii Moldova 

la „Expo Milano 2015”. S-au expus 7 

vinării: „CIMIȘLIA WINERIES”, 

”Vinăria Poiana”, ”Vinăria din Vale”, 

”Purcari Wines”, ”Chateau Vartely Wine. 

Culture and Leisure Resort”, ”Et Cetera 

Wines” și ”Gitana Winery 1953”. 

- Moldovan Fashion Industry, Expo 

Milano 2015 a avut loc la 1 – 3 iulie 

2015, îm cadrul căreia au participat 

reprezentanți ai mediului de afaceri din 

domeniul industriei ușoare: Georgette, 

Creme Brulle, Ionel, Raquette, Eho, 
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Kheops, Lia Fia, Ana Popova. Aceasta a 

inclus prezentări de colecții, vizite la 

câteva companii italiene producătoare de 

textile și întâlniri bilaterale. Expoziția 

„Moldovan Fashion Industry” s-a 

desfășurat în incinta pavilionului 

Republicii Moldova la „ExpoMilano” 

2015, prezentând colecțiile a 10 creatori și 

designeri autohtoni. 

- ”Moldova: Discover the Routes of 

Life!” – prezentarea potențialului 

turistic al Republicii Moldova, 

organizat în perioada 6 – 8 august 2015. 

Agenda a inclus prezentarea brand-ului 

turistic al Republicii Moldova, filmului de 

promovare a turismului, distribuirea 

materialelor promoționale cu atracțiile și 

itinerarele turistice, expoziție de fotografii 

”Descoperă turismul Moldovei”, 

concursul de degustare a vinurilor 

autohtone, precum și întâlniri oficiale 

dintre Agenția Turismului și potențialii 

parteneri. 

- Săptămîna Investițională de la 

Milano dedicată industriei textile a avut 

loc la 10 septembrie curent. Scopul 

evenimentului: (i) Familiarizarea 

companiilor italiene cu oportunitățile 

investiționale din Moldova; (ii) Expunerea 

istoriilor de succes din industria ușoară a 

RM; (iii) Stabilirea contactelor cu 

potențiali investitori italieni. 

Participanți: circa 30 companii italiene. 

Astfel, se constată că indicatorii anuali 

stabiliţi au fost îndepliniţi. 

82. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat Trimestrul MIEPO Sistată. 
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privind organizarea 

evenimentelor de 

promovare și celor 

culturale peste hotare, 

destinat ambasadelor 

RM peste hotare și altor 

instituții publice din 

Moldova, care 

organizează evenimente 

promoționale peste 

hotare 

 IV Conform deciziei Consiliului de 

administrare a bugetului pentru 

implementarea programului promovarea 

exportului, activitatea nu are finanțare.  

34.  Promovarea imaginii 

Republicii Moldova 

pe arena 

internaţională  

83. Asigurarea 

participării Republicii 

Moldova la Expoziția 

Mondială din  Milano, 

Republica Italiană, 

2015. Coordonarea 

măsurilor de realizare a 

Planului de acțiuni 

pentru anul 2015  

Planul de acțiuni 

realizat  

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO; 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Planul de acțiuni, inclusiv agenda 

evenimentelor de afaceri a Pavilionului 

Moldovei la Expo Milano pentru perioada 

iunie-octombrie 2015, este realizat în 

termeni.  

Actualmente este în faza planificării 

procesul de demontare și transportare a 

bunurilor rămase. În acest sens a fost 

inițiată modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 800 din 28.10.2011 privind Comitetul 

Organizatoric pentru participarea RM la 

Expo Milano, cu scopul de a stabili 

proceduri privind utilizarea bunurilor 

rămase după închiderea expoziției. 

35.  Asigurarea 

implementării 

politicii statului 

privind atragerea 

investiţiilor şi 

promovare a 

exportului  

84. Monitorizarea 

executării Hotărîrii 

Guvernului nr.1288 din 

9.11.2006 ”Cu privire la 

aprobarea Strategiei de 

atragere a investițiilor și 

promovare a 

exporturilor pentru anii 

2006-2015” 

Raport anual 

elaborat  

Trimestrul 

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Raportul anual privind implementarea 

Strategiei de atragere a investiţiilor şi 

promovare a exporturilor pentru anii 

2006-2015 a fost elaborat şi remis 

Guvernului (scrisoarea nr. 04/4-853 din 

03.03.2015).  
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36.  Optimizarea 

capacităților de 

implementare a 

politicilor de atragere 

a investițiilor și 

promovare a 

exportului 

85. Revizuirea 

conceptuală a statutului 

MIEPO în scopul 

optimizării activităţii 

acesteia prin modificarea 

cadrului normativ 

existent 

Proiectele elaborate Pe 

parcursul 

anului  

Direcția 

generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri și 

investiții  

 

În curs de realizare. 

Elaborarea proiectului Programului de 

dezvoltare instituţională a MIEPO este în 

proces de realizare şi urmează a fi 

finalizată în trimestrul I, 2016. 

86. Elaborarea Strategiei 

de dezvoltare 

instituțională a 

Organizaţiei de Atragere 

a Investiţiilor şi 

Promovare a Exportului 

din Moldova (MIEPO) 

Strategie elaborată Trimestrul 

IV 

MIEPO; 

Direcția 

generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri și 

investiții 

37.  Dezvoltarea 

competențelor în 

export 

87. Organizarea Forului 

exportatorului  

Cel puţin 100 

participanți 

Trimestrul 

II 

MIEPO Realizată.  

„PRO EXPORT FORUM 2015” a avut 

loc la data de 19 noiembrie 2015 şi a 

întrunit circa 150 de companii, instituții 

publice etc.,  scopul evenimtului fiind: 

- informarea exportatorilor moldoveni 

privind accesul la diferite piețe, cerințele 

privind certificarea, ambalarea, etichetarea 

produselor, ș.a., accesul la diferite 

instrumente de finanțare și garantare a 

operațiunilor de export, precum și accesul 

la diverse portaluri, site-uri specializate, 

care conțin date statistice, studii, contacte 

ale eventualilor parteneri, și alte 

informații utile pentru exportatori; 

- oferirea unei platforme de discuții în 

vederea identificării barierelor în 
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activitatea de comerț exterior, pentru a 

sensibiliza factorii de decizie din 

Republica Moldova în vederea eliminării 

acestora. 

88. Lansarea 

Concursului „Top 

Exportatori”, destinat 

agenţilor economici 

exportatori 

20 exportatori 

premiați  

Trimestrul 

II 

MIEPO În curs de realizare.  

La 25 martie 2015 a avut loc prezentarea 

publică a conceptului și ideilor de 

promovare a platformei orientate spre 

exporturi – ”Top Exportatori”. Au fost 

discutate criteriile și metodologia de 

formare a top-ului, interfața de cooperare 

cu companiile participante și eventualele 

parteneriate.  

”Top Exportatori” va reprezenta un 

concurs ce nu se bazează pe un raiting 

standard, bazat pe cifre, ci pe istorii de 

succes al exportatorilor, pentru a-i premia, 

a inspira exportatorii începători și a aduce 

aport la dezvoltarea imaginii de export al 

Republicii Moldova. 

Prin conceptul său, evenimentul prevede 

nominalizarea a 20 de istorii de succes în 

export, inclusiv istorii de succes a celor 

mai mari exportatori și istorii de succes de 

pe întreaga piață a Republicii Moldova. 

La analiza activității agenților, se va lua în 

considerare strategia, nivelul de 

cunoaștere a piețelor de desfacere, 

eforturile individuale în identificarea de 

parteneri și succesul propriu-zis. 

Primul Concurs ”Top Exportatori” va fi 

realizat în 2016. 

89. Lansarea 

Programului „Academia 

de Export”, destinat 

Cel puţin 5 module 

elaborate; 

Cel puţin 20 manageri 

Trimestrul 

IV 

MIEPO În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul Notei 

conceptuale privind implementarea 
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dezvoltării capacităţilor 

managerilor companiilor 

exportatoare în 

domeniul afacerilor 

internaționale 

instruiți Programului “Academia de Export”, care 

a fost prezentată comunității donatorilor în 

cadrul Diplomatic Economic Club din 

18.02.2015, precum și în cadrul discuțiilor 

bilaterale cu unele ambasade acreditate în 

Republica Moldova. 

Implementarea Programului a fost 

reprogramată pentru anul 2016. 

Sub-programul: Investiţii 

38.  Perfecționarea 

politicii statului în 

vederea atragerii 

investițiilor în scopul 

promovării exportului 

90. Elaborarea 

proiectului Strategiei de 

atragere a investițiilor 

pentru promovarea 

exportului pentru anii 

2016-2020 

Proiect elaborat  Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Proiectul Strategiei Naţionale de Atragere 

a Investiţiilor şi Promovare a 

Exporturilor pentru anii 2016-2020 a fost 

elaborat, avizat cu instituțiile abilitate și 

urmează a fi transmis Guvernului spre 

aprobare în trimestrul I, 2016. 

39.  Crearea condițiilor 

favorabile în scopul  

atragerii investițiilor 

în economia națională 

prin valorificarea 

maximă a 

potenţialului 

economic al zonelor 

economice libere și al 

Portului Internaţional 

Liber „Giurgiuleşti” 

 

91. Acordarea suportului 

pentru majorarea 

investiţiilor în zonele 

economice libere şi a 

volumului producţiei 

industriale fabricate în 

zonele economice libere 

Nr. acţiunilor 

efectuate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost acordate 56 consultații agenţilor 

economici care intenţionează să-şi 

plaseze activitatea în cadrul zonelor 

economice libere, fiind informați despre 

regimul preferenţial al acestora, precum şi 

îndemnându-i să realizeze proiecte 

investiţionale bazate pe fabricarea 

producţiei industriale (ședințe de lucru 

organizate, întrevederi cu Administrațiile 

zonelor libere și cu rezidenții acestora, 

precum și cu potențialii investitori, 

oferirea consultațiilor etc.). 

92. Acordarea suportului 

pentru valorificarea 

maximă a potenţialului 

economic al Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

Nr. acţiunilor 

efectuate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost desfăşurate 37 acţiuni privind 

acordarea recomandărilor agenţilor 

economici ce intenţionează să desfăşoare 

activitate în cadrul Portului Internaţional 

Giurgiuleşti, fiindu-le explicat regimul 
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preferenţial al portului, precum şi 

avantajele în comparaţie cu porturile din 

regiune. 

93. Dezvoltarea Zonelor 

Economice Libere 

(ZEL) şi Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” (PILG) 

prin monitorizarea 

activității acestora: 

- elaborarea rapoartelor 

trimestriale privind 

activitatea PILG; 

- elaborarea rapoartelor 

trimestriale privind 

activitatea ZEL 

Nr. şedinţelor 

organizate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Au fost organizate 41 şedinţe de lucru cu 

privire la activitatea Zonelor Economice 

Libere și Portului Internaţional 

Giurgiulești. 

Au fost elaborate şi remise Guvernului 4 

rapoarte privind activitatea ZEL și 3 

rapoarte privind activitatea PILG pentru 

anul 2014, trimestrul I, semestrul I şi 9 

luni, 2015. 

94. Acordarea asistenţei 

investitorilor autohtoni 

şi străini în realizarea 

proiectelor investiţionale 

strategice şi a proiectelor 

cu efect multiplicator 

pentru economia 

naţională 

Nr. consultații 

efectuate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

acordate 48 consultaţii privind inițierea și 

realizarea proiectelor investiționale   

companiilor originare din Moldova, 

România, Ucraina, Belgia, Germania, 

Italia Austria, Japonia, etc. 

95. Perfecționarea Legii 

nr.440 din 27.07.2001 

cu privire la zonele 

economice libere, 

precum şi legislaţiei 

conexe în domeniu în 

vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor pentru 

crearea infrastructurii 

Acte normative 

aprobate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative și proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea şi 

completarea unor hotărîri ale Guvernului, 

scopul căreia este prelungirea termenului 

activității și modificarea configurației 

ZAL „Valkaneș”.  
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moderne în zonele 

economice libere 

Proiectele în cauză urmează a fi 

promovate spre aprobare pe parcursul 

anului 2016. 

40.  Promovarea 

oportunităţilor 

investiţionale ale RM 

96. Promovarea 

oportunităţilor 

investiţionale ale 

Republicii Moldova prin 

organizarea „Moldova 

Road Shows” 

Cel puţin 4 activități 

de marketing – 

seminare pe piețele 

țintă organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Sistată. 

Conform deciziei Consiliului de 

administrare a bugetului pentru 

implementarea programului promovarea 

exportului, activitatea nu are finanțare.  

97. Participarea în 

cadrul conferințelor 

industriale externe în 

vederea promovării 

oportunităţilor 

investiţionale ale ţării 

Ce puţin 5 

evenimente 

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Realizată parţial.  

În perioada de raportare s-a participat în 

cadrul a 3 evenimente: 

- Conferința ”System Partner” – dedicată 

parteneriatului de subcontractare;  

- Conferința ”Suppliers Convention” – 

dedicată discuțiilor privind lanțurile de 

aprovizionare eficiență și profitabilitate a 

acestora; 

- Conferința „Development of tools and 

Development of possibilities”, dedicată 

producătorilor de industria automotive cu 

discuția posibilităților de eficientizare în 

contextul noilor tehnologii în domeniu. 

41.  Susţinerea 

potenţialilor 

investitori străini 

98. Oferirea asistenţei şi 

consultanţei 

investitorilor străini care 

intenţionează să 

investească în Republica 

Moldova 

Nr. potențiali 

investitori asistați  

 

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Realizată.  

În perioada vizată a fost oferită asistență 

informațională și consultanță pentru 44 

companii străine: Sierra Diamond CO 

(SL) (Africa de Sud) – sectorul agricol și 

energetic; ”Sarkuysan” (Turcia) – sectorul 

automotive, comunicații; compania 

Faimos Food (Yemen) – sectorul agro-

alimentar; ”Harry Fine associates” – 

sectorul turism; ”Magna International - 

Companie gigant”, din liga Draexlmaier-
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ului – specializată în producerea și 

asamblarea echipamentelor electronice 

pentru automobile; ”Fujikura” (Germania) 

– specializată în producere de cablaje auto 

(proces de decizie de stabilire în 

Republica Moldova); grupul de companii 

italiene stabilite în România – ”General 

Plants” – specializată în construcții 

metalice; ”Co. Export Romania S.R.L.” – 

specializată în construcții metalice, 

sourcing pentru companii producătoare 

din domeniul construcțiilor de mașini, 

membru ”General Plants”; ”PROMEXIM 

EUROPE” – asociație specializată în 

promovarea companiilor din Uniunea 

Europeană în statele CSI,”Transimont” – 

specializată în construcții mecanice, 

prelucrare și montaj. 

De asemenea s-a acordat asistență și 

consultanță misiunilor de afaceri al 

companiilor străine în Moldova, și anume: 

Hecht Electronic (Germania), Europlas 

(Italia, Austria), HIMA (Belgia), Steiff 

(Germania), Yura Corporation (Coreea de 

Sud), Coroplast (Germania), SEWS-E 

(Marea Britanie), Filatura Tipo (Italia), 

Newman/ Dellalui (Franța), Fliegl 

(Germania), NorthHighland (SUA), Basil 

B.V. (Olanda). 

POLITICA INDUSTRIALĂ ŞI DE COMPETITIVITATE 

Sub-programul: Inovaţii şi transfer tehnologic 

42.  Dezvoltarea politicii  

în domeniul inovării 

şi transferului 

99. Implementarea 

Strategiei inovaţionale a 

RM pentru perioada 

Documentele de 

politici elaborate 

Semestrul  

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare. 
Raportul anual privind realizarea  

Planului de Acţiuni pentru implementarea 
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tehnologic 

 

2013-2020 „Inovaţii 

pentru competitivitate”  

Strategiei inovaţionale a RM pentru 

perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru 

competitivitate” a fost elaborat și remis 

Guvernului spre examinare (scrisoarea nr. 

04/3 – 1477 din 27.03.2015). 

De asemenea, s-a iniţiat procesul de 

elaborare a trei acte normative, finalizarea 

cărora va fi posibilă după identificarea 

structurii instituţionale optime a 

domeniului C-D-I.   

43.  Încurajarea 

dezvoltării politicii în 

domeniul inovării şi 

transferului 

tehnologic 

 

100. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind Fondul pentru 

inovare şi transfer 

tehnologic 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare.  

Prima versiune a proiectului de lege 

privind Fondul pentru inovare şi transfer 

tehnologic a fost elaborată şi va fi 

finalizată numai după stabilirea structurii 

instituţionale a domeniilor cercetare-

dezvoltare şi inovare şi transfer 

tehnologic.  

Concomitent, în scopul identificării 

structurii instituţionale optime a 

domeniului C-D-I s-a organizat şi 

desfăşurat o şedinţă de lucru la nivel de 

experţi din cadrul ME, MF, MEd, AŞM.  

Totodată, s-au elaborat proiectele de 

Organigrame instituţionale pe principalele 

direcţii de funcţionare a sistemului C-D-I 

şi transfer tehnologic, cum ar fi: 

- elaborarea şi promovarea proiectelor de 

Strategii, Programe, acte legislative şi 

normative în domeniile cercetare-

dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic; 

- elaborarea şi promovarea proiectelor de 

Programe de Stat în domeniile C-D-I şi 

transfer tehnologic; 

- finanţarea domeniilor C-D-I şi transfer 

tehnologic; 
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- procesul de modificare şi completare a 

bazei legislativ-normative a domeniilor C-

D, ITT; 

- proiectul SWOT a sistemului inovare şi 

cercetare – dezvoltare. 

101. Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la capitalul 

venture (de risc) în 

activitatea inovaţională 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare.  
Proiectul legii cu privire la capitalul 

venture (de risc) în activitatea 

inovaţională a fost elaborat și transmis 

spre avizare instituţiilor relevante 

(scrisoarea nr. 04/3-6204 din 13.11.2015). 

Proiectul urmează a fi promovat spre 

aprobare pe parcursul anului 2016.   

102. Finalizarea 

elaborării proiectului de 

lege cu privire la 

parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi 

incubatoarele de inovare 

în redacţie nouă (cu 

abrogarea Legii nr.138 

din 21.06.2007) 

Proiect  elaborat Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare.  
În perioada vizată a fost elaborat 

proiectul de lege cu privire la parcurile 

ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de 

inovare în redacţie nouă, însă va fi 

definitivat după stabilirea structurii 

instituţionale a domeniilor cercetare-

dezvoltare şi inovare şi transfer 

tehnologic.   

Recomandările experţilor, vor fi 

prezentate după finalizarea exerciţiului de 

evaluare a sistemului de cercetare-

dezvoltare-inovare al Republicii Moldova, 

care se efectuează  actualmente în ţară. 

Proiectul urmează a fi definitivat şi 

promovat spre aprobare pe parcursul 

anului 2016. 
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44.  Promovarea 

antreprenoriatului 

inovaţional prin 

crearea unui mediu 

favorabil de 

dezvoltare a 

parcurilor ştiinţifico-

tehnologice şi 

incubatoarelor de 

inovare 

103. Elaborarea 

propunerilor la 

documentele de politici 

în domeniile cercetare, 

dezvoltare, inovare, 

transfer tehnologic: 

- Acordul de Parteneriat 

între Guvern şi AŞM 

pentru anul 2015; 

- Codul cu privire la 

ştiinţă şi inovare 

Propuneri elaborate  

 

 

 

 

Trimestrul 

II 

 

 

Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

S-au elaborat propunerile la Acordul de 

parteneriat între Guvern şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2015 – 

2018. 

În curs de realizare.  
Actualmente, sînt elaborate două proiecte 

de lege pentru modificarea şi completarea 

Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, 

unul elaborat de Ministerul Economiei şi 

Ministerul Educaţiei şi altul, elaborat de 

Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Proiectele, după conţinut, diferă esenţial. 

Pentru a definitiva un proiect comun, este 

necesar, ca factorii de decizie să 

stabilească şi să aprobe structura 

instituţională a domeniilor cercetare-

dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic 

în cea ce priveşte elaborarea documentelor 

de politici, implementarea acestora, 

planificarea cheltuielilor, finanţarea 

activităţilor în domeniile date. În scopul 

înaintării unui set de recomandări pentru 

autorităţile din RM, care vor contribui la 

reformarea administrării domeniului C-D-

I, îmbunătăţirea procesului de elaborare, 

implementare a politicilor din domeniul 

C-D-I, în prezent în ţară se desfăşoară un 

exerciţiu de evaluare pentru sistemul de 

cercetare-dezvoltare-inovare al Republicii 

Moldova, efectuat de experţii europeni. 

Acest exerciţiu se efectuează şi în scopul 

racordării cursului şi priorităţilor ştiinţei 

din Moldova la cele ale Uniunii Europene. 

În acest context, recomandările experţilor 

europeni vor fi luate în considerare la 
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definitivarea proiectului comun de lege 

pentru modificarea şi completarea 

Codului cu privire la ştiinţă şi inovare. 

45.  Asigurarea  unui 

management eficient 

al domeniului inovare 

şi transfer tehnologic 

şi implementarea 

acţiunilor ce ţin de 

adoptarea unui model 

deschis de guvernare 

în domeniile 

cercetare-dezvoltare, 

inovare şi transfer 

tehnologic 

 

104. Elaborarea 

propunerilor pentru 

proiectul Strategiei 

sectoriale de cheltuieli în 

domeniul ştiinţei şi 

inovării pe anii 2016-

2018 

Propuneri elaborate Semestrul  

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 

Au fost elaborate și înaintate propuneri la 

politica fiscală şi vamală pentru anul 2016 

privind sporirea susţinerii activităţilor 

inovaţionale, inclusiv pentru eficientizarea 

proceselor de cercetare-dezvoltare, 

facilitarea accesului la finanţare a 

proiectelor de inovare şi transfer 

tehnologic (scrisoarea nr. 04/3 – 10/142 

din 07.05.2015). 

Sub-programul: Infrastructura de suport în industrie 

46.  Perfecţionarea  

politicii statului 

privind crearea şi 

dezvoltarea parcurilor 

industriale  şi zonelor 

economice libere 

 

105. Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea și 

completarea Legii 

nr.182 din 15.07.2010 

cu privire la parcurilor 

industriale, precum şi 

legislaţiei conexe 

Proiecte elaborate 

 

Trimestrul 

III 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 182 din 15.07.2010 

a fost elaborat și urmează a fi înaintat spre 

avizare instituţiilor relevante. 

Proiectul urmează a fi definitivat şi 

promovat spre aprobare pe parcursul 

anului 2016. 

106. Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea și 

completarea Legii 

nr.440-XV 

in.27.07.2001 cu privire 

la zonelor economice 

Proiecte elaborate Trimestrul 

III 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare.  

Proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.440-XV 

in.27.07.2001 cu privire la zonele 

economice libere a fost elaborat și 

urmează a fi înaintat spre avizare 

instituţiilor relevante. 
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libere, precum şi a 

legislaţiei conexe 

Proiectul urmează a fi definitivat şi 

promovat spre aprobare pe parcursul 

anului 2016. 

47.  Stimularea procesului 

de creare și 

funcționare a 

parcurilor industriale 

107. Elaborarea 

modificărilor și 

completărilor la Codul 

fiscal în vederea 

stimulării procesului de 

creare și funcționare a 

parcurilor industriale 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 
Au fost elaborate propuneri în vederea 

includerii modificărilor şi completărilor în 

Codul fiscal ce ţin de stimularea 

procesului de creare și funcționare a 

parcurilor industriale, care vor fi inaintate  

spre examinare în contextul proiectului 

politicii bugetar fiscale anuale. 

48.  Crearea unei reţele de 

parcuri industriale în 

regiunile ţării 

108. Elaborarea şi 

promovarea hotărârilor 

de Guvern cu privire la 

acordarea titlului de parc 

industrial 

Nr. proiecte aprobate Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată. 
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la 

acordarea titlului de PI „SRL Sud Invest 

Company” or. Cahul a fost aprobat în 

cadrul ședinței Guvernului din 

16.06.2015. 

49.  Atragerea investiţiilor 

în scopul creării şi 

dezvoltării parcurilor 

industriale pe întreg 

teritoriul ţării 

109. Elaborarea 

propunerilor privind 

finanţarea creării şi 

dezvoltării  parcurilor 

industriale:  

-  din bugetul de stat  

(propuneri la Strategia 

sectorială de cheltuieli în 

domeniul dezvoltării 

sectorului privat pentru 

2016-2018, programul 

„Dezvoltarea 

industriei”); 

- din Fondul Naţional de 

Nr. propuneri 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

S-au elaborat şi înaintat propuneri cu 

privire la politica fiscală şi vamală pentru 

anul 2016 pentru includerea obiectivelor 

ce ţin de îmbunătăţirea climatului 

investiţional pentru parcurile industriale 

(pentru activitatea APPIM cît şi 

rezidenţilor acestora) prin perfecţionarea 

cadrului legal, precum și facilitarea 

mediului de afaceri (scrisoarea nr. 04/3 – 

10/142 din 07.05.2015).  

S-au înaintat propuneri la Strategia 

sectorială de cheltuieli în domeniul 

dezvoltării sectorului privat pentru 2016-
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Dezvoltarea Regională; 

- din alte surse. 
2018 și la proiectul bugetului de stat pe 

anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-

2018. 

50.  Monitorizarea 

activităţii parcurilor 

industriale lansate 

110. Elaborarea 

rapoartelor trimestriale  

privind crearea, 

dezvoltarea și 

funcționarea parcurilor 

industriale 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost elaborate 4 rapoarte privind 

activitatea parcurilor industriale, pentru 

anul 2014 şi trimestrul I, semestrul I şi 9 

luni, 2015, care au fost plasate pe site-ul 

Ministerului spre informare.  

51.  Promovarea politicii 

privind 

industrializarea ţării 

prin crearea şi 

dezvoltarea parcurilor 

industriale  şi zonelor 

economice libere 

111. Elaborarea 

propunerilor de 

modificare/completare a 

materialelor 

promoţionale privind 

parcurile industriale şi 

zonele economice libere 

Propuneri elaborate Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

S-au examinat și înaintat propuneri asupra 

materialelor promoționale aferente 

activităţii parcurilor industriale elaborate 

de MIEPO. 

Sub-programul: Competitivitatea industrială 

52.  Crearea condiţiilor de 

stimulare a fabricării 

produselor industriale 

cu o valoare adăugată 

înaltă, orientate spre 

export 

112. Elaborarea 

ordinelor privind 

completarea Listei 

agenţilor economici – 

întreprinderi ale 

industriei uşoare şi a 

tipurilor de servicii 

prestate de către aceştia 

pe teritoriul Republicii 

Moldova solicitanţilor 

plasării mărfurilor sub 

regim vamal de 

perfecţionare activă, 

impozitate cu TVA la 

cota zero 

Nr. ordine aprobate Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

În curs de realizare.  

Au fost aprobate şi publicate în Monitorul 

Oficial 10 ordine ale MEc privind 

completarea Listei agenţilor economici – 

întreprinderi ale industriei uşoare şi a 

tipurilor de servicii prestate de către 

aceştia pe teritoriul Republicii Moldova 

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim 

vamal de perfecţionare activă, impozitate 

cu TVA la cota zero: 

Nr. 1 din 14.01.2015; 

Nr. 12 din 05.02.2015; 

Nr. 28 din 04.03.2015; 

Nr.60 din 24.04.2015; 

Nr.98 din 29.05.2015 

Nr. 115 din 07.07.2015; 

Nr. 124 din 04.08.2015; 
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Nr. 147 din 16.09.2015; 

Nr. 155 din 02.10.2015; 

Nr. 181 din 08.12.2015. 

113. Elaborarea 

proiectelor hotărîrilor de 

Guvern privind 

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 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost elaborate și aprobate 3 hotărîri ale 

Guvernului privind completarea Listei 

agenţilor economici cu drept de 

prelungire a termenului  de plată a TVA şi 

a taxei vamale (nr. 141 din 06.04.2015; 

nr. 428 din 07.07.2015; nr. 791 din 

29.10.2015). 

 

53.  Armonizarea 

legislaţiei naţionale 

cu legislaţia Uniunii 

Europene  

114. Revizuirea şi 

armonizarea cu 

directivele europene 

respective a 

reglementărilor tehnice 

pentru anumite tipuri de 

produse, aprobate prin  

hotărîrile Guvernului:  

- nr.95 din 4 

februarie 2008 “Cu 

Nr. reglementări 

tehnice elaborate; 

Nr. liste de 

standarde conexe 

elaborate 

 

Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

 

Realizată.  

În vederea armonizării legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, 

urmare revizuirii reglementărilor tehnice 

pentru anumite tipuri de produse, au fost 

elaborate 4 proiecte de hotărîri ale 

Guvernului, care vor transpune integral 

prevederile Directivelor europene: 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Reglementării tehnice 
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privire la aprobarea RT 

“Compatibilitatea 

electromagnetică a 

echipamentelor”; 

- nr.255 din 5 

martie 2008 privind 

aprobarea RT 

„Securitatea 

echipamentelor electrice 

de joasa tensiune”; 

- nr.83 din 31 

ianuarie 2008 “Cu privire 

la aprobarea 

Reglementării tehnice 

“Jucării. Cerinţe de 

securitate” 

„Compatibilitatea electromagnetică a 

echipamentelor”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Reglementării tehnice 

„Securitatea echipamentelor electrice de 

joasa tensiune”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Reglementării tehnice “Jucării. 

Cerinţe de securitate”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Reglementării tehnice 

„Ascensoare şi componente pentru 

ascensoare”. 

115. Elaborarea 

propunerilor de proiect 

pentru atragerea 

asistenţei tehnice în 

vederea elaborării şi 

implementării 

Reglementărilor tehnice 

transpuse în baza 

Directivelor Europene  

pentru anumite tipuri de 

produse 

Propuneri de proiect 

elaborate 

Trimestrul 

I 

 

Direcţia 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate 

Realizată.  
Au fost elaborate propuneri de proiect 

destinate atragerii asistenţei tehnice 

necesare elaborării Reglementărilor 

tehnice (scrisoarea nr. 04/3 – 02/97 din 

01.04.2015). 

54.  Dezvoltarea 

proceselor de 

racordare a sistemului 

educaţional şi 

formare profesională 

la cerinţele economiei 

naţionale, conform 

competenţelor 

116. Participarea în 

procesul de 

perfecţionare a actelor 

privind corelarea între 

formarea profesională şi 

necesităţile pieţei forţei 

de muncă 

Nr. acţiunilor 

realizate; 

Nr. propunerilor 

elaborate 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate  

Realizată.  

S-au realizat 9 acţiuni ce ţin de 

participarea la:  

- lansarea proiectului GIZ „Suport pentru 

reforma structurală a învăţămîntului 

VET”; 

 - examinarea studiului privind necesităţile 

de formare profesională continuă în 
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Ministerului 

Economiei 

sectorul construcţiilor;  

- 3 şedinţe a Grupului de lucru 

coordonator privind monitorizarea 

Programului de suport bugetar în 

domeniul VET. 

S-au înaintat 4 avize la proiectele de HG 

ce ţin de:  

- Planul de restructurare a instituţiilor 

VET;  

- crearea Agenţiei Naţionale de Asigurare 

a Calităţii în învăţămîntul profesional;  

- Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională în învăţămîntul superior; 

- aprobarea înmatriculării în 2015 la studii 

cu fregvenţă redusă la speicalitatea 

„contabilitate”; 

- prezentată informaţia privind realizarea 

Strategiei naţionale privind politici de 

ocupare a forţei de muncă pentru perioada 

anilor 2007-2015; 

- participarea la şedinţa de lucru a 

Comitetului de Conducere a proiectului 

UE de Asistenţă Tehnică pentru domeniul 

învăţămînt şi formare profesională. 

117. Participarea în 

activitatea Comitetului 

Sectorial în formarea 

profesională în domeniul 

industriei nealimentare 

în  vederea elaborării 

standardelor 

ocupaţionale pentru 

domenii de activitate 

vocaţional/tehnice 

Nr. acţiuni realizate; 

Nr. propuneri 

elaborate; 

Nr. standarde 

avizate/aprobate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost elaborate şi promovate 2 

standarde ocupaţionale pentru profesiile 

muncitoreşti „Electrogazosudor – montor” 

şi „Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajului electric” (Ordinul 

ME nr. 87 din 04.05.2015). 

55.  Dezvoltarea 118. Monitorizarea Nr. manageri Pe Direcția politici Realizată. 
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competenţelor 

relevante pentru 

creşterea 

productivităţii şi 

competitivităţii 

naţionale 

realizării Programului 

moldo-german de 

pregătire şi perfecţionare 

a managerilor de la 

întreprinderile din 

diferite sectoare ale 

economiei RM 

instruiți  

 

parcursul 

anului 

 

investiţionale şi 

competitivitate 

În cadrul Programului moldo-german de 

pregătire şi perfecţionare a managerilor de 

la întreprinderi din diferite sectoare ale 

economiei RM pe parcursul anului 2015 

au fost instruiţi 34 manageri în domeniul 

agriculturii, eficienţei energetice, 

protecţiei sănătăţii, industriei uşoare, 

comerţ, alimentaţie, servicii de 

consultanţă. 

119. Elaborarea 

propunerilor   în scopul 

realizării Programului 

moldo-german de 

pregătire şi perfecţionare 

a managerilor 

Propuneri elaborate Semestrul 

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  
S-a elaborat propuneri la devizul de 

cheltuieli privind realizarea Planului de 

acţiuni pentru anul 2015 pentru 

implementarea Programului de pregătire 

şi perfecţionare a managerilor de la 

întreprinderile din diferite sectoare ale 

economiei Republicii Moldova, şi 

propuneri de proiect pentru Programul 

”Promovarea Exportului şi Atragerea 

Investiţiilor” în anul 2015. 

56.  Dezvoltarea politicii 

de ameliorare a 

competitivităţii 

economiei naţionale 

120. Monitorizarea 

implementării Foii de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii RM 

Nr. rapoartelor 

elaborate 

Semestrial

, anual 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate; 

MIEPO 

Realizată.  
S-au elaborat 3 rapoarte de implementare 

a Matricii de politici a Foii de parcurs 

pentru ameliorarea competitivităţii RM 

pentru anul 2015: 

- Raportul pentru implementarea Planului 

de acţiuni al Ministerului Economiei, 

aprobat de conducerea ministerului; 

- Raportul naţional, care a fost aprobat de 

Consiliul pentru Competitivitate; 

 - Raportul de implementare a Matricei de 

politici a Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii RM pentru 

sem. I 2015, aprobat de către Consiliul 

pentru Competitivitate. 
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121. Elaborarea 

proiectului Metodologiei 

de evaluare a 

competitivităţii RM 

Metodologia 

elaborată 

 

Trimestrul 

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  
S-a elaborat Metodologia pentru evaluarea 

realizării Matricei de politici a Foii de 

parcurs privind ameliorarea 

competitivităţii RM, care a fost aprobată 

în cadrul şedinţei Consiliului pentru 

Competitivitate pe data de 30.04. 2015.  

În baza Metodologiei a fost elaborat de 

către INCE Raportul de evaluare a 

competitivităţii şi a impactului realizării 

Matricei de politici a Foii de parcurs. 

57.  Promovarea politicii 

de stat privind 

dezvoltarea 

clusterială a 

sectorului industrial 

al RM 

122. Elaborarea 

proiectelor: 

- legii pentru modificarea 

şi completarea articolului 

22 al Legii cu privire la 

antreprenoriat şi 

întreprinderi; 

- hotărîii Guvernului cu 

privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 

952 din 27.11.2014 cu 

privire la aprobarea 

Strategiei inovaţionale a 

Republicii Moldova 

pentru perioada 2013-

2020: „Inovaţii pentru 

competitivitate” 

Proiecte aprobate Semestrul 

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Sistată.  
Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea articolului 22 al Legii cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

(cu prevederi referitoare la posibilitatea de 

asociere a întreprinderilor sub formă de 

cluster) a fost transmis repetat spre 

avizare instituţiilor de resort. Luînd în 

consideraţie obiecţiile şi argumentele 

prezentate în avizul Min. Justiţiei, precum 

şi ţinînd cont de consultările cu experţii 

din Romania în domeniu, a fost luată 

decizia că promovarea în continuare a 

proiectului nominalizat nu este oportună. 

În contextul schimbării componenţei 

Guvernului, proiectul hotărîrii Guvernului 

cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 952 din 27.11.2014 cu 

privire la aprobarea Strategiei 

inovaţionale a Republicii Moldova pentru 

perioada 2013-2020: „Inovaţii pentru 

competitivitate” a fost remis spre 

reavizare repetată instituţiilor de resort. 
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123. Elaborarea 

Analizei de previziune 

(Foresight Analysis) a 

dezvoltării politicii 

clusteriale de stat 

Nr. seminare și mese 

rotunde organizate; 

Raport elaborat 

Trimestrul 

I 

Direcția politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.   

Au fost organizate 2 mese rotunde cu 

genericul „Dezvoltarea politicii clusteriale 

în RM” și “ Premisele şi factorii de 

influenţă”. Au participat reprezentanți ai 

instituțiilor publice, agențiilor de 

dezvoltare regională și universităților din 

Republica Moldova. Obiectivul 

organizării acestor evenimente a fost 

sporirea capacității decidenților politici 

din Republica Moldova în  dezvoltarea și 

implementarea politicii de cluster în 

baza experienței țărilor din Europa de Sud 

Est. 

În cadrul evenimentului, au fost discutate 

scenariile posibile pentru dezvoltarea 

politicii clusteriale din Republica 

Moldova în baza unei analize SWOT, 

precum și factorii cheie de influenţă 

asupra dezvoltării politicii clusteriale de 

stat.  

S-a elaborat Raportul privind efectuarea 

Analizei de previziune (Foresight 

Analysis) în domeniul dezvoltării politicii 

clusteriale de stat cu determinarea 

modalităţii de dezvoltare a politicii date 

în RM. 

COMERŢ EXTERIOR ŞI COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 

Sub-programul: Comerţ exterior 

58.  Elaborarea cadrului 

legislativ şi normativ 

în domeniul 

comerţului exterior 

124. Elaborarea şi 

promovarea proiectelor 

de acte normative şi 

legislative în contextul 

racordării cadrului legal 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În contextul racordării cadrului legal la 

prevederile Nomenclatorului combinat al 

RM, a fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la modificarea şi 
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la prevederile 

Nomenclatorului 

combinat al Republicii 

Moldova 

abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” 

precum şi proiectul de lege „Cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative”. Primul Proiect, a fost aprobat 

prin HG nr. 632 din 11 septembrie 2015 

cu privire la modificarea, completarea şi 

abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

(art. VII al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 

„Privind aprobarea Nomenclaturii 

combinate a mărfurilor”); 

Al doilea proiect a fost re-avizat de către 

instituţiile de resort, şi în continuare, în 

conformitate cu legislaţia naţională, 

proiectul a fost transmis spre aprobare în 

adresa Guvernului. 

De asemenea, în perioada de referinţă, a 

fost aprobată Hotărîrea Guvernului         

nr. 400 din 16 iunie 2015 „Cu privire la 

modul de administrare a contingentului 

tarifar la importul în vrac a laptelui”. 

59.  Perfecţionarea 

procedurilor vamale 

şi de comerţ în 

vederea asigurării 

transparenţei, 

simplităţii, clarităţii, 

previzibilităţii şi 

respectarea 

principiilor 

uniformităţii în 

aplicare, 

nediscriminării şi 

imparţialităţii 

125. Revizuirea actelor 

normative şi legislative 

în domeniul 

administrării vamale în 

vederea aducerii lor în 

conformitate cu 

angajamentele OMC, 

DCFTA şi Acordul de 

Asociere cu UE 

Proiecte aprobate Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.614 din 11 septembrie 2015 „Cu privire 

la aprobarea proiectul de lege pentru 

ratificarea Acordului pentru Facilitarea 

Comerţului din cadrul OMC, aprobat la 

Bali la 7 decembrie 2013” şi remis 

Parlamentului spre adoptare.  

60.  Coordonarea 126. Prezentarea Nr. notificări Pe Direcţia politici Realizată. 
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activităţilor de 

cooperare cu OMC, 

monitorizarea şi 

implementarea 

angajamentelor 

asumate faţă de OMC  

notificărilor şi 

conformarea la 

angajamentele OMC 

prezentate către 

OMC; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

parcursul 

anului 

comerciale şi 

OMC 

În perioada de referinţă RM a remis în 

adresa Secretariatului OMC: 

- 9 notificări în conformitate cu Acordul 

privind Barierele Tehnice în calea 

Comerţului; 

- 1 notificare cu privire la Tariful Aplicat 

al Republicii Moldova pentru anul 2015; 

- 1 raport privind modificarea recentă a 

legislaţiei naţionale; 

- a fost verificat şi ajustat raportul 

prezentat pentru dezbateri pe marginea 

DCFTA (factual Prezentation) în cadrul 

Comitetului CRTAs al OMC. La fel, în 

contextul prezentării raportului vizat, au 

fost prezentate comentariile şi 

răspunsurile părţilor interesate (ţări 

membre OMC) pe marginea DCFTA.  

- a fost prezentat raportul naţional în 

contextul revizuirii politicii comerciale al 

RM 

- a fost prezentat în adresa TPRB –

Secretariatul OMC al doilea raport 

privind modificările/ajustările legislaţiei 

naţionale cu impact asupra comerţului. 

127. Monitorizarea şi 

acordarea suportului  

consultativ în domeniul 

aplicării regulilor şi 

normelor prevăzute în 

acordurile OMC 

Nr. proiecte avizate; 

Nr. demersuri 

examinate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În perioada de referinţă au fost examinate 

129 demersuri şi au fost avizate 56 

proiecte, în conformitate cu regulile şi 

normele prevăzute în Acordurile OMC. 

Totodată, în perioada 26-28 octombrie 

2015 şi respectiv 1-2 decembrie, au fost 

organizate cu suportul experţilor OMC, 2 

seminare tematice privind Mecanismul de 

soluţionare a litigiilor în cadrul OMC şi 

Acordul GATS. 

128. Asigurarea Nr. evenimente la Pe Direcţia politici Realizată. 
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participării la şedinţele 

comitetelor sectoriale 

din cadrul OMC şi 

elaborarea poziţiei ţării 

pe subiectele discutate 

care s-a participat; 

Nr. documentelor 

elaborate 

parcursul 

anului 

comerciale şi 

OMC 

Pe parcursul perioadei de referinţă a fost 

asigurată participarea la 6 şedinţe ale 

comitetelor sectoriale din cadrul OMC şi 

anume:   

 - Delegaţia RM a participat, la Geneva, la 

2 reuniuni ale Comitetului OMC pentru 

Achiziţii Publice (GPA) (11 februarie şi 1 

iunie 2015) (nr. de persoane din cadrul 

ME- 2) 

- În perioada 16-26 martie, la Geneva, a 

avut loc Cursul avansat privind 

Proprietatea Intelectuală, la care a 

participat un reprezentant al Ministerului 

Economiei.  

- În perioada 4-9 mai, la Geneva, a avut 

loc Cursul avansat privind TBT în 

domeniul IT, la care a participat un 

reprezentant al Ministerului Economiei.  

- La data de 26 septembrie, la Geneva 

delegaţia RM a participat în cadrul 

dezbaterilor organizate de către OMC pe 

marginea Prezentării Acordului DCFTA 

semnat între statele UE si RM, la care a 

participat un reprezentant al Ministerului 

Economiei. 

- În perioada 15-19 decembrie curent, 

Viceministrul economiei, dl Octavian  

Calmîc, a participat la cea de a 10 

Conferinţă ministerială a OMC  

organizată la Nairobi, Kenya. În cadrul 

evenimentului a fost abordată situaţia 

ţărilor slab dezvoltate, concurenţa la 

exportul de produse agricole şi 

implementarea prevederilor Agendei de la 

Doha. 

129. Elaborarea şi Proiect aprobat Trimestrul Direcţia politici Realizată. 
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promovarea proiectului 

de lege pentru ratificarea 

Acordului pentru 

Facilitarea Comerţului 

din cadrul OMC 

IV comerciale şi 

OMC 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului. 

rr.614 din 11 septembrie 2015 „Cu privire 

la aprobarea proiectul de lege pentru 

ratificarea Acordului pentru Facilitarea 

Comerţului din cadrul OMC, aprobat la 

Bali la 7 decembrie 2013” şi remis 

Parlamentului spre adoptare. 

130. Elaborarea şi 

promovarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 

560 din 1 august 2012, 

precum şi a anexei la 

Regulamentul privind 

funcţionarea Centrelor 

de notificare şi 

informare ale 

Organizatiei Mondiale a 

Comertului (O.M.C.) 

Proiect aprobat 

 

Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

430 din 13 iulie 2015 cu privire la 

modificarea Anexelor nr.1 şi nr.2 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 1 

august 2012, precum şi a anexei la 

Regulamentul privind funcţionarea 

Centrelor de notificare şi informare ale 

Organizatiei Mondiale a Comertului 

(O.M.C). 

131. Elaborarea şi 

promovarea proiectului 

de lege pentru aderarea 

la Acordul privind 

achiziţiile publice 

(GPA) din cadrul OMC 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare. 

La data de 16 septembrie curent, în cadrul 

Comitetului privind Achiziţiile Publice, 

Republica Moldova a fost invitată să 

adere la Acordul privind achiziţiile 

publice (GPA) din cadrul OMC. Ulterior, 

după aderarea RM la Acordul GPA, va fi 

elaborat proiectul cu ratificarea Acordului 

privind Achiziţiile Publice. 

132. Elaborarea şi 

prezentarea raportului de 

revizuire a politicii 

comerciale   (TPR) a 

RM în contextul lansării 

procesului de evaluare a 

Raportul aprobat în 

cadrul comitetului 

Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În contextul definitivării raportului de 

evaluare a politicii comerciale a 

Republicii Moldova în cadrul OMC, în 

perioada 1-5 iunie 2015, la Chişinău, au 

avut loc o serie de şedinţe de lucru în 
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politicii comerciale a 

Republicii Moldova în 

cadrul OMC 

cadrul cărora au participat experţii OMC 

şi experţii naţionali din instituţiile de 

resort implicate în elaborarea raportului de 

revizuire a politicii comerciale (TPR) a 

RM. În acest sens, obiecţiile şi 

propunerile finale pe marginea raportului 

au fost remise în adresa experţilor TPR ai 

OMC pentru a fi luate în considerare.  

Totodată, în luna august a fost prezentat şi 

raportul naţional pe TPR în adresa 

Secretariatului OMC.  

Raportul TPR a fost prezentat de către 

reprezentantul RM şi Secretariat, în cadrul 

OMC, la data de 19 si 21 octombrie a 

anului curent. 

61.  Eliminarea barierelor 

tarifare şi netarifare 

din domeniul 

comerţului exterior 

133. Iniţierea 

proceselor/investigaţiilor 

în sensul identificării şi 

eliminării barierelor 

tarifare şi netarifare 

existente pe plan 

bilateral şi multilateral 

în cadrul OMC 

Nr. procese iniţiate; 

Nr. documente 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare.  

Republica Moldova este parte terţă în 

diferendul din cadrul OMC, dintre 

Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, pe 

marginea tratamentului tarifar pentru 

unele produse agricole și industriale.  

62.  Facilitarea accesului 

exportatorilor pe 

pieţele externe   

134. Publicarea 

buletinului electronic 

trimestrial conținând 

informații relevante 

exportatorilor din 

Moldova 

Buletine electronice 

trimestriale editate 

Pe 

parcursul 

anului 

MIEPO Realizată. 

Pe parcursul anului 2015, MIEPO a 

elaborat 10 ediții de buletine electronice 

informaționale, destinate exportatorilor 

autohtoni. 

Sub-programul: Cooperare economică cu UE 
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63.  Instituirea regimului 

de comerţ preferenţial 

cu Republica Turcia 

135. Elaborarea 

instrumentelor necesare 

pentru ratificarea 

Acordului de comerţ 

liber între Republica 

Moldova şi Republica 

Turcia 

Acord ratificat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare.  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

487 din 7 august 2015 „Cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de Comerţ Liber 

între Republica Moldova şi Republica 

Turcia, semnat la Chişinău, la 11 

septembrie 2014”.  

La moment proiectul menţionat se află în 

Parlament spre examinare şi aprobare. 

Proiectul urmează a fi promovat pentru 

adoptare în trimestrul I, 2016. 

136. Elaborarea 

modificărilor şi 

completărilor la cadrul 

normativ şi legislativ în 

vigoare privind 

distribuirea cotelor în 

comerţul exterior cu 

Republica Turcia 

Proiecte elaborate Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Sistată.   

Modificările şi completările la cadrul 

normativ şi legislativ privind distribuirea 

cotelor în comerţul exterior cu Republica 

Turcia vor fi iniţiate după intrarea în 

vigoare a Acordului de comerţ liber între 

Republica Moldova şi Republica Turcia. 

64.  Facilitarea accesului 

produselor 

moldoveneşti pe piaţa 

Uniunii Europene 

137. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

proiectului de lege 

pentru aderarea 

Republicii Moldova la 

Convenţia regională cu 

privire la regulile de 

origine preferențiale 

PanEuroMediteraneene 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

Proiectul de lege pentru aderarea 

Republicii Moldova la Convenţia 

regională cu privire la regulile de origine 

preferențiale PanEuroMediteraneene a 

fost adoptat prin Legea nr. 111 din 28 mai 

2015. 

138. Coordonarea 

procesului de 

implementare a 

Acordului dintre 

Uniunea Europeană şi 

Nr. de şedinţe 

organizate 

Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată.  

Prima şedinţă dintre Uniunea Europeană - 

Republica Moldova a Sub-Comitetului 

privind indicațiile geografice a avut loc pe 

data de 15 decembrie 2015. Părţile au 
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Republica Moldova cu 

privire la protecţia 

indicaţiilor geografice 

pentru produsele 

agricole şi alimentare 

făcut schimb de informații necesare pentru 

actualizarea listei indicaţiilor geografice 

pentru produsele agricole şi alimentare, 

dintre UE şi Moldova GIs. Proiectul 

Deciziei nr 2/2015 UE-Moldova privind 

indicatiile geografice urmează a fi semnat.  

În cadrul şedinţei a avut loc schimb de 

informaţii suplimentare şi clarificări cu 

privire la anumite GIs folosite de 

companii moldoveneşti şi exportate către 

pieţele terţe. 

139. Organizarea 

acţiunilor  de 

mediatizare a 

prevederilor DCFTA în 

cadrul mediului de 

afaceri şi societăţii civile 

Nr. măsuri 

organizate; 

Materiale 

promoţionale 

elaborate și 

distribuite 

Trimestrul 

IV 

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA; 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În perioada de raportare au avut loc 38  

evenimente cu participarea 

reprezentanţilor mediului de afaceri şi 

societăţii civile, în cadrul cărora au fost 

mediatizate prevederile DCFTA, şi 

anume: 

- 24 de seminare tematice privind 

valorificarea potențialului DCFTA, 

organizate în perioada ianuarie-iunie 

curent de comun cu Camera de Comerț și 

Industrie și Asociația Businessului 

European;  

- Misiunea economică a oamenilor de 

afaceri din Republica Moldova în Țările 

Baltice, organizată în perioada 17-22 mai 

2015 de Camera de Comerț și Industrie, în 

cadrul acesteia fiind realizată prezentarea 

″Oportunitățile și beneficiile oferite de 

către DCFTA în vederea extinderii 

cooperării comercial-economice cu țările 

UE și valorificarea pe deplin a 

potențialului de export a Republicii 

Moldova″; 

- Atelierul de Lucru «Provocările și 
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oportunitățile existente de export a 

produselor din carne și mezeluri pe piața 

UE» organizat la 27 mai 2015 de 

Asociația Businessului European din 

Moldova, scopul acestuia fiind informarea 

mediului de afaceri, producătorii și 

procesatorii de carne, referitor la 

racordarea sistemului național de 

certificare la rigorile UE. 

- La 14 iulie 2015 a avut loc evenimentul 

de lansare a website-ului oficial 

www.dcfta.md, care constituie un 

instrument important pentru furnizarea de 

informații practice cu privire la 

implementarea DCFTA și oportunitățile 

sale; 

- În scopul promovării intereselor 

societății civile privind implementarea 

Capitolului 13 ”Comerț și Dezvoltare 

Durabilă” a DCFTA, la 8 iulie 2015, s-a 

desfășurat ″Forumul comun de dialog cu 

societatea civilă″. Totodată, menționăm că 

în cadrul forumului a fost organizat  în 

comun cu partea UE un Atelier de lucru 

privind managementul deșeurilor și 

aspecte legate de comerț. În cadrul 

atelierului respectiv au fost prezentate 

prevederile și reformele planificate ce 

derivă din angajamentele DCFTA, întru 

îmbunătățirea politicilor interne 

economice, de mediu și sociale. 

- La 02.09.2015 s-a asigurat participarea 

la întrevederea cu producătorii și 

procesatorii de carne din Germania. 

Principalele discuții s-au focusat pe 

aspecte legate de conformarea produselor 



1 2 3 4 5 6 7 

la standardele europene, respectarea 

măsurilor sanitare și asigurarea calității în 

vederea intensificării colaborării dintre 

părți, precum și facilitării exportului de 

origine animală pe piața germană. 

- Participarea la Forumul Societății Civile 

a țărilor membre ale Parteneriatului Estic 

în perioada 23-25 septembrie 2015, care 

a avut loc în Georgia, Tibilisi. În cadrul 

acestei misiuni a fost făcută prezentarea 

cu tematica ‟Un an de la implementarea 

Acordului de Asociere/ DCFTA. Realizări, 

oportunități de dezvoltare” 

-  În perioada 28 - 30 septembrie 2015     

s-au desfășurat 3 workshop-uri privind 

comerțul electronic, serviciile de 

comunicare electronică și semnătura 

electronică. Scopul acestor ateliere a fost 

de a explica politicile și măsurile UE 

privind comerțul electronic, diferențele 

dintre legislațiile Republicii Moldova și 

UE în aceste domenii, precum și nivelul 

lor de compatibilitate. 

- În perioada vizată a fost elaborat  Planul 

de Comunicare a DCFTA pentru 2015, ce 

conține un șir de activități (seminare, 

conferințe, workshopuri, focus-grupuri, 

broșuri sectoriale, etc.) în vederea oferirii 

mediului de afaceri și publicului larg 

informații veridice privind beneficiile ce 

decurg din implementarea DCFTA.  

- La 8 octombrie 2015 a fost asigurată 

participarea la masa rotundă în cadrul 

căreia au fost prezentate oportunitățile și 

provocările cu care se confruntă IMM-

urile din Republica Moldova în procesul 
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de implementare a ZLSAC, precum și 

care sunt instrumentele de sprijin oferite 

mediului de afaceri. 

-  La 12 octombrie 2015 a fost asigurată 

participarea și intervenția în cadrul 

conferinței dedicate Zilei Mondiale a 

Standartizării “Standardele-limbajul 

comun al lumii”și raportarea pe subiectul: 

“Acordului de liber schimb cu UE: 

beneficii și oportunități”. 

- La 22 octombrie 2015 a fost asigurată 

participarea și intervenția în cadrul 

conferinței internaționale cu tematica 

“Beneficiile DCFTA”. 

- În perioada 30 octombrie – 10 

noiembrie. 2015 a fost asigurată 

participarea și prezentarea informației 

relevante conform agendei în cadrul 

Zilelor Businessului Regional. 

- La 30 noiembrie 2015 a fost asigurată  

participarea la masa rotundă cu genericul 

”Ultimele evoluții în implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE”, 

organizată de Institutul pentru Politici și 

Reforme Europene. 

- La 10 decembrie 2015  a fost asigurată 

participarea la masa rotundă de prezentare 

a raportului „Prognozele și riscurile 

creșterii economiei transnistrene pentru 

2016” (Expert Grup). 

- La 26 noiembrie, precum şi la data de 

11 decembrie 2015  a fost efectuată 

prezentarea în cadrul seminarului destinat 

Societății Civile pe domeniul Comerțului 

cu tematica “Politici comerciale ale UE: 

vizor spre Est” (ASEM). 
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- La 17 decembrie 2015 a fost asigurată 

participarea în cadrul conferinței 

organizate de EBA „Aspectele practice ce 

țin de implementarea  ZLSAC  - lecții de 

învățat după un an de aplicare a 

Acordului”. 

- La 17 decembrie 2015 a fost asigurată 

participarea la ședința ordinară a 

Comitetului pentru Antreprenoriat în 

Servicii organizată de CCI RM, unde a 

fost discutată tematica infrastructurii 

calității, pentru creșterea și consolidarea 

competitivității exportului autohton în 

procesul de implementare a DCFTA. 

140. Elaborarea 

mecanismului anti-

circumvenţie pentru 

produsele agricole şi 

produsele agricole 

procesate în cadrul 

DCFTA 

Mecanism elaborat Trimestrul 

III 

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA; 

Direcţia  

politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În cooperare cu Comisia UE a fost 

stabilită procedura de monitorizare şi 

implementare a mecanismului anti 

circumvenţie pentru produsele agricole si 

produsele agricole procesate în cadrul 

DCFTA. 

 

65.  Implementarea 

prevederilor 

Acordului de 

Asociere și DCFTA 

dintre RM-UE 

 

141. Monitorizarea 

implementării Planului 

naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016 

4 rapoarte elaborate Trimestrial Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

Realizată. 
În perioada de referinţă au fost elaborate 4 

rapoarte privind implementarea Planului 

naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE şi 2 

rapoarte cumulative 

142. Organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

grupurilor de lucru 

sectoriale în vederea  

Nr. ședințe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului  

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

Realizată. 
Pe parcursul anului 2015 au fost 

organizate 26 de şedinţe 

interinstituţionale şi 6 vidioconferinţe cu 
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implementării Planului 

Național de Acțiuni 

pentru implementarea 

angajamentelor stipulate 

în AA și DCFTA 

europene și 

DCFTA 

Comisia Europeană, în vederea 

implementării DCFTA, pe următoarele 

domenii: 

i) 13 şedinţe a grupurilor de lucru 

sectoriale pe componenta DCFTA, 

inclusiv: 

- 26 martie 2015 - Grupul de lucru 

interinstituțional în domeniul servicii și 

libera circulație a capitalului, sub-

domeniul “Dreptul de stabilire”; 

- 27 aprilie 2015 - Grupul de lucru 

interinstituțional în domeniul servicii și 

libera circulație a capitalului, segmentul 

„Comeț electronic”;. 

- 28 aprilie 2015 - Sub-grupul de lucru 

în domeniul achizițiilor publice; 

- 4 iunie 2015 - Grupul de lucru 

interinstituțional pe segmentul 

“Cooperarea privind politica industrială 

și antreprenorială”; 

- 1 iunie 2015 - Grupul de lucru pe 

domeniul Bariere tehnice în comerț, 

infrastructura calității, Supravegherea 

pieței și măsurile sanitare și fitosanitare, 

sub-domeniul Infrastructura calității; 

- 9 iunie 2015 - Grupul de lucru pe 

domeniul Bariere tehnice în comerț, 

infrastructura calității și măsurile 

sanitare și fitosanitare;  

- 12 iunie 2015 - Grupul de lucru pe 

segmentul “Prezența Temporară a 

Persoanelor Fizice Aflate în Vizită de 

Afaceri”; 

- 2 iulie 2015 - Grupului de Lucru pe 

domeniul  bariere tehnice în calea 

comerțului; 
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- 28 septembrie 2015 - Grupul de 

Lucru cu participarea Ministerului 

Sănătății, Ministerului Mediului și 

Agenția Medicamentului întru urgentarea 

depășirii restanțelor din 2014, precum și 

întreprinderea măsurilor de rigoare pentru 

acțiunile planificate pe 2015; 

- 6 octombrie 2015 - Ședința de lucru 

ad-hoc desfășurată în vederea înlăturării 

divergențelor apărute între Ministerul 

Justiției și Consiliul Concurenței; 

- 29 octombrie 2015 - Ședința Grupului 

de lucru pentru realizarea angajamentelor 

ce derivă din art. 30, art. IV al DCFTA pe 

segmentul Dreptul societăților (conform 

ordinului nr. 152 din 02.10.2015); 

- 9 noiembrie 2015 - Grupul de lucru 

privind armonizarea reglementărilor 

tehnice naționale din domeniul 

echipamentelor individuale de protecție,  a 

echipamentelor și sistemelor de protecție 

destinate utilizării în atmosfere potențial 

explozive, a explozivilor de uz civil, 

precum și instituirea sistemului de 

trasabilitate a explozivilor de uz civil în 

Republica Moldova la aquis-ul UE; 

- 22 decembrie 2015 - Ședința ad-hoc 

privind modificarea unor Anexe la 

Acordul de Asociere RM-UE, 

componenta DCFTA. 

De asemenea, au fost organizate 8  

ședințe în scopul modificării/ajustării 

Planului naţional de acţiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014, 
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şi anume: 

ii) Organizarea ședințelor Grupului de 

lucru instituit sub egida Viceprim-

ministrului, ministrului economiei, pe 

componenta DCFTA: 

În perioada de referința au fost organizate 

cu regularitate ședințe sectoriale ale 

Grupului de lucru instituit sub egida 

domnului Viceprim-ministru, Ministru al 

economiei, în cadrul cărora au fost puse în 

discuție progresele cu privire la realizarea 

angajamentelor DCFTA. De asemenea, 

reuniunile au demarat în scopul 

întreprinderii măsurilor de urgentare a 

implementării actelor normative UE, 

precum și în vederea identificării 

obstacolelor și necesităților de asistență 

tehnică necesară pentru  realizarea 

prevederilor stipulate în Acord. Urmare 

ședințelor respective au fost aprobate 

Ordinul MEc nr. 154 din 02.10.15 și 

Ordinul nr.152 din 02.10.15.  

iii) Organizarea și participarea la 6 

Videoconferințe dintre instituțiile RM și 

Comisia Europeană, în vederea 

implementării DCFTA: 

- 29 aprilie 2015 - videoconferința RM-

UE în contextul organizării 

Subcomitetului pe Comerț și Dezvoltare 

durabilă (TSD) și Forumului comun de 

dialog cu societate civilă pe componenta 

DCFTA; 

- 11 iunie 2015 - videoconferința cu 

Comisia Europeană pentru discutarea 

noilor Directive din anexa XVI a 

capitolului TBT (bariere tehnice în calea 
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comerțului) și traducerea legislației 

orizontale TBT; 

- 17 iunie 2015 - videoconferința cu 

Comisia Europeană privind aspectele 

aferente organizării Subcomitetului pe 

TSD (Comerţ şi Dezvoltare durabilă); 

- 23 iulie 2015 - videoconferința 

organizată în contextul Subcomitetului 

pentru cooperare economică; 

- 2 octombrie 2015 și 8 decembrie 

2015 - videoconferințele pe domeniul 

Achiziții publice. 

143. Participarea la 

procesul de ajustare a 

cadrului juridic național 

la normele și exigențele 

legislației europene 

conform angajamentelor 

prevăzute în Acordul de 

Asociere și DCFTA 

Nr. acte legislative 

elaborate, avizate, 

sau promovate. 

Pe 

parcursul 

anului  

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

Realizată. 

În total, pe parcursul anului 2015, au fost 

supuse procedurii de avizare, 36 proiecte 

de acte normative pe diverse domenii de 

competență și anume: domeniul politicilor 

agricole și barierelor tehnice în calea 

comerțului, protecției consumatorilor,  

domeniul serviciilor financiare, 

achizițiilor publice etc. 

144. Organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

Comitetului pentru 

comerț în cadrul 

Acordului de Asociere. 

Nr. ședințe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului  

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

Realizată. 

Pe parcursul anului 2015 au fost 

organizate 2 ședințe a Comitetului pentru 

comerţ în cadrul Acordului de Asociere, 

după cum urmează: 

1) Reuniunea zero a Comitetului de 

asociere reunit în configurația Comerț a 

avut loc la 5 martie 2015, la Chișinău. În 

cadrul Comitetului respectiv a avut loc 

schimbul de informație privind realizările 

și perspectivele, precum și punctate 

restanțele RM în ceea ce privește 

realizarea angajamentelor asumate prin 

semnarea Acordului de Asociere cu 

Uniunea Europeană 
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(http://mec.gov.md/ro/content/oficialii-

europenii-au-facut-recomandari-privind-

implementarea-dcfta). 

2) Prima reuniune a Comitetului de 

asociere reunit în configurația Comerț  
s-a desfășurat la data de 22 octombrie 

2015 la Chișinău, urmare, au fost adoptate 

Concluziile operaționale cu acțiunile pe 

care părțile și le asumă pentru perioada 

imediat următoare, precum și Deciziile de 

modificare a Acordului de Asociere și ale 

Anexelor conexe acestuia.  

(http://mec.gov.md/ro/content/comitetul-

de-asociere-rm-ue-s-reunit-la-chisinau) 

145. Pregătirea 

propunerilor și 

materialelor relevante 

pentru ședințele 

Comitetelor și 

Subcomitetelor 

sectoriale în cadrul 

Acordului de Asociere 

Documente și 

materiale pregătite 

Pe 

parcursul 

anului  

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

Realizată. 

În perioada de raportare au fost elaborate 

materiale relevante aferente organizării şi 

participării în cadrul a 5 sub-comitete şi 

respectiv a 5 şedinţe preparatorii: 

 7 iulie 2015 - Sub-comitetul pe Comerț 

și Dezvoltare durabilă (Trade & 

Sustenabile Development (TSD)); 

 24 iulie 2015 - Sub-comitetul pentru 

Cooperare Economică; 

 12 martie 2015 - Reuniunea 

Subcomitetului pe Măsuri sanitare și 

fitosanitare (SPS) RM-UE;  

 20 mai 2015 - Reuniunea 

Subcomitetului de Asociere în domeniul 

Vamal RM-UE;  

 15 decembrie 2015 - Reuniunea 

Subcomitetului pe Indicații Geografice 

RM-UE. 

 21 mai 2015 - Ședința informativă 

referitoare la instituirea Forumului 

http://mec.gov.md/ro/content/oficialii-europenii-au-facut-recomandari-privind-implementarea-dcfta
http://mec.gov.md/ro/content/oficialii-europenii-au-facut-recomandari-privind-implementarea-dcfta
http://mec.gov.md/ro/content/oficialii-europenii-au-facut-recomandari-privind-implementarea-dcfta
http://mec.gov.md/ro/content/comitetul-de-asociere-rm-ue-s-reunit-la-chisinau
http://mec.gov.md/ro/content/comitetul-de-asociere-rm-ue-s-reunit-la-chisinau
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comun de dialog cu societatea civilă și 

Grupului intern de consultanță; 

 2 iulie 2015 - Ședința preparatorie în 

vederea instituirii Forumului comun de 

dialog cu societatea civilă și pregătirii 

Atelierului de lucru privind 

managementul deșeurilor și aspecte 

legate de comerț; 

 23 iulie 2015 - Ședința preparatorie în 

contextul desfășurării reuniunii 

Subcomitetului pentru cooperare 

economică; 

 6 octombrie 2015 - Ședința 

preparatorie în contextul pregătirii de 

reuniunea Comitetului de Asociere în 

configurația comerț; 

  9 decembrie 2015 - Ședința 

preparatorie în contextul pregătirii pentru 

Subcomitetul Republica Moldova – 

Uniunea Europeană pentru Indicații 

Geografice. 

Întru asigurarea realizării acțiunilor 

incluse în ‟Matricea de politici privind 

Programul de suport bugetar din partea 

UE pentru instituirea DCFTA au fost 

organizate: 

- 2 şedinţe a Comitetului de supraveghere 

a Programului de suport bugetar pentru 

instituirea DCFTA; 

- Reuniunea Consiliului de coordonare a 

donatorilor externi pe domeniul 

infrastructura calității și protecția 

consumatorilor; 

- 2 şedințe în contextul realizării 

indicatorului 2.3 şi indicatorului 1.2 din 
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Matricea de politici privind Programul de 

suport bugetar pentru instituirea DCFTA; 

Au fost elaborate și publicate 7 

comunicate de presă privind progresele 

înregistrate pentru implementarea 

angajamentelor DCFTA. 

  145* Identificarea 

soluţiilor de 

implementare a ZLSAC 

în regiunea 

transnistreană și 

organizarea discuțiilor 

cu reprezentanţii de la 

Tiraspol în contextul 

adoptării deciziilor 

corespunzătoare 

Decizia adoptată Trimestrul

IV 

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

Realizată. 

A fost aprobată Decizia nr.1/2005 a 

Consiliului de Asociere UE-RM privind 

aplicarea titlului V din Acordul de 

asociere RM-UE pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, la data de 23 

decembrie 2015, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Decizia are la bază rezultatul pozitiv al 

negocierilor purtate la acest capitol. 

Astfel, pe 12 noiembrie 2015 Ministerul 

Economiei al Republicii Moldova a 

prezentat Direcției Generale Comerț a 

Comisiei Europene (DGTRADE) un set 

deMăsuri de facilitare a comerțului cu UE 

în regiunea transnistreană, convenit cu 

Tiraspolul. 

Începînd cu 1 ianuarie 2016 toți agenții 

economici din Republica Moldova, 

inclusiv cei din regiunea transnistreană, 

vor exporta mărfurile în Uniunea 

Europeană în baza aceluiași regim de 

comerț liber.  

Sub-programul: Cooperare economică internaţională 

66.  Dezvoltarea 

cooperării de 

producţie 

146. Elaborarea şi 

completarea Listelor 

mărfurilor (serviciilor) 

destinate livrărilor prin 

cooperarea de producţie 

Lista elaborată şi 

completată 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  
S-a elaborat Lista mărfurilor (serviciilor) 

destinate livrărilor prin cooperarea de 

producţie între agenţii economici în 

cadrul Acordurilor privind cooperarea de 
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între agenţii economici 

în cadrul Acordurilor 

privind cooperarea de 

producţie încheiate între 

Republica Moldova şi 

statele CSI (Federaţia 

Rusă, Ucraina, 

Republica Belarus) 

pentru anul 2015 

producţie încheiate între Republica 

Moldova şi Federaţia Rusă pentru anul 

2015. 

147. 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 2015 

Lista elaborată şi 

completată 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Realizată.  

Au fost elaborate şi transmise părţii ruse 

7 suplimente la Lista 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 

2015. 

148. Elaborarea 

proiectului hotărârii de 

Guvern cu privire la 

iniţierea negocierilor 

asupra proiectului 

Protocolului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Federaţiei Ruse privind 

livrarea mărfurilor în 

cadrul cooperării de 

producţie pentru anul 

2016 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Sistată.    

Acţiunea nu a fost realizată din motivul că 

în rezultatul tratativelor purtate cu partea 

rusă în vederea dezvoltării cooperării de 

producere între RM şi Federaţia Rusă s-a 

convenit iniţierea în anul 2016 a 

procedurii de modificare şi completare a 

Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse 

privind cooperarea de producţie (semnat 

la Moscova, la 30 octombrie 1998). 

Modificarea ţine de excluderea 

obligaţiunii de elaborare şi semnare a 

Protocolului între ţări, astfel livrarea se va 

efectua fără semnarea Protocolului în 
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cauză. 

67.  Promovarea 

intereselor economice 

în cadrul 

organismelor 

internaţionale (CSI, 

CEFTA, UNECE) 

149. Continuarea 

negocierilor şi semnarea 

Acordului privind 

comerţul cu servicii în 

cadrul CSI 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare. 

Pe parcursul perioadei de raportare au 

avut loc 2 şedinţe a Grupului de lucru 

privind negocierea Acordului cu privire la 

Comerţul Liber cu Servicii în cadrul 

Comunităţii Statelor Independente (30-31 

martie 2015 şi 17-18 decembrie 2015) şi 2 

reuniunii ale viceminiştrilor organizată în 

scopul determinării unei poziţii mai clare 

a ţărilor pe marginea Acordului cu privire 

la Comerţul Liber cu Servicii din cadrul 

CSI (22-23 iunie 2015 şi 1-2 octombrie 

2015).  

150. Continuarea 

negocierilor şi semnarea 

Protocolului  privind 

reducerea şi anularea 

graduală a taxelor la 

export în cadrul 

Acordului privind Zona 

de Comerţ Liber în 

cadrul CSI, semnat la 

Sankt Petersburg la 18 

octombrie 2011 

Protocol semnat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare. 

Ultima şedinţă a Grupului de experţi 

pentru negocierea reducerii şi  anulării 

graduale a taxelor la export în cadrul 

Acordului privind Zona de Comerţ Liber 

în cadrul CSI, semnat la Sankt Petersburg 

la 18 octombrie 2011 a avut loc în 

perioada 17-18 octombrie 2013. 

Următoarea şedinţă a fost preconizată 

pentru perioada de 25-26 martie 2014, dar 

reieşind din conjunctura politică din 

regiune a fost contramandată pentru o 

perioadă nedeterminată. 

151. Continuarea 

negocierilor şi semnarea 

Protocolului privind 

introducerea 

modificărilor în Acordul 

privind Regulile de 

determinare a ţării de 

origine a mărfurilor în 

CSI din 20 noiembrie 

Protocol semnat Trimestrul 

III 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

615 din 11 septembrie 2015 „Pentru 

aprobarea Protocolului privind 

introducerea modificărilor în Acordul 

privind Regulile de determinare a ţării de 

origine a mărfurilor în CSI din 20 

noiembrie 2009”. 

Totodată, continuă negocierile pe 
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2009 marginea altor Protocoale similare. 

152. Organizarea 

consultărilor bilaterale 

cu partenerii comerciali 

din cadrul CSI în 

vederea consolidării 

relaţiilor de cooperare 

urmare semnării 

Acordului de Asociere şi 

DCFTA 

Nr. reuniuni 

organizate; 

Nr. documente 

elaborate 

Permanent Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare. 

În perioada 24-25 iunie 2015, la Moscova 

delegaţia RM (reprezentant MEc -1) a 

participat în cadrul întrunirii Comisiei 

interguvernamentale moldo-ruse pentru 

cooperare comercial-economică, pentru a 

discuta o serie de probleme existente în 

relațiile dintre Republica Moldova şi 

Federaţia Rusă. 

153. Asigurarea 

președinției Republicii 

Moldova pe parcursul 

anului 2015 în cadrul 

CEFTA  

Nr. reuniuni 

organizate 

Permanent Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În perioada de raportare au avut loc 6 

evenimente în contextul cooperării în 

cadrul CEFTA: 

- La 25 februarie 2015, la Bruxelles, a 

avut loc reuniunea Comitetului Mixt 

Special din cadrul CEFTA; 

- În perioada 29-30 iunie curent, a avut 

loc cea de-a IV-a rundă de negocieri pe 

marginea Acordului de comerţ liber cu 

servicii din cadrul CEFTA precedată de 

întrunirea Subcomitetului pe Servicii 

din cadrul CEFTA; 

- La 1 iulie 2015 reprezentanţii MEc au 

participat în cadrul primei întruniri al 

Comitetului pentru Facilitarea 

Comerţului din cadrul CEFTA; 

- La 2 iulie 2015 a avut loc reuniunea 

Viceminiştrilor din cadrul CEFTA, în 

cadrul căreia au participat 7 

reprezentanţi din partea RM. 

- În perioada 16-18 septembrie 2015, a 

avut o serie de evenimente organizate la 

Chişinău, în cadrul cărora au participat 4 

reprezentanţi din partea RM. 

- În perioada de 26-29 noiembrie 2015 
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au avut loc o succesiune de evenimente 

organizate de către Ministerul 

Economiei, şi anume Negocierile pe 

marginea acordului cu servicii din 

cadrul CEFTA, CEFTA WEEK 2015, 

Întrunirea experţilor CEFTA şi 

Întrunirea Miniştrilor economiei din 

cadrul ţărilor membre CEFTA. 

154. Negocierea 

Acordului privind 

comerţul cu servicii în 

cadrul CEFTA 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

În curs de realizare. 

Ultima rundă de negocieri pe marginea 

Acordului privind comerţul liber cu 

servicii în cadrul CEFTA a avut loc în 

perioada 17-18 septembrie, curent la 

Chişinău, în cadrul căreia s-a discutat 

liberalizarea a 4 sectoare din domeniul 

serviciilor.  Pînă la momentul actual, au 

avut loc 5 runde de negocieri. Ce-a de-a 

IV-a rundă de negocieri a avut loc în 

perioada 1-2 iunie 2015, curent, la 

Chişinău. 

155. Organizarea şi 

participarea la 

Subcomitetele CEFTA 

Nr. subcomitete 

organizate 

Permanent Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În perioada 26-27 februarie 2015 la 

Bruxelles a avut loc prima şedinţă a 

Subcomitetului pe Servicii. 

În data de 1 iulie 2015, la Chişinău a avut 

loc ce-a de-a II-a şedinţă a Subcomitetului 

pe Servicii, în cadrul căruia au fost 

continuate negocierile pe marginea 

Acordului privind comerţul cu servicii în 

cadrul CEFTA.  

În perioada 1-2 iulie curent, la Chişinău, 

au avut loc întrunirea Comitetului privind 

Facilitarea Comerţului şi reuniunea 

Viceminiştrilor, din cadrul CEFTA. 

Adiţional, în  perioada 26-30 noiembrie au 

avut loc o serie de evenimente organizate 
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în cadrul CEFTA WEEK sub egida RM 

precedată de către întrunirea Comitetului 

Mixt CEFTA 2015. 

156. Asigurarea 

participării Republicii 

Moldova la şedinţele 

organizate în cadrul 

UNECE 

Nr. documente 

elaborate 

Permanent Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Realizată. 

În cadrul celei de-a a 6-a Sesiune a 

Comitetului UNECE pentru Comerţ cu 

genericul „Extinderea participării 

economiilor în tranziție în comerțul 

internațional”, care s-a desfăşurat în 

perioada 10-11 februarie 2014, la 

Geneva, Elveţia, candidatura Dlui 

Octavian CALMÎC, înaintată de către 

Republica Moldova, a fost acceptată 

pentru funcţia de vicepreşedinte al 

Comitetului menţionat.  

68.  Organizarea şi 

desfăşurarea 

şedinţelor Comisiilor 

interguvernamentale 

pentru colaborarea 

economică, 

comercială, ştiinţifică 

şi tehnică 

157. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-slovacă de 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Sistată.  

Şedinţa Comisiei se va desfăşura în ţara 

gazdă. Conform practicii existente, ţara 

gazdă urmează să propună şi să 

coordoneze cu ţara oaspete perioada 

mutual oportună de desfăşurare a acesteia. 

Până în prezent invitația din partea 

slovacă nu a parvenit. 

158. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-turkmenă pentru 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

Prima ședință a Comisiei moldo-turkmene 

a avut loc în cadrul vizitei oficiale a 

Președintelui Republicii Moldova, 

Nicolae Timofti în Turkmenistan pe 6-8 

aprilie curent, fiind semnat Protocolul 

şedinţei Comisiei.  

159. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-rusă pentru 

colaborare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

Sistată.  

A fost stabilită data pentru a organiza 

ședința Comisiei în perioada 22-23 

octombrie 2015, la Moscova. Partea rusă a 

amînat ședința pentru perioada 

nedeterminată, reieșind din circumstanțele 
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financiare actuale din țară. 

160. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-vietnameză de 

colaborare economică, 

comercială şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Prin demersul ME nr. 09/2-80 din 

14.01.2015 adresat MAEIE, s-a propus 

desfășurarea ședinței comisiei moldo-

vietnameze în prima jumătate a anului 

2015. Ulterior, s-a convenit organizarea 

reuniunii în cauză la sfârşitul lunii 

noiembrie 2015, la Hanoi. Deoarece 

invitaţia din partea vietnameză nu a 

parvenit şi din cauza timpului restrâns, s-a 

propus organizarea acesteia în prima 

jumătate a anului 2016. 

161. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-turcă de 

colaborare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-turcă de colaborare economică 

urma să se desfăşoare la Ankara la 

invitaţia părţii turce. Pînă în prezent 

invitaţia din partea turcă nu a parvenit. 

162. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-română pentru 

colaborare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-română a avut loc în perioada 13-

14 octombrie 2015, la Bucureşti, fiind 

semnat Protocolul şedinţei Comisiei. 

163. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-kazahă pentru 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Relizată. 

Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-kazahă a avut loc în perioada 22-

24 iulie 2015, la Chişinău,  fiind semnat 

Protocolul şedinţei Comisiei. Din cauza 

situației politice din RM, ședința Comisiei 

a fost transferată pentru trimestrul III al 

anului de referință. 
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164. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-belarusă pentru 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată.  

Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-belarusă a avut loc în perioada 15-

17 iulie 2015, la Minsk, fiind semnat 

Protocolul şedinţei Comisiei. Cauza 

neîndeplinirii în termen a acţiunii 

respective constă în faptul că, reuniunea 

dată a fost comasată cu vizita 

Președintelui Nicolae Timofti și  

desfăşurarea Forumul Oamenilor de 

Afaceri din Republica Moldova şi 

Republica Belarus. 

165. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-lituaniană de 

colaborare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

A fost planificată organizarea şedinţei 

Comisiei interguvernamentale moldo-

lituaniană de colaborare economică în 

trimestrul II a anului 2016. 

166. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-polonă pentru 

cooperare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Desfăşurarea şedinţei Comisiei a fost 

amânată pentru trimestrul III 2015 de 

către Academia de Ştiinţe a Moldovei, 

care deţine preşedinţia Părţii moldoveneşti 

a Comisiei. În legătură cu alegerile 

parlamentare din Polonia aceasta a fost 

reprogramată pentru trimestrul II al anului 

2016. 

167. Comisia moldo-

cehă de cooperare 

economică, industrială şi 

tehnico-ştiinţifică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

Şedinţa Comisiei moldo-cehă a fost 

organizată  în perioada 30 iunie -1 iulie 

2015, la Chişinău, cu semnarea 

Protocolului şedinţei Comisiei. Din cauza 

situației politice din RM, ședința Comisiei 

a fost transferată pentru trimestrul III al 

anului de referință. 
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168. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-tadjică de 

colaborare economică, 

comercială şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

Şedinţa Comisiei moldo-tadjică a avut loc 

în perioada 29-30 iunie 2015, la Dușanbe, 

la care a fost semnat Protocolul şedinţei 

Comisiei. Din cauza situației politice din 

RM, ședința Comisiei a fost transferată 

pentru trimestrul III al anului de referință. 

169. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-armeană de 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

A fost preconizată organizarea şedinţei 

Comisiei moldo-armeană de colaborare 

comercial-economică în perioada 25-26 

noiembrie 2015, la Erevan, în cadrul 

vizitei Preşedintelui Nicolae Timofti, care 

nu a avut loc.  Este programată 

organizarea şedinţei Comisiei pentru 

trimetrul III al anului 2016 . 

170. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-azeră de 

colaborare comercial-

economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Proiectul Protocolului propus de partea 

azeră a fost coordonat de partea 

moldovenească. Prin demersul MAEIE nr. 

DB/3/233-7365 din 02.06.2015, partea 

azeră a propus ca ședința să se desfășoare 

în trimestrul IV, 2015. Perioada concretă 

urma să fie stabilită ulterior. 

171. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-israeliană pentru 

cooperare comercial-

economică  

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Urmare negocierilor  purtate cu partea 

israeliană, şedinţa Comisiei  

interguvernamentale moldo-israeliene 

pentru cooperare comercial-economică a 

fost transferată pentru trimestrul III al 

anului 2016.     

172. Comisia mixtă 

interguvernamentală 

moldo-ucraineană în 

domeniul colaborării 

economice şi comerciale 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

În curs de realizare.  

Comisia mixtă interguvernamentală 

moldo-ucraineană în domeniul colaborării 

economice şi comerciale este programată 

pentru trimestrul III al anului 2016, în or. 
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internaţionale 

financiare 

Kiev. 

173. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-elenă de 

cooperare economică, 

tehnologică şi ştiinţifică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.   
Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-elenă de cooperare economică, 

tehnologică şi ştiinţifică urma să fie 

organizată în Republica Elenă. Însă 

invitaţia din  Partea elenă n-a parvenit. 

Astfel, este planificată pentru organizare 

în trimestrul III al anului 2016. 

174. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-bulgară de 

colaborare comercial-

economică şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

Şedinţa Comisiei interguvernamentale 

moldo-bulgară a avut loc în perioada 10-

11 septembrie 2015, la Chişinău şi a 

rezultat  cu semnarea Protocolului şedinţei 

respective. 

175. Comisia 

interguvernamentală 

moldo-qatareză pentru 

cooperare economică, 

comercială şi tehnică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.   
Comisia interguvernamentală moldo-

qatareză a fost formată prin HG nr.21 din 

18 ianuarie 2014. În 2015 urma să fie 

organizată prima şedinţă a acesteia. În 

final, aceasta a fost programată pentru 

trimestrul  IV al anului 2016. 

176. Comisiei 

interguvernamentale 

moldo-chineză pentru 

colaborare economică 

Şedinţă organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.   

Prin canale diplomatice a fost transmisă 

invitaţia pentru desfăşurarea şedinţei 

comisiei mixte moldo-chineze la Chişinău 

la sfârşitul lunii noiembrie – începutul 

lunii decembrie 2015, la care nu a 

parvenit  reacţie de răspuns de la partea 

chineză. Ulterior a fost propusă 

desfăşurarea acesteia în anul 2016, 

perioada urmînd a fi stabilită de comun 

acord. 
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69.  Încheierea de 

acorduri de cooperare 

comercial-economică 

cu partenerii ţării 

177. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei 

privind comerţul 

transfrontalier 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Proiectul actualizat al Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

comerţul transfrontalier a fost transmis 

instituțiilor spre avizare și coordonare.  

De asemenea, partea ucraineană urmează 

să se expună pe marginea textului 

Acordului actualizat. 

Totodată, evocăm reluarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului.. 

178. Semnarea 

Protocolului adiţional 

între Republica Moldova 

şi Republica Croaţia cu 

privire la modificarea 

Acordului între 

Republica Moldova şi 

Republica Croaţia 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor - încheierea 

procedurilor 

Protocol semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  

Prin demersul ME nr. 09/2-244 din 

21.01.2015 transmis MAEIE, a fost 

solicitată impulsionarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului respectiv și 

prezentarea informației despre măsurile 

întreprinse. 

179. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Kazahstan 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr. 09/2-1371 din 

24.03.2015 a fost transmis în MAEIE 

proiectul Acordului respectiv în scopul 

impulsionări negocierilor asupra acestuia. 

180. Semnarea 

Acordului  între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Federative a 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr. 09/2-244 din 

21.01.2015 transmis MAEIE, a fost 

solicitată  impulsionarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului respectiv și 



1 2 3 4 5 6 7 

Braziliei privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

internaţionale 

financiare 

prezentarea informației despre măsurile 

întreprinse. 

181. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Canadei privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul nr. 10-7000 din 19 

decembrie 2014, Ministerul Economiei a 

remis către partea canadiană propunerile 

şi obiecţiile pe marginea Acordului în 

cauză. Pe data de 2 martie 2015 prin poşta 

electronica au fost recepţionate 

propunerile părţii canadiene. La moment, 

părţile lucrează asupra corectitudinii  

lingvistice şi exactitatea traducerii ale 

textelor Acordurilor, în cele 3 limbi în 

care acestea urmează a fi semnate 

(Engleză, Franceză şi Română). 

182. Încheierea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Libaneze 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr. 09/2-244 din 

21.01.2015 transmis MAEIE, a fost 

solicitată impulsionarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului respectiv și 

prezentarea informației despre măsurile 

întreprinse. 

183. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Regatului Maroc privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Semnarea Acordului urma să aibă loc în 

cadrul vizitei dnei Natalia Gherman, 

viceprim-ministru, ministrul afacerilor 

externe şi integrării europene, în Regatul 

Maroc, la sfârșitul lunii februarie 2015. 

Însă din cauza amânării vizitei respective, 

semnarea acestuia a fost transferată pentru 

trimestrul II. 

Ministerul Economiei a pregătit setul de 

materiale necesar pentru semnare. 

Totodată s-a convenit cu colegii de la 



1 2 3 4 5 6 7 

MAEIE să informeze prioritar Ministerul 

Economiei, despre evenimente la care să 

participe ambele părţi, pentru a permite 

semnarea Acordului dat. 

184. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Armenia 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr.09/2-619 din 

17.02.2015 adresat MAEIE, partea 

moldavă a acceptat propunerile părții 

armene și a remis textul proiectului 

definitivat pentru transmiterea acestuia 

prin canale diplomatice în adresa 

autorităților Republicii Armenia. 

185. Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Armenia 

privind cooperarea 

comercial-economică 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr. 09/2-244 din 

21.01.2015 transmis MAEIE, a fost 

solicitată impulsionarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului respectiv și 

prezentarea informației despre măsurile 

întreprinse. 

186. Semnarea 

Acordului de colaborare 

comercial – economică 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul 

Turkmenistanului 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată.  
Prin Hotărârea Guvernului nr. 105 din 27 

martie 2015 a fost aprobată semnarea 

Acordului de colaborare comercial-

economică dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Turkmenistanului. 

Proiectul hotărârii Guvernului privind 

aprobarea Acordului de colaborare 

comercial – economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul 

Turkmenistanului a fost remis MAEIE 

prin demersul nr. 09/2-3546 din 

25.06.2015. 

187. Semnarea 

Acordului de colaborare 

comercial-economică 

dintre Guvernul 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME din 29.06.2015 a fost 

remisă MAEIE pentru transmiterea în 

adresa autorităților Republicii Kîrgîze a 
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Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Kîrgîze 

organismele 

internaţionale 

financiare 

poziției părții moldave privind necesitatea 

semnării Acordului respectiv. 

188. Semnarea 

Acordului de colaborare 

comercial-economică 

dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Kazahstan 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În curs de realizare.  
Prin demersul ME nr. 09/2-1371 din 

24.03.2015 a fost transmis în MAEIE 

proiectul Acordului respectiv în scopul 

impulsionări negocierilor asupra acestuia. 

70.  Protejarea intereselor 

economice în cadrul 

organismelor 

internaţionale 

(GUAM, OCEMN, 

ICE, etc.) 

189. Participare la 

şedinţele grupului de 

lucru GUAM în 

domeniul economiei şi 

comerţului 

Şedinţă desfăşurată; 

Protocol semnat; 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

În perioada 2-4 martie curent, la Istanbul, 

s-a desfășurat Ședința Grupului de lucru 

pentru comerț și dezvoltarea economică 

din cadrul OCEMN. La eveniment a 

participat și a prezidat ședința respectivă 

Dna Inetta Panurco, șef al Direcției 

REBCOIF.  

Prin Nota Secretariatului GUAM nr. 

6/1/11 din 4 februarie 2015 a fost  propusă 

desfăşurarea Şedinţei grupului de lucru 

GUAM în domeniul economiei şi 

comerţului pentru perioada 19-20 

februarie 2015, la Kiev, Ucraina.  

Şedinţa Grupului de Lucru în domeniul 

economiei şi comerţului a avut loc în 

perioada 2-3 aprilie 2015 în or. Kiev, 

Ucraina, fiind semnat Protocolul şedinţei. 

190. Organizarea 

Reuniunii Miniştrilor 

Economiei OCEMN 

Reuniune organizată; 

Nr. documente 

elaborate 

Semestrul 

I 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată.  

În perioada 28-29 mai 2015, la Chișinău 

a avut loc Reuniunea Miniștrilor 

Economiei OCEMN. 

La 29 mai 2015 a fost semnată Declarația 

Miniștrilor Economiei OCEMN. 

71.  Promovarea 191. Participare la 4 şedinţe desfăşurate; Pe Direcţia relaţii Realizată. 
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colaborării în cadrul 

CSI în vederea 

valorificării 

avantajelor oferite de 

această structură 

organizarea Şedinţelor 

Consiliului Economic al 

CSI 

Nr. documente 

elaborate 

parcursul 

anului 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

În perioada de referinţă au fost pregătite 

materialele relevante pentru participarea 

delegaţiei RM la 4 şedinţe a Consiliului 

Economic CSI şi 2 Foruri Economice 

Internaţionale organizate în cadrul 

acestora.  

Prima şedinţă a Consiliului Economic al 

CSI a avut loc la Moscova  pe data de 13 

martie 2015. Deciziile pe subiectele 

incluse în ordinea de zi a şedinţei au fost 

semnate (12 decizii) şi  Forul Economic 

Internaţional CSI. În perioada 18-20 iunie 

2015, la Şedinţa a doua a Consiliului 

Economic CSI (19 decizii) şi cel de-al 

XIX-lea Forum Economic Internaţional, a 

avut loc în oraşul Sankt-Petersburg. A 3-

ea şedinţă a Consiliului a avut loc la 

Moscova, pe data de 11 septembrie 2015, 

în cadrul căreia au fost semnate 27 decizii 

pe subiectele incluse în ordinea de zi. 

Ultima şedinţă a Consiliului economic 

CSI (24 decizii) să desfăşurat la 10 

decembrie 2015 la Moscova. 

72.  Asigurarea 

colaborării cu 

organizaţiile 

financiare 

internaţionale (OFI), 

inclusiv Fondul 

Monetar Internaţional 

şi Banca Mondială, 

conform domeniilor 

de competenţă ale 

Ministerului 

192. Asigurarea 

desfăşurării misiunilor şi 

întrevederilor cu 

reprezentanţii OFI 

Nr. materiale 

prezentate 

conducerii; 

Nr. întrevederi 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

coordonare cu 

organismele 

internaţionale 

financiare 

Realizată. 

În perioada de referinţă a fost asigurată 

desfăşurarea a 6 întrevederi cu 

reprezentanţii OFI, şi anume: cu 

managerul general al Corporației 

Financiare Internaționale (12 martie); cu 

Julia Otto, directorul Reprezentanţei din 

Republica Moldova a Băncii Europene 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (10 şi 

13 martie) cu reprezentanții Misiunii 

Băncii Mondiale (25 martie) și cu experții 

Misiunii Fondului Monetar Internațional 

(FMI), condusă de Max Alier, șeful 
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misiunii FMI în Moldova (30 martie). 

În contextul demarării procesului de 

negocieri al noului Memorandum cu 

privire la politicile economice şi 

financiare între Guvernul Republicii 

Moldova şi Fondul Monetar Internaţional, 

a fost completat în comun cu instituţiile 

relevante şi expediat FMI Chestionarul 

privind situaţia macroeconomică a 

Republicii Moldova. Au fost organizate 

şedinţe preparatorii vizitei Misiunii FMI 

(22 septembrie – 6 octombrie 2015) 

precum şi  întrevederi bilaterale cu 

reprezentanţii Misiunii FMI. 

73.  Eficientizarea 

valorificării surselor 

de asistență externă, 

precum și 

identificarea noilor 

surse de asistență 

pentru sectoarele 

coordonate de  

Ministerul Economiei 

193. Conlucrarea cu 

partenerii de dezvoltare 

și organizațiile 

internaționale în vederea 

eficientizării surselor 

existente de asistență 

externă, precum și 

identificarea unor noi 

surse 

Volumul mijloacelor 

financiare atrase; 

Nr. parteneriate 

create; 

Suma grant-urilor 

acordate; 

Volumul și suma 

creditelor acordate 

Trimestrul 

IV 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată.  
Pe parcursul perioadei de raportare, au 

fost lansate discuţii cu partenerii de 

dezvoltare în vederea extinderii asistenţei 

externe.  

În acest context, a fost transmisă  

scrisoare către Ministerul Afacerilor 

Externe al Norvegiei referitor la 

mobilizarea fondurilor suplimentare în 

vederea extinderii proiectului implementat 

de către PNUD și SYSLAB International 

„Antreprenoriat inovativ pentru 

angajarea durabilă în cîmpul muncii” 

(2013-2015)”. Ca rezultat, în octombrie 

2015 a fost semnat Documentul de proiect 

pentru faza II a proiectului SYSLAB, care 

urmează a fi implementat în perioada 

2015-2018, cu un buget de 1,5 mln USD. 

A fost aprobată propunerea de proiect 

„Fortificarea capacităților Ministerului 

Economiei privind liberalizarea afacerilor 

și integrarea pe piața UE” ce urmează a 
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fi finanțată de către Guvernul Republicii 

Cehe pe parcursul anului 2016. Valoarea 

asistenței constituie 33 000 EUR. 

Astfel, în total au fost atrase aproximativ 

1,54 mln USD. 

În acelaşi timp, a fost acordat suportul 

pentru pregătirea întrevederilor cu 

reprezentanţii: USAID; Comisia UE, 

PNUD, SIDA, BM, UNECE, Delegației 

Republicii Belorusia,  misiunii Băncii 

pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării 

Negre  (10 întrevederi). 

La 3 martie 2015 a fost lansată faza II a 

Proiectului Energie şi Biomasă, 

implementat de PNUD. 

A fost asigurată participarea în cadrul 

Comitetelor de Supraveghere pe 

prioritatea 2 și 8 ale Strategiei UE pentru 

Dunăre (Brussels și Ljubljana), precum și 

s-a pregătit raportul anual iunie 2014-

iunie 2015 privind acțiunile implementate 

pe prioritățile respective. 

Au fost înaintate 5 propuneri  de ajustare 

/completare pentru componentele  

proiectului IFC „Reforma în domeniul 

climatului investiţional” faza II, care a 

fost lansată în decembrie 2015. 

A fost acordat suportul necesar pentru 

deschiderea a 2 centre de instruire în 

carieră SYSLAB la Bălți și Cahul în 

cadrul proiectului „Antreprenoriat 

inovativ pentru angajarea durabilă în 

cîmpul muncii”. 

De asemenea, a fost asigurată participarea 

în cadrul Comitetului de Supraveghere a 

Programului UE EaP GREEN. 
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A fost inițiat proiectul „Asistență Tehnică 

pentru Suport Bugetar Sectorial ZLSAC 

(DCFTA) în Republica Moldova” finanțat 

de către UE finanțat de către UE și 

implementat de către GFA Consulting. 

A fost lansat Proiectul de îmbunătăţire a 

eficienţei sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică finanțat de 

către Banca Mondială și implementat de 

către UCIPE. În acest sens, de menţionat 

că au fost  create cel puţin 5 parteneriate. 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea 

afacerilor inovatoare pentru o creştere 

economică durabilă la nivel local (LED)” 

s-a implementat componenta de suport 

financiar condiţionat pentru IMM-uri 

(granturi de co-finanţare şi consultanţă). 

Ca rezultat, 117 companii au beneficiat de 

suport financiar condiţionat. 

194. Asigurarea 

colaborării cu 

organismele 

internaționale, pregătirea 

și participarea în cadrul 

evenimentelor, 

ședințelor și proceselor 

internaționale în cadrul 

proiectelor de dezvoltare 

economică 

Nr. întruniri și 

evenimente la care s-

a participat; 

Nr. rapoarte 

prezentate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

În perioada de raportare au avut loc circa 

20 de întruniri cu organismele 

internaţionale, fiind pregătite seturile de 

materiale necesare şi asigurarea 

procedurilor de protocol. Au avut loc 

întrevederi cu reprezentanţii: USAID; 

Comisia UE, PNUD, SIDA, BM. 

Au fost organizate 4 ateliere de lucru în 

vederea evaluării implementării 

politicilor în domeniul IMM, conform 

principiilor Small Business Act (3 în 

parteneriat cu ETF şi 1 cu OECD), 

precum și a fost organizată Conferința de 

presă privind finalizarea proiectului AT 

Stimulare economică în zonele rurale 

(ESRA). 



1 2 3 4 5 6 7 

În scopul asigurării implementării 

acțiunilor și angajamentelor asumate în 

cadrul Programului „Ecologizarea 

economiilor în vecinătatea estică” (EaP 

GREEN) a fost elaborat și aprobat  

ordinul comun al Ministerului Economiei 

și Ministerului Mediului „Cu privire la 

crearea Grupul de lucru inter-ministerial 

pentru promovarea dezvoltării durabile şi 

economiei verzi”. Pe parcursul perioadei 

de raportare, au fost convocate 2 şedinţe  a 

Grupului de lucru, la data de 29.09.2015 

şi respectiv la data de 15.12.2015. 

195. Analiza 

propunerilor de proiecte 

pentru a fi înaintate 

pentru finanțare în 

cadrul programelor de 

cooperare 

Ponderea 

propunerilor de 

proiecte finanțate în 

nr. total de propuneri 

de proiecte înaintate  

Trimestria

l 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

Pe parcusul anului 2015 au fost transmise 

15 propuneri de proiecte de finanţare, 

după cum urmează: 

- către Ambasada Republicii Moldova în 

Republica Populară Chineză 2 

propuneri de cooperare cu Guvernul 

chinez; 

- 1 propunere de proiect către 

Ambasada Republicii Cehe în 

Republica Moldova, care a fost 

acceptată; 

- 1 propunere de proiect către Banca 

Mondială; 

- 3 propuneri de proiect cu privire la 

asistența oficială pentru dezvoltare 

oferită de către MAE al României. 

- în cadrul Programului JICA au fost 

transmise 3 propuneri de proiect; 

- către Delegaţia Uniunii Europene în 

Republica Moldova au fost prezentate 

8 propuneri, dintre care 3 au fost 

acceptate. 
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Astfel, ponderea propunerilor de proiecte 

finanţate în numărul total de propuneri a 

constituit 27,8 %. 

196. Promovarea spre 

semnare a acordurilor cu 

privire la asistența 

externă 

Nr. acorduri 

încheiate și aprobate  

Nr. grupuri de 

negocieri instituite 

Trimestrul 

IV 

 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

A fost acordat suport în vederea 

consultării, definitivării și semnării 

Memorandumului de înţelegere şi 

cooperare între: Ministerul Economiei al 

Republici Moldova și SIVA International 

în vederea implementării proiectului  

ENTRANSE, semnat la 29 mai 2015. 

A fost acordat suport în vederea elaborării  

Hotărîrii Guvernului nr.396 din 

16.06.2015 cu privire la aprobarea 

Memorandumului de înțelegere între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

României privind realizarea proiectelor 

necesare interconectării rețelelor de gaze 

naturale și energie electrică din Republica 

Moldova și România, semnat la 21 mai 

2015. 

74.  Elaborarea 

proiectelor de 

dezvoltare economică 

în conlucrare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului, 

instituțiile 

subordonate/coordon

ate ale Ministerului și 

partenerii de 

dezvoltare, precum și 

alți donatori și 

organizații 

internaționale 

197. Elaborarea 

conceptelor/propunerilor 

de proiecte pe sectoarele 

coordonate de Minister 

în colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale și instituțiile 

subordonate/coordonate 

ale Ministerului 

Nr. propuneri de 

proiecte înaintate 

 

Trimestria

l 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică  

Subdiviziunile 

structurale; 

Instituțiile 

subordonate/co

ordonate 

Realizată. 

Subdiviziunile și instituțiile subordonate 

Ministerului au fost consultate cu privire 

la necesitățile de asistență externă și ]n 

rezultat au fost sintetizate 32 de propuneri 

de asistență externă. 

198. Dezvoltarea 

conceptelor  proiectelor 

de dezvoltare economică 

și elaborarea setului de 

materiale relevant 

(fişelor, termenilor de 

Nr. proiecte 

elaborate 

 

Trimestrul 

IV 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

În perioada de raportare, au fost elaborate   

şi transmise 15 proiecte de dezvoltare 

economică, pe următoarele domenii 

relevante: 
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referinţă ale proiectelor, 

etc.) 
 Insolvabilitate -2 propuneri de proiect; 

 Consolidării capacităților Ministerului 

- 2 propuneri de proiect; 

 Eficienţă energetică şi interconexiuni 

– 4 propuneri de proiect; 

 Dezvoltare rurală – 3 propuneri de 

proiect; 

 Supravegherea pieţei – 1 propunere de 

proiect; 

 Securitate industrială – 1propunere; 

 Parcuri industriale– 3 propuneri. 

199. Identificarea 

necesităților de asistență  

şi elaborarea proiectelor 

TWINNING, TAIEX 

Nr. proiecte 

elaborate; 

Nr. evenimente 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică  

Subdiviziunile 

structurale; 

Instituțiile 

subordonate/co

ordonate  

Realizată. 

În conlucrare cu subdiviziunile structurale 

și instituțiile subordonate/coordonate ale 

Ministerului au fost sintetizate 21 de 

propuneri de asistență prin intermediul 

TAIEX. 

Au fost îndeplinite 10 aplicații TAIEX, 

dintre care 3 au fost acceptate. 

A fost acordat suport în vederea 

înregistrării proiectului TWINNING 

„Consolidarea sectorului standardizării și 

metrologiei în conformitate cu cele mai 

bune practici din statele membre ale UE”. 

La 15 decembrie 2015 a fost transmisă 

scrisoarea privind examinarea în cadrul 

CIPS a propunerii de proiect Twining 

Light pentru Institutul Naţional  de 

Standardizare. 

75.  Asigurarea 

transparenţei 

activităţilor şi 

rezultatelor obţinute 

în urma 

implementării 

200. Menţinerea bazei 

de date a proiectelor şi 

programelor de asistenţă 

externă implementate în 

sectoarele coordonate de  

Ministerul Economiei -

Bază de date 

actualizată; 

Nr. proiecte/ 

programe de 

asistenţă externă 

care sunt în proces 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

Au fost colectate de la unităţile de 

implementare a proiectelor şi partenerii de 

implementare informaţiile privind 

rezultate şi activităţile desfăşurate, în 

vederea actualizării bazei de date și 
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proiectelor de 

asistenţă externă în 

sector 

platforma pentru 

gestionarea asistenței 

externe 

www.amp.gov.md  

administrată de 

Cancelaria de Stat    

de implementare  pregătirii raportului anual privind 

progresele înregistrate. 

A fost actualizată platforma amp.gov.md 

pentru proiectele gestionate de către 

Minister, cu introducerea a 4 proiecte noi: 

- „Proiectul de termoficare a mun. Bălți - 

Planul de dezvoltare corporativă” 

finanțat de către BERD,  

-„Asistență Tehnică pentru Suport 

Bugetar Sectorial ZLSAC (DCFTA) în 

Republica Moldova”finanțat de către UE, 

- Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei 

sectorului de alimentare centralizată cu 

energie termică finanțat de către Banca 

Mondială și  

- Proiectul Energie și Biomasă II finanțat 

de către UE. 

201. Crearea unei baze 

de date sectoriale a 

proiectelor şi 

programelor de asistenţă 

externă implementate în 

sectoarele coordonate de  

Ministerul Economiei 

Bază de date 

funcțională; 

Nr. proiecte/ 

programe de 

asistenţă externă 

 

Pe 

parcursul 

anului 

 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

În curs de realizare. 

Baza de date este la faza inițială,urmînd a 

fi actualizată cu schimbările și noile 

activități desfășurate în cadrul proiectelor 

și programelor. 

24 proiecte/ programe de asistenţă externă 

care sunt în proces de elaborare și 

implementare. 

A fost întocmită o lista a proiectelor de 

asistență externă pe sectoarele ME. 

A fost întocmită o lista a proiectelor de 

asistență externă dedicate dezvoltării 

IMM-urilor pe sectoarele ME și ale altor 

instituții și autorități publice. 

Toată informaţia pentru baza de date a 

fost colectată, urmează dezvoltarea 

acesteia propriu-zisă. 

202. Asigurarea 

activității Consiliului 

Nr. ședințelor 

Consiliului și 

Pe 

parcursul 

Direcția 

proiecte de 
Realizată. 

La 4 decembrie 2015 a fost convocată 

http://www.amp.gov.md/
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sectorial în domeniul 

asistenței externe pentru 

sectoarele coordonate de 

Ministerul Economiei și 

Grupurilor de Lucru 

Grupurilor de Lucru 

organizate 

anului dezvoltare 

economică 

şedinţa Grupului de lucru „Politici 

comerciale, infrastrucutra calităţii şi 

protecţia consumatorilor”. 

Pe parcursul perioadei de raportare 

Convocarea Consiliului sectorial în 

domeniul asistenței externe nu a fost 

necesară.  

Notă. Potrivit pct.27 al Regulamentului cu 

privire la cadrul instituţional şi 

mecanismul de coordonare a asistenţei 

externe acordate Republicii Moldova de 

organizațiile internaţionale şi ţările 

donatoare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.561 din 19.08.20150, este 

stipulat că „Consiliul sectorial se 

convoacă ori de cîte ori este necesar”. 

203. Modificarea 

Ordinului nr.88 din 

16.05.2011 cu privire la 

crearea Consiliului 

sectorial în domeniul 

asistenței externe pentru 

sectoarele coordonate de 

Ministerul Economiei 

Ordin modificat și 

aprobat 

 

Trimestrul 

I 

 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

Proiectul Ordinului privind modificarea 

ordinului nr.88 din 16 mai 2015 a fost 

elaborat, semnat și înregistrat cu nr.108 

din 25.06.2015. 

76.  Monitorizarea 

implementării 

proiectelor de 

asistenţă externă 

finanţate de 

comunitatea 

donatorilor 

204. Monitorizarea 

proiectelor de asistenţă 

externă existente prin 

elaborarea rapoartelor 

semestriale de 

monitorizare și a 

Raportului anual privind 

implementarea 

proiectelor şi 

programelor de asistenţă 

externă a Ministerului , 

inclusiv în cadrul 

Rapoarte elaborate; 

Nr. şedinţe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

A fost elaborat Raportul anual privind 

implementarea proiectelor şi programelor 

de asistenţă externă a Ministerului pentru 

anul 2014. 

A fost acordat suportul necesar în vederea 

pregătirii și aprobării a 3 revizii bugetare  

pentru anul 2015 în cadrul proiectelor 

„Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea 

durabilă a forţei de muncă (SYSLAB)” și 

„Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru 

o creștere economică durabilă la nivel 
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Consiliului sectorial 

economic în domeniul 

asistenţei externe 

local” implementate de către PNUD. 

S-a conlucrat cu proiectul AT ESRA în 

vederea pregătirii Raportului de progres a 

Programului de Suport Bugetar în 

domeniul stimulării economice a zonelor 

rurale, finanțat de Uniunea Europeană. 

În vederea asigurării unui cadru lucrativ al 

Comitetului Consultativ al Programului de 

susţinere şi dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat 

de Guvernul Japoniei, a fost elaborat şi 

semnat proiectul Ordinului cu privire la 

modificarea Ordinului cu privire la 

constituirea Comitetului Consultativ 

nr.185 din 28.12.2009. 

Se monitorizează, se actualizează și se 

asigură publicarea în mod permanent a 

apelurilor de proiecte lansate în cadrul 

Programului tematic al UE „COSME”. 

Se monitorizează 24 proiecte și programe 

de asistență externă. 

A fost acordat suportul necesar 

implementatorilor de proiect în 

soluționarea problemelor apărute în 

procesul de implementare. 

205. Conlucrarea cu 

Unitățile de 

implementare a 

proiectelor și 

monitorizarea 

activităților și 

rezultatelor realizate 

Nr. rapoarte și 

ședințe ale 

comitetelor de 

coordonare a 

proiectelor 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Realizată. 

Convocarea Comitetelor de coordonarea a 

proiectelor are loc după necesitate. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

organizate 3 şedinţe ale comitetelor de 

coordonare a proiectelor: 

- la 28 aprilie 2015 şi respectiv la 5 

noiembrie 2015 au avut loc şedinţele 

Comitetului Consultativ al „Programului 

de susţinere şi dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii finanţat 
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de Guvernul Japoniei, pentru 

promovarea eforturilor privind ajustările 

economice structurale”,  

- La 25 septembrie curent, a fost 

convocat Bord-ul Executiv al proiectului 

„Antreprenoriat inovativ pentru angajarea 

durabilă în cîmpul muncii SYSLAB”. 

INFRASTRUCTURA CALITĂŢII 

Sub-programul: Protecţia consumatorului 

77.  Apropierea legislaţiei 

naţionale de actele 

normative ale UE ce 

vizează drepturile 

consumatorilor 

206. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului 

de lege pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 

105 din 13.03.2003 

privind protecţia 

consumatorilor, 

Directiva 1999/44/CE a 

Parlamentului şi a 

Consiliului din 25 mai 

1999 privind anumite 

aspecte ale vînzării de 

bunuri de consum şi 

garanţiile conexe) 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative”, precum şi Analiza Impactului 

de Reglementare (AIR) la proiectul 

respectiv au fost examinate şi acceptate în 

cadrul şedinţei Grupului de lucru  RIA 

(proces verbal nr.13 din 15.07.2015). 

De asemenea, proiectul în cauză a fost 

transmis spre examinare autorităţilor de 

resort (demersurile nr.08/2-5311, nr.08/2-

5312 şi nr.08/2-5313 din 01.10.2015), 

inclusiv Centrului de Armonizare a 

Legislaţiei (demersul nr.08/2-5310 din 

01.10.2015). 

207. Elaborarea 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice ,,Brichete” 

(Decizia nr. 

2006/502/CE a Comisiei 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Reglementării tehnice 

,,Brichete” a fost avizat de către 

autorităţile de resort şi a fost supus 

expertizei anticorupţie (demersul nr.06/2-

2825 din 15.07.2015). 
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din 11 mai 2006 de 

obligare a statelor 

membre să adopte 

măsuri prin care să se 

asigure că nu se pot 

introduce pe piaţă decât 

brichete cu caracteristici 

de siguranţă pentru copii 

şi să interzică 

introducerea pe piaţă a 

brichetelor fantezie) 

De asemenea, a fost elaborată Analiza 

preliminară a Impactului de Reglementare 

(AIR) la proiectul respectiv, care a fost 

examinată şi acceptată în şedinţa Grupului 

de lucru RIA la data de 22.04.2015. 

La moment, proiectul în cauză se află la 

examinare la Ministerul Justiţiei 

(demersul nr.08/2-5328 din 01.10.2015). 

208. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului 

de lege privind 

încheierea şi executarea 

contractelor privind 

dobîndirea dreptului de 

folosinţă pe o perioadă 

determinată a unuia sau 

a mai multor spaţii de 

cazare, a contractelor pe 

termen lung privind 

dobîndirea unor 

beneficii pentru 

produsele de vacanţă, a 

contractelor de 

revînzare, precum şi a 

contractelor de schimb 

(Directiva 2008/122/CE 

a Parlamentului 

European şi a 

Consiliului din 14 

ianuarie 2009) 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Analiza preliminară a Impactului de 

Reglementare (AIR) la proiectul dat a fost 

examinată şi acceptată în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru RIA la data de 

30.09.2015. 

Totodată, proiectul actului normativ a fost 

remis spre examinare autorităţilor de 

resort (demersul nr.08/2-4935 din 

11.09.2015), inclusiv Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei (demersul 

nr.08/2-5046 din 17.09.2015). 

78.  Scăderea nivelului 209. Elaborarea Proiect aprobat Trimestrul Direcţia Realizată. 
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tranzacţiilor 

prejudiciabile pentru 

consumatori 

proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului 

de lege privind 

drepturile 

consumatorilor la 

încheierea contractelor, 

prin transpunerea 

Directivei 2011/83/UE a 

Parlamentului European 

și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind 

drepturile 

consumatorilor, de 

modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului 

și a Directivei 

1999/44/CE a 

Parlamentului European 

și a Consiliului și de 

abrogare a Directivei 

85/577/CEE a 

Consiliului și a 

Directivei 97/7/CE a 

Parlamentului European 

și a Consiliului 

I supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

Proiectul în cauză a fost examinat şi 

aprobat de Guvern prin hotărîrea 

Guvernului nr.667 din 25.09.2015. 

În prezent, proiectul respectiv se află la 

examinare în Parlament (nr. de 

înregistrare 335 din 28.09.2015). 

210. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului 

de lege privind pachetele 

de servicii pentru 

călătorii, vacanţe şi 

circuite prin 

transpunerea Directivei 

Consiliului 90/314/CEE 

Proiect aprobat Trimestru

l I 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

 

Realizată. 

Proiectul în cauză a fost examinat şi 

aprobat în cadrul şedinţei de Guvern din 

data de 07.10.2015. 
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din 13 iunie 1990  

*  211. Elaborarea 

proiectului legii pentru 

completarea unor acte 

legislative (Legea 

nr.284-XV din 

22.07.2004 privind 

comerţul electronic, 

Codul contravenţional) 

Proiect aprobat Acţiune 

transferată 

din 2014 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

 

Realizată. 

Proiectul respectiv a fost aprobat de 

Guvern (hotărîrea Guvernului nr.668 din 

25.09.2015) şi a fost înregistrat în 

Parlament (nr. de înregistrare 336 din 

28.09.2015). 

79.  Fortificarea 

capacităţilor 

decizionale a 

consumatorului prin 

educare şi informare 

212. Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor  

consacrate Zilei 

mondiale a protecţiei 

drepturilor 

consumatorilor – 15 

martie 

Nr. evenimente 

organizate, 

Nr. participanţi 

Trimestrul 

I 

Direcția 

supravegherea 

pieței și 

securitate 

industrială 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Realizată. 

La data de 13 martie 2015 a fost 

organizată masa rotundă cu tematica 

„Drepturile consumatorilor la o hrană 

sănătoasă”, la care au participat 30 de 

reprezentanţi ai autorităţilor publice şi 

asociaţiilor obşteşti. 

Totodată, pe parcursul perioadei de 

raportare, au fost realizate 198 de vizite de 

consultanţă (în 21 instituţii de învăţămînt, 

15 oraşe, 125 sate, 23 centre comerciale, 

14 pieţe agroalimentare) la care au luat 

parte 5 970 de  participanţi. 

213. Asigurarea 

reprezentării Republicii 

Moldova în cadrul 

Consiliului consultativ 

în domeniul protecţiei 

consumatorilor statelor-

membre ale Comunităţii 

Statelor Independente 

Nr. şedinţe 

 

Trimestrul 

II 

Direcția 

supravegherea 

pieței și 

securitate 

industrială 

Realizată. 

În perioada 06-09 aprilie 2015, 

reprezentanţii Ministerului Economiei au 

participat la şedinţa Consiliului 

consultativ în domeniul protecţiei 

consumatorilor statelor-membre ale 

Comunităţii Statelor Independente, 

desfăşurată în or. Soci, Federaţia Rusă. 

Sub-programul: Supravegherea pieţei 

80.  Scăderea riscului de 

apariţie a produselor  

şi serviciilor 

periculoase pe piaţă 

214. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

instituirea Consiliului 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul actului normativ 

care urmează a fi prezentat spre avizare şi 

expus consultărilor publice după 
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 coordonator în domeniul 

supravegherii pieţei şi 

protecţiei 

consumatorilor 

industrială aprobarea în Parlament a Legii privind 

supravegherea pieţei, care asigură cadrul 

legislativ necesar şi complet pentru 

implementarea actului normativ respectiv. 

215. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea metodologiei 

privind alegerea şi 

aplicarea măsurilor 

corective ce trebuie luate 

de către autorităţile de 

supraveghere a pieţei 

Proiect aprobat Trimestrul  

III 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

A fost elaborat draft-ul proiectului 

metodologiei privind alegerea şi 

aplicarea măsurilor corective ce trebuie 

luate de către autorităţile de 

supraveghere a pieţei. 

216. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

gradul de risc, precum şi 

criteriile de risc, definite 

pentru produse 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

A fost iniţiat procesul de elaborare a 

proiectului hotărîrii Guvernului privind 

gradul de risc, precum şi criteriile de risc, 

definite pentru produse. 

217. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea concepţiei şi 

regulamentul privind 

funcţionarea sistemului 

naţional informaţional 

de supraveghere a pieţei 

şi a modului de furnizare 

a informaţiilor şi 

preluarea acestora 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV  

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Au fost colectate şi analizate datele şi 

informaţiile cu privire la concepţiile de 

funcţionare a sistemelor informaţionale 

automatizate compatibile cu registrul de 

evidenţă a controalelor şi urmează a fi 

implicate toate părţile interesate pentru 

finalizarea prevederilor proiectului 

respectiv. 

Proiectul dat va putea fi aprobat după 

adoptarea în Parlament a Legii privind 

supravegherea pieţei, deoarece reprezintă 

un act normativ secundar legii respective.  

80
1
  218. Elaborarea Legii 

privind supravegherea 

pieţei în baza 

Regulamentului CE 

Proiect aprobat Acţiune 

transferată 

din 2014 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

Realizată. 

Proiectul Legii privind supravegherea 

pieţei a fost aprobat de Guvern (hotărîrea 

Guvernului nr.670 din 25.09.2015) şi a 
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765/2008 de stabilire a 

cerinţelor de acreditare 

şi de supraveghere a 

pieţei în ceea ce priveşte 

comercializarea 

produselor 

industrială fost înregistrat în Parlament (nr. 337 din 

28.09.2015). 

 

219. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (inclusiv 

modificarea şi 

completarea Legii 

nr.422-XVI din 22 

decembrie 2006 privind 

securitatea generală a 

produselor) 

Proiect aprobat Acţiune 

transferată 

din 2014 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

Realizată. 

Proiectul legii a fost aprobat de Guvern 

(hotărîrea Guvernului nr.669 din 

25.09.2015) şi a fost înregistrat în 

Parlament (nr.338 din 28.09.2015). 

220. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire 

la modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.376 din 

27.05.2014” (cu privire 

la aprobarea 

Metodologiei de 

planificare a activităţilor 

de control de stat 

desfăşurate de către 

Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor în baza 

analizei criteriilor de 

risc) 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul actului normativ a fost remis 

spre examinare Cancelariei de Stat 

(demersul nr.08/2-4932 din 11.09.2015) şi 

urmează să fie aprobat de Guvern. 
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81.  Acordarea 

consultanţei şi 

asistenţei mediului de 

afaceri, inclusiv 

furnizorilor de 

servicii, privind  

cerinţele aplicabile 

produselor şi 

serviciilor, precum şi 

regulile de comerţ şi 

de plasarea pe piaţă a 

produselor 

221. Organizarea 

activităţilor de informare  

cu agenţii economici 

privind familiarizarea cu 

prevederile legislaţiei în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor  

Nr. campanii 

informaţionale; 

Nr. ghiduri, broşuri, 

pliante editate şi 

distribuite 

consumatorilor; 

Nr. comunicate 

plasate pe pagina 

electronică; 

Cel puţin 25000 de 

consumatori 

informaţi 

Permanent Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

În curs de realizare. 

În vederea familiarizării cu prevederile 

legislaţiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor, au fost realizate 

următoarele activităţi: 

-desfăşurarea a 2 campanii 

informaţionale: 

     1.„Ziua Mondială a Protecţiei 

Consumatorilor”; 

     2.„Cunoaşteţi drepturile tale în 

calitate de consumator”. 

-distribuirea a 8 700 de materiale 

informative (pliante); 

-plasarea pe pagina electronică a Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorilor 

(www.consumator.gov.md) a 200 de 

comunicate; 

-informarea prin intermediul paginei 

electronice a Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor 

 (www.consumator.gov.md) a 80 000 de 

consumatori (vizualizări); 

-consultarea a 1 507 de agenţi economici ( 

1 216 de agenţi economici în cadrul 

controlului desfăşurat; 224 în cadrul 

examinării dosarelor remise de către alte 

autorităţi;  67 în cadrul meselor rotunde ). 

222. Inspectarea şi 

testarea produselor 

electrocasnice de joasă 

tensiune cu impact 

energetic 

30 inspecţii; 

3 testări anual 

Pe 

parcursul 

anului 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Realizată. 

Au fost realizate 55 de inspecţii şi 1 

testare a rîşniţei de cafea. 

82.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Agenţiei pentru 

223. Consolidarea 

procesului de informare 

şi educare a 

consumatorului 

Nr. persoane 

consultate; 

Nr. evenimente 

organizate  

Permanent Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

În curs de realizare. 

În vederea consolidării procesului de 

informare şi educare a consumatorului au 

fost acordate din oficiu 1 251 de 

http://www.consumator.gov.md/
http://www.consumator.gov.md/
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Protecţia 

Consumatorului 

(APC) întru 

eficientizarea 

activităţii acesteia 

industrială; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

consultaţii şi 120 de interviuri (TV, 

radiou, presa scrisă). 

De asemenea, a fost organizat un 

eveniment consacrat Zilei Mondiale a 

Protecţiei Consumatorilor. 

224. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a pieţei 

prin dezvoltarea 

competenţelor tehnice, 

de integritate 

profesională şi 

asigurarea respectării 

principiului 

independenţei şi 

transparenţei activităţii 

Nr. instruiri 

efectuate; 

Nr. inspectori 

instruiţi 

Pe 

parcursul 

anului 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

În curs de realizare.  

În vederea consolidării capacităţilor 

instituţionale de supraveghere a pieţei prin 

dezvoltarea competenţelor tehnice, de 

integritate profesională şi asigurarea 

respectării principiului independenţei şi 

transparenţei activităţii, au fost realizate: 

- 9 instruiri externe în cadrul Academiei 

de Administrare Publică unde au fost 

instruiţi 9 inspectori; 

- 20 instruiri interne în cadrul Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorului (APC),  

prin instruirea a 53 de inspectori; 

- o sesiune de instruire internă în cadrul 

Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului 

(APC) cu participarea Comisiei Naţionale 

de Integritate, prin instruirea a 60 de 

funcţionari publici; 

- 4 sesiuni de instruire în cadrul 

Ministerului Economiei, prin instruirea a 

29 de inspectori; 

- o sesiune de instruire internă în cadrul 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC, prin instruirea a 23 de 

inspectori. 

225. Monitorizarea 

implementării planurilor 

anuale de supraveghere 

a pieţei 

Rapoarte elaborate şi 

aprobate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

supravegherea 

pieței și 

securitate 

industrială 

 

În curs de realizare. 

În scopul executării pct.4 al hotărîrii 

Guvernului nr.560 din 24.07.2013 „Cu 

privire la aprobarea Strategiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor pentru 

anii 2013 – 2020”, a fost elaborat şi 
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prezentat Guvernului, Raportul anual 

(a.2014) referitor la realizarea Planului de 

acţiuni pentru prima perioadă (2013-2016) 

privind implementarea Strategiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor pentru 

anii 2013-2020. 

Sub-programul: Sistemul naţional de standardizare 

83.  Dezvoltarea unui 

sistem de 

standardizare 

competitiv, modern şi 

armonizat în scopul  

asigurării ponderii 

standardelor 

europene şi 

internaţionale 

adoptate ca naţionale 

la nivel de 40% 

(inclusiv, la nivel de 

75 % din numărul 

standardelor 

europene adoptate ca 

naţionale, relevante 

actelor normative 

stipulate în Anexa 

XVI a Acordului 

DCFTA) 

 

226. Coordonarea 

Programului naţional de 

standardizare pentru 

anul 2015 

Program anual 

aprobat 

Trimestrul I Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

Realizată. 

Programul Naţional de Standardizare 

pentru anul 2015 a fost aprobat de către 

directorul Institutului Naţional de 

Standardizare la data de  26.01.2015. 

Programul respectiv a fost coordonat cu 

Ministerul Economiei după examinarea 

acestuia în cadrul şedinţei Consiliului de 

Standardizare din 26.01.2015, prezidată 

de Preşedintele Consiliului, Dl. V.Triboi, 

viceministrul economiei. 

227. Adoptarea 

standardelor europene  şi 

internaţionale ca 

naţionale pe teritoriul 

Republicii Moldova 

Cel puţin 2000 

standarde adoptate 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii, INS 

Realizată. 

În conformitate cu Programul Naţional de 

Standardizare, pentru anul 2015, au fost 

preconizate pentru adoptare 2697 de 

standarde, dintre care 2640 standarde 

europene, 53 standarde internaţionale şi 4 

standarde naţionale originale. 

În perioada de raportare au fost adoptate 

ca naţionale 2491 de standarde europene 

(EN) şi internaţionale (ISO/CEI). 

228. Anularea 

standardelor GOST 

conflictuale cu 

standardele europene 

Nr. standarde anulate Permanent Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii, INS 

În curs de realizare.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

anulate 230 de standarde naţionale 

conflictuale cu standardele europene. 

În scopul realizării acestei acţiuni 

Institutul Naţional de Standardizare a 

iniţiat constituirea a 7 comitete tehnice de 
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standardizare de proiect (Grupuri de 

lucru) pe diferite domenii pentru 

identificarea standardelor naţionale 

contradictorii cu standardele europene. 

Totodată, în perioada vizată a fost 

desfăşurată o şedinţă cu  

 reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare pe tema 

„Conflictualitatea standardelor din 

domeniul alimentar”.  

229. Anularea 

standardelor GOST 

depăşite care nu mai 

corespund progresului 

tehnologic 

Nr. standarde anulate Permanent Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii, 

INS 

În curs de realizare. 

Au fost prezentate în anchetă publică circa 

493 de standarde GOST depăşite 

tehnologic şi au fost anulate 1449 de 

standarde GOST depăşite. 

84.  Intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 

şi internaţionale de 

standardizare 

230. Participarea în 

procesul de 

standardizare europeană 

şi internaţională în 

calitate de membru 

afiliat al ISO, CEN, 

CENELEC şi membru 

observator al ETSI prin 

participarea la lucrările 

comitetelor tehnice, la 

şedinţele de lucru ale 

organizaţiilor regionale 

şi internaţionale de 

standardizare, colaborare 

interinstituţională cu 

organismele de 

standardizare din alte 

țări 

Nr. proiecte de 

standarde avizate; 

Nr. şedinţe în cadrul 

activităţilor CEN; 

Nr. documente 

examinate; 

500 standarde 

regionale şi 

internaţionale 

preluate în Fondul 

Naţional de 

Standarde  

Permanent INS, 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

În curs de realizare.  

În vederea perfecţionării mecanismelor de 

identificare şi promovare a poziţiei 

naţionale privind activităţile de 

standardizare europeană şi internaţională, 

au fost realizate următoarele: 

1.În perioada 3-5 iunie 2015, Directorul 

Institutului Naţional de Standardizare a 

participat la 3 şedinţe: 

     - a 43-a Asamblee Generală a 

Comitetului European de Standardizare 

(CEN); 

     - a 55-a Asamblee Generală a 

Comitetului European de Standardizare în 

Electrotehnică (CENELEC); 

     - al 4-lea Summit European de 

Standardizare. 

2. În calitate de membru asociat al 

Comisiei Electrotehnice Internaţionale, 

Comitetul Electrotehnic Moldovean 

(CEM) a examinat 326 de proiecte de 
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standarde IEC, elaborate de comitetele 

tehnice de standardizare ale Comisiei 

Electrotehnice Internaţionale (IEC): CT 

13, CT 34 şi CT 88, dintre care 40 de 

proiecte de standarde au fost examinate în 

trim.1, 43 de proiecte de standarde în 

trim. II şi 41 de proiecte de standarde în 

trim. III.  

3. Fondul Naţional de Standarde a fost 

completat cu 2 936 de standarde (934 

standarde ISO, 415 standarde IEC, 468 

standarde CEN, 222 standarde 

CENELEC, 897 standarde ETSI). 

De asemenea, este în derulare procesul de 

actualizare a comitetelor tehnice, inclusiv 

prin prisma documentelor de politici, 

pentru a identifica interesul naţional în 

scopul participării la comitetele tehnice 

europene, internaţionale şi interstatale. 

La moment, Moldova participă la 4 

comitete tehnice oglindă comitetelor 

tehnice europene. 

85.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului 

Naţional de 

Standardizare 

231. Dezvoltarea 

capitalului uman în 

domeniul standardizării 

prin instruirea continuă a 

personalului 

Organismului Naţional 

de Standardizare  

Nr. experţi instruiţi Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii; 

INS  

 

În curs de realizare. 

Personalul Institutului Naţional de 

Standardizare (INS) participă periodic la 

sesiuni de instruire online oferite de 

organizaţiile europene şi internaţionale de 

standardizare, în cadrul cărora au fost 

instruiţi 21 de colaboratori, în cadrul a 11 

sesiuni de instruire pe diverse tematici din 

domeniul standardizării. 

Totodată, la data de 26.05.2015 a fost 

lansat proiectul TWINNING, care prevede 

organizarea seminarelor în domeniul 

standardizării privind preluarea celor mai 

bune practici ale organismelor de 
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standardizare din România şi Germania. 

În acest context, pe parcursul perioadei de 

raportare au avut loc şedinţa Grupului de 

lucru cu tema „Cadrul legal în domeniul 

standardizării”, la care au participat 7 

persoane din cadrul INS şi a Ministerului 

Economiei, şi au fost organizate sesiuni de 

instruire în cadrul misiunii nr.1 a 

experţilor din România (20-24 iulie 2015, 

14-18 septembrie 2015 şi 21-24 

septembrie 2015). 

La data de 28.03.2015, reprezentantul INS 

a participat la un curs de instruire privind 

implementarea proiectelor TWINNING, 

organizat de către International 

Consulting Expertise. 

În perioada 21-24 septembrie 2015, 2 

colaboratori ai INS au participat la 

trainingul StandarDays, organizat de către 

CEN şi CENELEC, în vederea 

familiarizării cu sistemul european de 

standardizare. 

232. Asigurarea 

Organismului Naţional 

de Standardizare cu un 

sistem informaţional 

modern şi elaborarea 

programului electronic 

pentru accesul on-line a 

standardelor 

Sistem informaţional 

funcţional;  

Nr. utilizatori ai 

programului 

Trimestrul 

IV 

INS, 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

A fost elaborat Sistemul Informaţional 

automatizat pentru gestionarea Fondului 

Naţional de Standarde. În prezent, 

Institutului Naţional de Standardizare 

(INS) se află la etapa de pilotare a 

acestuia, toate părţile interesate avînd 

acces la informaţiile despre standardele 

naţionale prin intermediul sistemului 

respectiv, prin accesarea paginii web 

www.estandard.md .  

Totodată, în perioada de raportare, au fost 

organizate 4 şedinţe de lucru cu 

reprezentanţii companiei DAAC System 

http://www.estandard.md/
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Integrator SRL în scopul implementării 

sistemului informaţional automatizat.  

De asemenea, în vederea asigurării cu un 

sistem informaţional modern, care să 

permită accesul online la standarde, INS a 

aplicat pentru un proiect al Uniunii 

Europene prin intermediul Agenţiei de 

Dezvoltare din Cehia, cu suportul 

Oficiului Ceh pentru Standardizare, 

Metrologie şi Încercări (UNMZ). 

233. Derularea unei 

campanii naţionale de 

promovare a utilizării 

standardelor europene, 

inclusiv a beneficiilor 

acestora pentru 

întreprinderi (realizarea 

spoturilor video, 

materiale imprimate, 

conferinţe, mese rotunde 

etc.) 

8 evenimente 

desfăşurate; 

Nr. materiale 

informative 

diseminate 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii; 

INS  

 

În curs de realizare. 

În vederea promovării utilizării 

standardelor europene şi a beneficiilor 

acestora pentru întreprinderi, au fost 

organizate următoarele activităţi: 

-difuzate 100 de materiale informative 

privind beneficiile standardelor şi modul 

de obţinere a standardelor, în cadrul 

expoziţiilor MoldEnergy şi 

MoldConstruct, organizate de C.I.E. 

Moldexpo; 

-elaborat Pliantul referitor la standardul 

SM EN ISO 50001:2012 „Sisteme de 

management al energiei. Cerinţe şi ghid 

de utilizare”, difuzat prin intermediul 

poştei electronice în adresa a 70 de 

companii din domeniul energetic, şi plasat 

spre informare, pe pagina web a 

Institutului Naţional de Standardizare 

(INS), inclusiv pe pagina oficială de 

Facebook a INS; 

-elaborat Pliantul „Standardele – calea 

spre inovaţie”, difuzat reprezentanţilor 

instituţiilor de cercetare din diverse 

domenii (agricultură, nanotehnologii, 

tehnică agricolă, fitotehnie, horticultură, 
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pedologie, ecologie, etc.); 

-diseminate 475 de materiale informative. 

De asemenea, în acelaşi context, Institutul 

Naţional de Standardizare a organizat 3 

evenimente: 

-Masa rotundă  „Standardele – calea spre 

inovaţie”, cu scopul de a iniţia relaţii de 

colaborare cu instituţiile de cercetare din 

Republica Moldova şi de a promova 

utilizarea standardelor europene şi 

internaţionale în activitatea de cercetare 

(24.02.2015).  

- Masa rotundă „Standardele promotori 

ai progresului economic”, la care au 

participat cca. 30 de persoane 

(12.05.2015); 

-Ziua Uşilor Deschise cu genericul 

„Standarde europene-noi orizonturi, noi 

oportunităţi”, în cadrul căreia au 

participat cca. 150 de persoane 

(21.05.2015). 

 

86.  Armonizarea cadrului 

legal naţional cu 

prevederile 

documentelor 

europene 

234. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind modificarea şi 

completarea Legii cu 

privire la standardizare 

nr. 590-XIII din 22 

septembrie 1995  

(Regulamentul (UE) 

nr.1025/2012 al 

Parlamentului European 

şi al Consiliului privind 

standardizarea 

europeană) 

Proiect elaborat  Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul legii pentru 

modificarea şi completarea Legii cu 

privire la standardizare nr. 590 – XIII din 

22.09.1995 şi transmis spre avizare 

autorităţilor de resort (demersul nr. 08/1-

1273 din 19.03.2015, 08/1-4919 din 

10.09.2015), inclusiv Centrului Naţional 

Anticorupţie (demersul nr.08/1-5294 din 

30.09.2015) şi Centrului de Armonizare a 

Legislaţiei (demersul nr.08/1-5340 din 

02.10.2015). 

De asemenea, la data de 25 iunie 2015, a 

demarat procesul de consultare a 
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proiectului respectiv cu experţii din cadrul 

proiectului TWINNING 

MD/13/ENP/TR/14 „Consolidarea 

sectorului standardizării şi metrologiei în 

conformitate cu cele mai bune practici din 

statele membre ale UE”. 

235. Elaborarea 

proiectului legii privind 

modificarea şi 

completarea Legii 

privind activitatea de 

reglementare tehnică, 

nr.420-XVI din 

22.12.2006 

Proiect elaborat Trimestrul 

II 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare.  

Proiectul legii privind modificarea şi 

completarea Legii privind activitatea de 

reglementare tehnică, nr.420-XVI din 

22.12.2006, a fost transmis pentru 

coordonare autorităţilor de resort, ulterior 

fiind remis repetat pentru reconfirmarea 

avizelor anterioare, în legătură cu 

investirea unui nou Guvern (demersul nr. 

08/1-4234 din 06.08.2015). 

Totodată, proiectul în cauză a fost 

examinat de către experţii din cadrul 

proiectului TWINNING 

MD/13/ENP/TR/14 „Consolidarea 

sectorului standardizării şi metrologiei în 

conformitate cu cele mai bune practici din 

statele membre ale UE”. 

La moment, proiectul de lege urmează a fi 

remis spre avizare Ministerului Justiţiei. 

87.  Continuarea 

procesului de 

transpunere a 

directivelor europene 

în reglementările 

tehnice naţionale, 

inclusiv prin 

revizuirea şi 

armonizarea 

completă a acestora 

236. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.255 din 5 

martie 2008 “Pentru 

aprobarea Reglementării 

tehnice “Securitatea 

echipamentelor electrice 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului care a fost coordonat cu 

autorităţile de resort, inclusiv cu Centrul 

Naţional Anticorupţie (demersul nr.08/1-

2730 din 19.05.2015). 

Totodată, la data de 25.03.2015 a fost 

examinată şi acceptată în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru RIA, Analiza 

Impactului de Reglementare (AIR) 
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de joasă tensiune” cu 

Directiva 2006/95/CE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 12 

decembrie 2006 

(proces verbal nr.4 din 25.03.2015),  iar la 

data de 03.06.2015 în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru respectiv a fost acceptat 

proiectul hotărîrii Guvernului (proces 

verbal nr.11 din 03.06.2015). 

În prezent, proiectul în cauză se află la 

examinare la Cancelaria de Stat (demersul 

nr.08/1-5268 din 29.09.2015). 

237. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.95 din 4 

februarie 2008 “Cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

“Compatibilitatea 

electromagnetică a 

echipamentelor” cu 

Directiva 2004/108/CE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 15 

decembrie 2004  

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Reglementării tehnice „Compatibilitatea 

electromagnetică a echipamentelor”, care 

a fost transmis pentru coordonare părţilor 

interesate (demersul nr.08/1-2518 din 

12.05.2015). 

Analiza Impactului de Reglementare 

(AIR) a proiectului respectiv a fost 

examinată şi acceptată în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru RIA din 03.06.2015 

(proces verbal nr.11 din 03.06.2015). 

La moment, proiectul în cauză urmează să 

fie remis spre examinare Ministerului 

Justiţiei. 

238. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.83 din 31 

ianuarie 2008 “Cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

“Jucării. Cerinţe de 

securitate” cu Directiva 

2009/48/CE a 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii  

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Reglementării tehnice privind siguranţa 

jucăriilor şi a fost transmis spre 

examinare şi avizare subdiviziunilor 

structurale ale Ministerului Economiei 

(demersul nr. 08/1-1397 din 25.03.2015) 

şi autorităţilor de resort (demersul 

nr.08/1-3160 din 09.06.2015). 

Totodată, în cadrul şedinţei Grupului de 

lucru RIA din 17.06.2015, a fost 
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Parlamentului European 

şi a Consiliului din 18 

iunie 2009. 

examinată şi acceptată Analiza Impactului 

de Reglementare (AIR) a proiectului 

respectiv. 

La moment, proiectul se află la avizare la 

Centrul Naţional Anticorupţie (demersul 

nr.08/1-5249 din 29.09.2015) şi Centrul 

de Armonizare a Legislaţiei (demersul 

nr.08/1-5250 din 29.10.2015). 

239. Elaborarea 

programului atelierelor 

de lucru cu privire la 

implementarea cerinţelor 

reglementărilor tehnice 

naţionale armonizate, cu 

participarea mediului de 

afaceri şi altor părţi 

interesate 

Ordin aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii, în 

comun cu 

subdiviziunile 

relevante 

Anulată. 

Acţiunea a fost exclusă din Planul de 

Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere RM-UE prin revizuirea şi 

ajustarea acceptată în şedinţa Guvernului 

din 26.08.2015. 

88.  Desfăşurarea 

activităţilor în scopul 

iniţierii negocierilor  

si semnării Acordul 

privind evaluarea 

conformităţii şi 

acceptarea produselor 

industriale (Acord 

ECA) 

240. Elaborarea şi 

aprobarea Foii de 

parcurs privind iniţierea 

negocierilor privind 

semnarea Acordului 

ECA 

Foaia de parcurs 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii, în 

comun cu 

subdiviziunile 

relevante 

Neiniţiată. 

Sub-programul: Sistemul naţional de metrologie 
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89.  Asigurarea 

trasabilităţii 

permanente a 

măsurărilor efectuate 

în Republica 

Moldova la sistemul 

internaţional de 

unităţi şi 

recunoaşterea 

internaţională a 

acestor măsurări 

241. Monitorizarea 

activităţilor de 

dezvoltare a bazei 

naţionale de etaloane 

50 cercetări 

efectuate; 

4 etaloane naţionale 

modernizate, 

aprobate 

Nr. etaloane 

etalonate; 

4 participări la 

intercomparări la 

nivel regional şi 

internaţional 

Permanent 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii; 

INM 

 

În curs de realizare. 

În perioada de raportare, au fost realizate 

următoarele activităţi: 

- efectuate cercetări a 43 de etaloane 

naţionale, 3 etaloane de referinţă 

națională, 27 de etaloane de referință și 49 

de etaloane de lucru din dotarea 

laboratoarelor  INM; 

-efectuate cercetări a echipamentului şi 

sunt în proces de finalizare dosarele 

pentru aprobarea etaloanelor naţionale 

ETN al umidităţii şi ETN al debitului 

gazului; 

-perfectată lista echipamentelor 

metrologice pentru dotarea laboratoarelor 

INM în cadrul proiectului DCFTA. 

De asemenea, în scopul demonstrării 

capabilităţilor de măsurare, laboratoarele 

din cadrul INM participă la comparări 

interlaboratoare, în cadrul organizaţiei 

regionale de metrologie COOMET (10 

comparări), în cadrul EURAMET (1 

comparare) şi comparări bilaterale (2 

comparări), pe mai multe domenii de 

măsurare. 
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242. Instruirea 

personalului din 

laboratoarele de 

metrologie, 

laboratoarele de 

încercări, a specialiştilor 

responsabili de 

etaloanele primare, a 

personalului implicat în 

supravegherea pieţei şi 

în implementarea 

prevederilor referitoare 

la preambalate, a 

personalului implicat în 

activităţi de marketing şi 

management metrologic, 

inclusiv a experţilor 

locali  

Nr. persoane 

perfecţionate/atestat

e; 

Nr. experţi locali 

instruiţi/atestaţi 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii; 

INM 

 

În curs de realizare. 
La data de 26.05.2015 a avut loc lansarea 

Proiectului Twinning „Consolidarea 

sectorului standardizării şi metrologiei în 

conformitate cu cele mai bune practici din 

statele membre ale UE”, implementat de 

un consorţiu germano-român. 

În acest context, la data de 01.06.2015 a 

avut loc şedinţa Grupului de lucru în 

cadrul proiectului menţionat cu tema 

„Cadrul legal din domeniul metrologiei” 

cu participarea a 8 colaboratori din 

cadrul INM şi MEc. 

Totodată, 17 colaboratori ai INM au 

participat la seminarul „Elaborarea 

procedurii de calibrare în domeniul 

electricitate”, desfăşurat la data de 

02.06.2015, în incinta INM. 

De asemenea, în cadrul laboratoarelor 

INM se desfăşoară permanent instruiri 

interne pe diverse teme (etalonări, 

comparări interlaboratoare, metrologie 

legală, etc.). 

90.  Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 

din domeniul 

metrologiei  

243. Iniţierea 

cooperării cu 

organizaţiile europene 

de metrologie 

EURAMET şi 

WELMEC 

Nr. întruniri la care 

s-a participat  

Pe 

parcursul 

anului 

INM; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Institutul Naţional de Metrologie a fost 

acceptat în calitate de participant la 

intercompararea EURAMET.PR.K6-2015 

„Regular transmittance”. 

91.  Armonizarea 

reglementărilor cu 

prevederile 

documentelor 

europene 

244. Iniţierea 

elaborării proiectului 

legii privind modificarea 

şi completarea Legii 

metrologiei 

Prima versiune a 

proiectului de lege 

elaborată 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Proiectul de lege a fost elaborat şi 

coordonat cu subdiviziunile Ministerului 

Economiei şi autorităţile de resort. La 

moment, proiectul dat se află la examinare 

la Centrul Naţional Anticorupţie (08/1-
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5413 din 05.10.2015) şi Centrul Naţional 

de Armonizare a Legislaţiei (08/1-5412 

din 05.10.2015). 

245. Elaborarea 

Programului de 

perspectivă pentru anii 

2016-2020 privind 

revizuirea 

reglementărilor şi a 

standardelor din 

domeniul metrologiei în 

scopul armonizării cu 

legislaţia şi standardele 

europene şi 

internaţionale 

Ordin aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

Neiniţiată. 

246. Examinarea şi 

aprobarea proiectelor de 

norme de metrologie 

legală (NML) şi 

procedurilor de 

metrologie legală 

(PML), armonizate cu 

legislaţia Uniunii 

Europene, elaborate şi 

prezentate de către INM 

şi alte entităţi interesate 

Nr. acte normative 

examinate/aprobate 

Permanent Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii; 

INM 

În curs de realizare. 

În scopul asigurării uniformităţii, 

legalităţii şi exactităţii măsurărilor în 

domeniile de interes public pe teritoriul 

Republicii Moldova, pe parcursul 

perioadei de raportare, au fost elaborate şi 

aprobate următoarele norme şi proceduri 

de metrologie legală: 

1.NML 2-13:2015 „Sistem de măsurare a 

vitezei medii de mişcare a mijloacelor de 

transport. Cerinţe metrologice. Procedura 

de verificare metrologică” (Ordinul nr.41 

din 30.03.2015); 

2.NML 6-03:2015 „Sterilizatoare. 

Procedura de verificare metrologică” 

(Ordinul nr.100 din 29.05.2015); 

3.NML 5-09:2015 „Fotometru-aparat 

pentru determinarea transmitanţei 

(permeabilităţii) luminii prin sticlă. 

Procedura de verificare metrologică” 

(Ordinul  nr.99 din 29.05.2015); 
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4.NML 2-14:2015 „Aparate pentru 

măsurarea jocului volanului mijloacelor 

de transport. Procedura de verificare 

metrologică” (Ordinul nr.99 din 

29.05.2015); 

5. PML 5-02:2015 „Măsurarea 

concentraţiei de alcool în aerul expirat de 

persoanele testate cu analizatorul de tip 

ALCOTEST 6810” (Ordinul nr.104 din 

08.06.2015). 

6.NML 6-04:2015 „Umidimetre pentru 

grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase. 

Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura 

de verificare metrologică” (Ordinul 

nr.122 din 31.07.2015). 

Sub-programul: Sistemul naţional de acreditare 

92.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Centrului Naţional de 

Acreditare 

(MOLDAC) în 

scopul semnării 

Acordului de 

recunoaştere 

multilaterală cu 

Cooperarea 

Europeană pentru 

Acreditare (EA) 

247. Instruirea 

continuă  a personalului 

implicat în procesul de 

acreditare, inclusiv 

pentru domenii noi, 

acreditarea 

laboratoarelor de 

etalonări, medicale, 

criminalistice, 

organismelor de 

inspecţie 

Nr. persoane 

instruite; 

Nr. domenii noi 

Pe 

parcursul 

anului 

MOLDAC; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Pe parcursul perioadei de raportare, au 

fost instruite: 

-12 persoane implicate în procesul de 

acreditare, inclusiv 7 evaluatori şefi; 

-5 persoane în asigurarea calităţii 

rezultatelor încercărilor conform ISO/CEI 

17025 şi documentelor EA, ILAC; 

-1 persoană în validarea şi verificarea 

metodelor de încercări şi estimarea 

incertitudinii de măsurare; 

-1 persoană cu cerinţele standardelor 

internaţionale ISO/CEI 17020 şi ISO 

19011 pentru acreditarea organismelor de 

inspecţii; 

-2 persoane la cerinţele standardului 

internaţional ISO/CEI 17020, 

documentelor EA, ILAC pentru 

extinderea activităţii MOLDAC la o nouă 
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schemă de acreditare: „Acreditarea 

organismelor de inspecţii în domeniul 

criminalisticii”. 

Totodată, pe domenii noi de acreditare, au 

fost realizate următoarele: 

- 1 evaluator şef a participat la acreditarea 

domeniului nou de acreditare  

„Laboratoare de etalonări”; 

-personalul a 4 laboratoare din domeniul 

criminalistică a fost instruit la cerinţele 

standardului ISO/CEI 17025 şi ghidul 

ILAC G19; 

- 2 reprezentanți MOLDAC au participat 

la un workshop extern pe domeniul nou de 

acreditare „Organisme de inspecție 

conform ISO/CEI 17020”; 

- 3 colaboratori MOLDAC au fost instruiţi 

pe domeniul nou de acreditare 

„Laboratoare medicale”. 

De asemenea, un reprezentant MOLDAC 

a participat în calitate de formator la 

seminarul organizat de Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” privind implementarea 

sistemului de management în conformitate 

cu cerinţele standardelor internaţionale 

ISO/CEI 17025 şi ISO 15189 în 

laboratoarele medicale. 

248. Pregătirea 

MOLDAC pentru pre-

evaluare de EA în 

conformitate cu cerinţele 

standardului  SM SR EN 

ISO/CEI 17011 şi 

documentelor EA, 

ILAC, IAF  

Rapoarte de evaluare 

a echipei EA 

Trimestrul 

I 

MOLDAC; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

Realizată. 

Au fost examinate 2 proiecte de 

documente a Cooperării Europene pentru 

Acreditare (EA) şi a fost remis în adresa 

EA chestionarul completat cu privire la 

acreditarea în domeniul reglementat. 

Totodată, în perioada 26-27 ianuarie 2015, 

echipa Cooperării Europene pentru 
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Acreditare (EA) a efectuat preevaluarea 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC, în conformitate cu cerinţele 

EA.  

În rezultatul evaluării nu au fost constatate 

neconformităţi, fiind expuse 3 îngrijorări 

şi 2 comentarii, iar în data de  01.04.2015 

MOLDAC a primit raportul prezentat de 

evaluatorul şef prin care se recomandă 

Consiliului Acordului Multilateral EA 

MAC ca procesul de evaluare în scop de 

semnare a Acordului EA MLA să fie 

continuat. 

249. Realizarea 

acţiunilor corective în 

rezultatul pre-evaluării 

şi pregătirea pentru 

evaluarea  paritară de 

EA 

Rapoarte acceptate 

de EA  

Trimestrul 

IV 

 

(Termenul 

pentru 

evaluarea 

paritară va 

fi stabilit 

după 

preevaluare

a 

MOLDAC 

în 

trimestrul 

I) 

MOLDAC; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Pentru eliminarea îngrijorărilor 

menţionate în raportul de evaluare a 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC, perfectat de către echipa 

Cooperării Europene pentru Acreditare 

EA (EA-2/02 M:2011 „EA Policy and 

Procedures for the Multilateral Agreement 

”), s-a prevăzut efectuarea următoarelor 

acţiuni corective: 

1.Modificarea Legii nr.235 din 

01.12.2011 privind activităţile de 

acreditare şi evaluare a conformităţii.  

În acest context, după examinarea 

Analizei impactului de reglementare 

(AIR) la ședința Grupului de lucru RIA 

din 20.05.2015 cu aviz pozitiv, precum şi 

coordonarea proiectului cu autorităţile de 

resort, proiectul de act legislativ urmează 

să fie remis Guvernului spre aprobare; 

2.Finisarea acreditării laboratorului de 

etalonări a INM.  

În  prezent  a fost acreditat Laboratorul de 
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etalonare a Centrului de Metrologie 

Aplicată şi Certificare (Î.S.CMAC) şi sunt 

în proces de acreditare laboratoarele de 

etalonări din cadrul Institutului Naţional 

de Metrologie; 

3.Modificarea Regulilor de Acreditare şi 

a procedurii de acreditare PR-03. 

250. Crearea şi 

menţinerea unui sistem 

informaţional al 

Centrului Naţional de 

Acreditare, conform 

cerinţelor standardului 

SM SR EN ISO/CEI 

17011 

Sistem informaţional 

funcţional 

Trimestrul 

IV 

 

MOLDAC; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Sistemul Informaţional Automatizat SIA 

“ACREDITARE” a fost instalat pe 

platforma virtuală MCloud a Centrului e-

Guvernare şi se află la etapa de testare cu 

instruirea concomitentă a personalului. 

251. Participarea 

activă a Organismului 

Naţional de Acreditare 

la şedinţele în cadrul 

Cooperării Europeană 

pentru Acreditare (EA 

MLA) 

Nr. şedinţe la care s-

a participat 

Permanent MOLDAC; 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

Pe parcursul perioadei de raportare, 

reprezentanţii Centrului Naţional de 

Acreditare MOLDAC au participat la: 

-6 şedinţe a comitetelor din cadrul 

Cooperării Europene pentru Acreditare 

(EA MLA), Comitetul Comunicare şi 

Publicare (EA CPC), Comitetul Inspecţie 

(EA IC), Comitetul Laboratoare (EA LC), 

Comitetul de Armonizare Orizontală (EA 

HHC), Comitetul Certificare; 

-1 şedinţă a Consiliului EA pentru 

Acordul Multilateral de Recunoaştere 

(MAC); 

-1 şedinţă în cadrul Adunării Generale 

EA. 

252. Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea Legii cu 

privire la activităţile de 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

A fost elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii cu 

privire la activităţile de acreditare şi 

evaluare a conformităţii şi transmis spre 
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acreditare şi evaluare a 

conformităţii 

examinare şi expunere de opinii 

subdiviziunilor Ministerului Economiei 

(demersul nr. 08/1 -1569 din 01.04.2015) 

şi autorităţilor de resort (demersul nr. 

08/1-2597 din 14.05.2015). 

Analiza Impactului de Reglementare 

(AIR) a proiectului respectiv a fost 

examinată şi acceptată în cadrul ședinței 

Grupului de lucru RIA din 20.05.15 

(proces verbal nr.9 din 03.06.2015), cu 

luarea în consideraţie a obiecţiilor şi 

propunerilor expuse. 

De asemenea, proiectul în cauză a fost 

coordonat cu Centrul Naţional 

Anticorupţie şi Centrul de Armonizare a 

Legislaţiei şi Ministerul Justiţiei 

(demersul nr.08/1-5053 din 17.09.2015). 

93.  Dezvoltarea şi 

consolidarea 

laboratoarelor de 

încercări 

 

253. Determinarea 

echipamentului minim 

necesar pentru dotarea 

laboratoarelor de 

încercări din domeniul 

infrastructurii calităţii şi 

elaborarea planului de 

achiziţii pentru 

procurarea acestuia 

Nr. laboratoare 

identificate pentru 

dotare; 

Plan elaborat 

Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii 

În curs de realizare. 

În vederea dezvoltării şi consolidării 

laboratoarelor de încercări, au fost 

realizate următoarele activităţi: 

-identificate produsele din domeniul 

armonizat (Acordul privind ECA) care 

sunt exportate de către Republica 

Moldova în Uniunea Europeană (acţiune 

realizată cu suportul proiectului de 

asistenţă tehnică „Support to the DCFTA 

Process in the Republic of Moldova”); 

-remisă spre examinare şi expunere de 

opinii părţilor interesate Lista produselor 

identificate (demersul nr.08/1-2563 din 

13.05.2015); 

-elaborat şi aprobat Ordinul nr.103 din 

05.06.2015 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru pentru elaborarea 

Planului de achiziţii multianual privind 
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procurarea echipamentului necesar pentru 

dotarea laboratoarelor de încercări”. La 

data de 18.09.2015 s-a desfăşurat şedinţa 

Grupului de lucru respectiv cu ordinea de 

zi „Definitivarea listei echipamentelor 

pentru laboratoarele de încercări”, în 

cadrul căreia s-a decis ca părţile implicate 

să prezinte informaţia necesară pentru 

definitivarea listei în cauză. 

Sub-programul: Securitatea industrială 

94.  Asigurarea cadrului 

legal adecvat pentru 

protecţia populaţiei şi 

mediului înconjurător 

de posibilele avarii la 

obiectele industriale 

periculoase 

254. Elaborarea 

proiectului 

documentului normativ-

tehnic cu privire la 

modul de înregistrare de 

stat a obiectelor 

industriale periculoase 

în Registrul de stat al 

Obiectelor Industriale 

Periculoase 

Ordinul ME aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

Proiectul documentului normativ-tehnic a 

fost elaborat şi avizat conform cerinţelor. 

Totodată, proiectul respectiv a fost 

acceptat în şedinţa Grupului de lucru 

pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător (RIA) (Proces verbal nr.27 

din 23.10.2013), dar urmează a fi aprobat 

după intrarea în vigoare a modificărilor şi 

completărilor la Legea nr.116 din 

18.05.2012 privind securitatea industrială 

a obiectelor industriale periculoase.  

În prezent, proiectul de modificare şi 

completare a Legii nr.116 din 18.05.2012 

privind securitatea industrială a 

obiectelor industriale periculoase a fost 

supus examinării repetate şi reconfirmării 

avizelor. 

255. Elaborarea 

proiectului 

documentului normativ-

tehnic în domeniul 

securităţii industriale 

„Modul de eliberare a 

certificatului de 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

Proiectul documentului normativ-tehnic a 

fost elaborat şi avizat conform cerinţelor. 

Totodată, proiectul respectiv a fost 

acceptat în şedinţa Grupului de lucru 

pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător (RIA) (Proces verbal nr.29 
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expertiză” din 06.11.2013), dar urmează a fi aprobat 

după intrarea în vigoare a normelor 

primare necesare, ajustate prin 

modificările şi completările la Legea 

nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale 

periculoase. 

În prezent, proiectul de modificare şi 

completare a Legii nr.116 din 18.05.2012 

privind securitatea industrială a 

obiectelor industriale periculoase a fost 

supus examinării repetate şi reconfirmării 

avizelor. 

256. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modul de dare în 

exploatare a obiectelor 

industriale periculoase 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului şi AIR-ul la proiect, care a 

fost examinat şi acceptat în şedinţa 

Grupului de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător (RIA) (Proces 

verbal nr.33 din 11.12.2013).  

La moment, proiectul este suspendat pînă 

la aprobarea amendamentelor la Legea 

nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale 

periculoase, şi anume a normelor primare 

necesare pentru promovarea proiectului 

respectiv. 

257. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului privind 

instruirea şi atestarea 

personalului agenţilor 

economici care 

desfăşoară activităţi în 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost 

elaborat şi avizat conform cerinţelor. 

La moment, proiectul este suspendat pînă 

la aprobarea amendamentelor la Legea 

nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale 

periculoase, şi anume a normelor primare 

necesare pentru promovarea proiectului 
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domeniul securităţii 

industriale 

respectiv. 

258. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la activitatea de 

control şi supraveghere 

tehnică de stat în 

sistemul de administrare 

a securităţii industriale  

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare.  

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost 

elaborat şi avizat de către subdiviziunile 

structurale ale Ministerului Economiei şi 

coordonat cu IPSSTOIP (demersul 

nr.08/2-3549 din 16.06.2014). 

Totodată, a fost elaborat AIR-ul la proiect, 

care a fost acceptat în şedinţa Grupului de 

lucru pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător (Proces verbal nr.33 din 

11.12.2013). 

Pe motiv că prin acest proiect se 

urmăreşte reglementarea tuturor 

acţiunilor, măsurilor cît şi a elementelor 

supuse controlului efectuat la obiectul 

industrial periculos este necesară 

cercetarea detaliată a documentelor 

normativ-tehnice în domeniul securităţii 

industriale, pentru îmbunătăţirea 

procedurilor de control şi prevenirea unor 

eventuale abuzuri din partea inspectorilor 

care desfăşoară acest tip de control. 

259. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului 

legii privind asigurarea 

de răspundere pentru 

pagubele cauzate în 

procesul exploatării 

obiectelor industriale 

periculoase 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost 

elaborat şi avizat conform cerinţelor.  

Totodată, proiectul respectiv a fost 

examinat la şedinţa Grupului de lucru 

pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător din data de 12.11.2014, dar 

a fost respins datorită insuficienţei datelor 

care ar putea stabili cu exactitate 

necesitatea proiectului de act normativ. 

În prezent, drept urmare a consultărilor şi 

propunerilor înaintate de agenţii 
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economici (şedinţa din data de 

12.12.2014), are loc revizuirea 

prevederilor proiectului actului legislativ 

în vederea promovării în continuare a 

proiectului dat. 

260. Elaborarea 

proiectului Ordinului 

ME privind modificarea 

Ordinului ME nr.71 din 

22.04.2014 „Cu privire 

la aprobarea 

documentului normativ-

tehnic în domeniul 

securităţii industriale 

„Modul de cercetare 

tehnică a cauzelor 

avariei şi de întocmire a 

procesului-verbal de 

cercetare tehnică a 

cauzelor avariei” 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

Realizată. 

Modificarea Ordinului Ministerului 

Economiei nr.71 din 22.04.2014 „Cu 

privire la aprobarea documentului 

normativ-tehnic în domeniul securităţii 

industriale „Modul de cercetare tehnică a 

cauzelor avariei şi de întocmire a 

procesului-verbal de cercetare tehnică a 

cauzelor avariei” a fost aprobată prin 

Ordinul Ministerului Economiei nr.38 

din 30.03.2015.  

94
1
  261. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (legea nr.592-

XIII din 26.09.1995, 

legea nr.1236-XII din 

03.07.1997, legea 

nr.1525-XIII din 

19.02.1998, legea 

nr.461-XV din 

30.07.2001, legea nr.160 

din 22.07.2011, legea 

nr.116 din 18.05.2012) 

Proiect aprobat Acţiune 

transferată 

din 2014 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul legii privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative a fost 

prezentat Cancelariei de Stat spre 

examinare (demersul nr.08/2-5266 din 

29.09.2015) şi urmează să fie aprobat de 

Guvern. 
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95.  Transpunerea 

directivelor europene, 

în vederea 

implementării 

Acordului de 

Asociere Republica 

Moldova – Uniunea 

Europeană 

262. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice privind 

instalaţiile pe cablu care 

transportă persoane 

(transpunerea Directivei 

2000/9/CE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 20 

martie 2000 privind 

instalaţiile pe cablu care 

transportă persoane) 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost remis 

spre examinare Cancelariei de Stat 

(demersul nr.08/2-5267 din 29.09.2015) şi 

urmează să fie aprobat de Guvern. 

263. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice privind 

ascensoarele şi 

componentele de 

siguranţă pentru 

ascensoare (Directiva 

2014/33/UE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 26 

februarie 2014) 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost 

elaborat şi remis spre avizare 

subdiviziunilor structurale ale 

Ministerului Economiei (demersul 

nr.08/2-28 din 29.01.2015), autorităţilor 

cointeresate (demersul nr.08/2-1598 din 

02.04.2015) şi întreprinderilor care 

activează în domeniul întreţinere şi montaj 

ascensoare (demersul nr.08/2-1599 din 

02.04.2015). 

Totodată, proiectul în cauză şi Analiza 

preliminară a impactului de reglementare 

(AIR) au fost examinate în şedinţa 

Grupului de lucru RIA (procesul verbal 

nr.12 din 17.06.2015). 

De asemenea, proiectul a fost supus 

expertizei anticorupţie (raport nr.97/15 

din 22.07.2015). 

La moment, se analizează propunerile şi 

obiecţiile parvenite pentru definitivarea 

proiectului. 
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96.  Asigurarea respectării 

cerinţelor de 

securitate la obiectele 

industriale 

periculoase (OIP) şi 

funcţionarea acestora 

în condiţii de 

siguranţă şi fiabilitate 

264. Asigurarea 

respectării cerinţelor de 

securitate în scopul 

verificării condiţiilor de 

securitate a obiectelor 

industriale periculoase la 

care se practică activităţi 

şi/sau lucrări, inclusiv de 

transportare, păstrare şi 

folosirea materialelor 

toxice, inflamabile, 

explozive, etc., precum 

şi a gradului de 

respectare a cerinţelor 

actelor normative şi ale 

documentelor normativ-

tehnice în domeniul 

securităţii industriale 

4200 controale 

efectuate; 

Nr. dispoziţii emise 

şi închise pentru 

încălcările depistate; 

Nr. încălcări 

depistate şi 

înlăturate; 

Nr. dispoziţii pentru 

sistarea lucrărilor la 

OIP; 

Nr. acte de 

constatare 

Pe 

parcursul 

anului 

Inspectoratul 

Principal de 

Stat pentru 

Supravegherea 

Obiectelor 

Industrial 

Periculoase 

(IPSSTOIP) 

În curs de realizare.  
Pe parcursul perioadei de raportare, în 

vederea asigurării respectării cerinţelor de 

securitate a obiectelor industriale 

periculoase au fost realizate următoarele 

activităţi: 

- efectuate 2 604 de controale de profil, 

dintre care         

  2 575 de controale planificate şi 29 

controale inopinate; 

- emise 2 644 de dispoziţii pentru 

încălcările depistate; 

- închise 2 104 de dispoziţii pentru 

încălcările depistate; 

- depistate 18 652 de încălcări; 

- înlăturate 14 481 de încălcări; 

- emise 31 de dispoziţii pentru sistarea 

lucrărilor la obiectele industriale 

periculoase; 

- întocmite 269 de procese verbale pentru 

obiectele industriale periculoase 

nefuncţionale. 

Totodată, au fost întocmite 43 de acte de 

constatare privind corespunderea 

cerințelor de securitate industrială şi 24 de 

acte de constatare a neconformităților în 

cadrul recepțiilor în exploatare a 

obiectelor industriale periculoase. 

Procesul de implementare a acţiunii este 

în corespundere cu graficul de efectuare a 

controalelor planificate al IPSSTOIP. 

265. Asigurarea 

respectării procesului de 

atestare a personalului în 

domeniul securităţii 

industriale 

Nr. persoane 

atestate; 

Nr. comisii 

desfăşurate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială; 

În curs de realizare.  
În vederea asigurării respectării procesului 

de atestare a personalului în domeniul 

securităţii industriale: 

-Ministerului Economiei a desfăşurat 4 
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IPSSTOIP comisii de atestare a experţilor care 

activează în domeniul securităţii 

industriale, prin atestarea a 90 de experţi; 

-IPSSTOIP a desfăşurat 573 de comisii de 

atestare a personalului tehnic-ingineresc, 

urmare cărora au fost atestate 7 600 de 

persoane. 

266. Asigurarea 

respectării cerinţelor de 

securitate prin 

înregistrarea 

documentaţiei de proiect 

pentru lucrările de 

construcţie-montare, 

reglare, punere în 

funcţiune, exploatare, 

extindere, reconstrucţie, 

reutilare tehnică, 

conservare şi lichidare a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Nr. proiecte 

înregistrate 

Pe 

parcursul 

anului 

IPSSTOIP În curs de realizare.  
În vederea asigurării respectării cerinţelor 

de securitate au fost înregistrate 620 de 

proiecte. 

Procesul de implementare a acţiunii este 

în corespundere cu numărul solicitărilor 

din partea agenţilor economici. 

 

267. Asigurarea 

funcţionării obiectelor 

industriale periculoase 

prin participarea la 

activităţile comisiilor 

pentru recepţia şi darea 

în exploatare a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Nr. recepţii în 

exploatare 

Pe 

parcursul 

anului 

IPSSTOIP În curs de realizare.  
În vederea asigurării funcţionării 

obiectelor industriale periculoase au fost 

efectuate 317 de recepţii în exploatare a 

obiectelor industriale periculoase. 

Procesul de implementare a acţiunii este 

în corespundere cu numărul solicitărilor 

din partea agenţilor economici. 

 

97.  Revizuirea cadrului 

legislativ și normativ 

în domeniul 

268. Elaborarea 

raportului de evaluare a 

cadrului legislativ și 

normativ în domeniul 

securității industriale  

Raport elaborat Trimestrul 

II 

Direcția 

supravegherea 

pieței și 

securitate 

industrială 

În curs de realizare. 

A fost elaborat raportul de evaluare a 

cadrului legislativ şi normativ în domeniul 

securităţii industriale, care a fost remis 

spre examinare şi avizare la 20 de 

întreprinderi (demersul nr.08/2-2556 din 
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13.05.2015), precum şi subdiviziunilor 

structurale şi instituţiilor din 

subordine/coordonare ale Ministerului 

Economiei (demersul nr.08/2-2555 din 

13.05.2015). 

La moment, sînt analizate obiecţiile şi 

propunerile parvenite pentru definitivarea 

raportului menţionat. 

269. Elaborarea 

proiectului foii de 

parcurs privind 

revizuirea cadrului legal 

de reglementare în 

domeniul securității 

industriale 

Foaie de parcurs 

elaborată 

Trimestrul 

III 

Direcția 

supravegherea 

pieței și 

securitate 

industrială 

 

În curs de realizare.  

Foaia de parcurs privind revizuirea 

cadrului legal de reglementare în 

domeniul securităţii industriale este în 

proces de elaborare. 

POLITICA ENERGETICĂ 

Sub-programul: Sistemul electroenergetic şi gaze 

98.  Perfecţionarea 

cadrului normativ în 

domeniul energetic și 

alinierea la cerințele 

acquis-lui UE 

270. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

legii cu privire la 

energia electrică (în 

redacție nouă) 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Realizată.  

Cu suportul Secretariatului Comunității 

Energetice și al experților USAID a fost 

elaborat proiectul legii cu privire la 

energia electrică, care a fost aprobat în 

ședința Guvernului din data de 

07.10.2015. Proiectul de lege urmează a fi 

remis spre examinare Parlamentului. 
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271. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

legii cu privire la gazele 

naturale (în redacție 

nouă) 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

Proiectul de lege cu privire la gazele 

naturale (în redacție nouă) a fost elaborat, 

coordonat cu Secretariatul Comunității 

Energetice și este în proces de coordonare 

și consultări publice. La moment, 

proiectul legii se definitivează conform 

avizelor prezentate de instituțiile 

interesate. 

La 30.09.2015 proiectul legii a fost 

examinat de către Grupul de reglementare 

a activității de întreprinzător. 

La începutul lunii octombrie curent 

urmează a fi organizată a 2-a rundă de 

consultări publice asupra proiectului de 

lege respectiv.  

Proiectul de lege urmează a fi transmis 

spre examinare și aprobare Guvernului 

pînă la data de 20 octombrie 2015. 

272. Aprobarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

foile de parcurs în 

sectorul energetic 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Realizată.  

Foile de parcurs în sectorul energetic 

(electroenergetica și gazele naturale) au 

fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 409 din 16.06.2015. Acestea au fost 

elaborate în scopul asigurării cadrului 

normativ necesar pentru implementarea 

Strategiei energetice a Republicii 

Moldova pînă în anul 2030.  

99.  Promovarea 

proiectelor 

investiționale pentru 

dezvoltarea 

interconexiunilor cu 

UE (România);  

 

273. Coordonarea 

implementării 

proiectului investițional: 

Staţia Back-to-Back 

Vulcăneşti+Linia LEA 

330 kV Vulcăneşti-

Chişinău 

Studiu de 

fezabilitate finalizat; 

Proiect tehnic 

elaborat; 

Acord de împrumut 

între Guvernul RM 

şi partenerii de 

Trimestrul 

III 

 

Trimestrul 

IV 

 

Trimestrul 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.282 din 20.05.2015 cu privire la 

inițierea negocierilor și aprobarea 

semnării Memorandumului de Înțelegere 

între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României privind realizarea 
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dezvoltare semnat 

 

IV 

 

proiectelor necesare interconectării 

rețelelor de gaze naturale și energie 

electrică din Republica Moldova și 

România (Monitorul Oficial nr.131-138 

din 29.05.2015), care include proiectul 

investițional privind construcția LEA 330 

kV Vulcăneşti-Chişinău + Staţia Back-to-

Back Vulcăneşti. 

Urmare obținerii acceptului BERD pentru 

acordarea suportului în elaborarea 

studiului de fezabilitate privind 

interconectarea sistemului 

electroenergetic al RM cu cel al 

României, a fost desfășurat tenderul de 

selectare a consultantului pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate 

respectiv.  

În luna octombrie curent va demara 

procesul de elaborare a studiului de 

fezabilitate cu suportul consultantului 

contractat de către BERD. 

Concomitent, se întreprind măsuri pentru 

identificarea surselor de finanțare, inclusiv 

din partea partenerilor de dezvoltare și 

instituțiilor financiare internaționale, 

pentru elaborarea proiectelor tehnice și 

construcția liniei de interconexiune LEA 

330 kV Vulcăneşti-Chişinău. 

274. Coordonarea 

implementării 

proiectului  

investițional: Staţia 

Back-to-Back+Linia 

RO-Ungheni-Străşeni 

Studiu de 

fezabilitate demarat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.282 din 20.05.2015 cu privire la 

inițierea negocierilor și aprobarea 

semnării Memorandumului de Înțelegere 

între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul României privind realizarea 
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proiectelor necesare interconectării 

rețelelor de gaze naturale și energie 

electrică din Republica Moldova și 

România (Monitorul Oficial nr.131-138 

din 29.05.2015), care include proiectul 

investițional privind construcția Liniei 

RO-Ungheni-Strășeni + Staţia Back-to-

Back aferentă. 

Urmare obținerii acceptului BERD pentru 

acordarea suportului în elaborarea 

studiului de fezabilitate privind 

interconectarea sistemului 

electroenergetic al RM cu cel al 

României, a fost desfășurat tenderul de 

selectare a consultantului pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate 

respectiv.  

În luna octombrie curent va demara 

procesul de elaborare a studiului de 

fezabilitate cu suportul consultantului 

contractat de către BERD. 

Procedurile aferente elaborării studiului 

de fezabilitate pentru Linia RO-Ungheni-

Străşeni se realizează în pachet cu cele 

pentru Linia LEA 330 kV Vulcăneşti-

Chişinău. 

100.  Monitorizarea 

procesului de 

reabilitare a reţelei 

interne de transport a 

energiei electrice  

275. Monitorizarea 

procesului de reabilitare 

a reţelelor electrice de 

transport a ÎS 

„Moldelectrica” 

Nr. rapoarte 

analizate; 

Nr. note elaborate 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

realizate acţiuni aferente implementării 

prevederilor Acordului de împrumut 

dintre Republica Moldova şi BERD 

„Reabilitarea reţelelor electrice de 

transport ale Î.S.„Moldelectrica”, ratificat 

prin Legea nr.180 din 11.07.2012. 
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Proiectul de renovare a rețelei de transport 

a Î.S.”Moldelectrica” a fost inițial divizat 

în 4 componente, 3 din acestea fiind 

desfășurate pe parcursul anului 2014. 

Ultima componentă ce ține de tenderul D, 

finanțat de BERD și NIF, s-a efectuat într-

o singută etapa și include proiectul tehnic 

de reconstrucție a LEA 110 kV cu un 

volum de lucrări și materiale bine 

determinat. Procedura de tender a fost 

petrecută în perioada 24.04-21.07.2015 la 

care s-au obținut ofértele tehnico-

materiale de la 6 companii internaționale. 

Actualmente, Comisia de tender a 

definitivat analiza ofertelor prezentate, a 

perfectat Raportul de evaluare care 

urmează a fi expediat finanțatorului pentru 

examinare și aprobare. 

101.  Aderarea Republicii 

Moldova la ENTSO-

E 

276. Elaborarea 

studiului de fezabilitate 

privind interconectarea 

sistemelor 

electroenergetice ale 

Ucrainei şi Republicii 

Moldova la sistemul 

ENTSO-E 

Studiu de 

fezabilitate finalizat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

Contractul de servicii privind elaborarea 

studiului de fezabilitate cu Consorțiul 

condus de „Transelectrica”S.A. (consorțiu 

format din membri ENTSO-E) a fost 

semnat la 6 noiembrie 2014, iar potrivit 

amendamentului la Contract termenul de 

elaborare a studiului de fezabilitate a fost 

prelungit pînă la 31 decembrie 2015. 

Pe parcursul perioadei de raportare, 

conform Contractului de grant nr. MIS 

ETC Code 2739, au fost efectuate un șir 

de lucrări, printre care: 

 Selectarea Consultantului pentru 

prestarea serviciilor de colectare și 

validare a datelor (contract semnat la 
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finele lunii februarie, 2015); 

 Demararea procesului de elaborare a 

studiului de fezabilitate fezabilitate 

privind interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei şi 

Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E; 

 Solicitarea extinderii termenului de 

elaborare a studiului de fezabilitate de 

către Comisia Europeană (răspuns oficial 

nu a fost primit). 

102.  Colaborarea 

internaţională şi 

conlucrarea în cadrul 

Tratatului 

Comunităţii 

Energetice pentru 

îndeplinirea 

angajamentelor 

asumate 

277. Asigurarea 

participării la 

evenimentele organizate 

de către Secretariatul 

Comunității Energetice 

Nr. evenimente; 

Nr. participanţi 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică  

 

În curs de realizare. 

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2015,  

reprezentanții Ministerului Economiei și 

Agenției pentru Eficiență Energetică au 

participat în cadrul a 8 evenimente, 

organizate de către Secretariatul 

Comunității Energetice: 

1. Grupul de coordonare pe securitatea 

livrărilor de gaze, 26.02.2015, Viena 

(Austria) – Șeful direcţiei generale 

securitate şi eficienţă energetică; 

2. Grupul de coordonare pe eficiență 

energetică, 17-18.03.2015, Viena 

(Austria) – Şeful Direcţiei eficienţă 

energetică şi surse de energie 

regenerabile; 

3. Atelierul de lucru statistic referitor la 

chestionarele JODI, 23-25.03.2015, 

Viena (Austria) – reprezentantul Direcţiei 

producere şi furnizare a energiei termice. 

4. Al VI-lea Program executiv de 

formare pentru Tinerii Profesioniști 

”Consolidarea tranziției energetice în 

Ucraina și în vecinătatea Europei de Est: 
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Abordarea provocărilor regiunilor prin 

practici de bună guvernanță”, 05-

08.05.2015, Bruxelles (Belgia) – 

reprezentantul Direcției infrastructură 

energetică; 

5. Grupul de coordonare pe eficiență 

energetică și atelierul de lucru privind 

eficiența energetică în sectorul 

rezidențial, 02-03.06.2015, Podgorica 

(Muntenegru) – Vicedirectorul AEE; 

6. Atelierul de lucru la cea de 13-a 

Reuniune în cadrul Platformei 

Parteneriatului Estic 3 privind securitatea 

energetică, 18-19.06.2015, Bruxelles 

(Belgia) – reprezentanții Direcției 

infrastructură energetică și Direcției 

producere și furnizare a energiei termice; 

7. A 38-a ședință a Grupului permanent 

de nivel înalt (PHLG), 24.06.2015, Viena 

(Austria) - Șeful direcţiei generale 

securitate şi eficienţă energetică; 

8. A 39-a ședință a Grupului permanent 

de nivel înalt (PHLG), 22.09.2015, Viena 

(Austria) - Seful direcţiei generale 

securitate şi eficienţă energetică. 

278. Asigurarea 

participării la 

evenimente şi şedinţele 

organizate de Consiliul 

Electroenergetic al CSI 

Nr. evenimente; 

Nr. participanți  

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

În curs de realizare. 

În perioada 19-20 martie 2015, 

reprezentantul Ambasadei Republicii 

Moldova în Federația Rusă a fost delegat 

să participe la ședința a 17-a a Grupului 

de lucru privind asigurarea metrologică 

în domeniul electroenergetic, organizată 

de către Consiliul Electroenergetic al CSI, 

Moscova (Federația Rusă). 
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La 22 mai 2015, Viceministrul economiei 

Dl Valeriu Triboi a participat la şedinţa a 

47-a a Comitetului Executiv al Consiliului 

Electroenergetic al CSI, or. Erevan 

(Republica Armenia). 

În perioada 9-12.09.2015 în or.Chișinău a 

avut loc cea de-a 7-a ședință a Comisiei 

pentru coordonarea colaborării organelor 

de stat de supraveghere energetică ale 

statelor CSI (organizat de către Consiliul 

Electroenergetic), cu participarea Dlui 

V.Triboi, Viceministru al economiei, Dlui 

V.Lesnic, șef de Direcție infrastructură 

energetică și reprezentanților 

Inspectoratului Energetic de Stat. 

103.  Interconectarea 

sistemelor de 

transport a gazelor 

naturale ale României 

şi Republicii 

Moldova pe direcţia 

Ungheni – Iaşi-

Chișinău 

279. Coordonarea 

acţiunilor aferente 

punerii în funcţiune a 

gazoductului Ungheni – 

Iaşi 

Gazoduct 

operațional; 

Nr. de consumatori 

deserviți 

Trimestrul 

I 

 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

 

Realizată.  

Gazoductul Ungheni-Iași a fost dat în 

exploatare la 27 august 2014. Totodată, 

după efectuarea selectării competitive şi 

finalizarea contractelor încheiate, în 

bugetul Proiectului au rămas neutilizate 

fonduri în sumă de cca 1 mil Euro. La 6 

ianuarie 2015 a fost semnat 

Amendamentul la Contractul de grant, 

prelungind termenul de implementare 

până la 8 noiembrie 2015. 

La data de 6 ianuarie 2015 

Î.S.„Vestmoldtransgaz”, fondată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.501 din 1 iulie 

2014, a primit licența în calitate de al II-

lea operator de transport al gazelor 

naturale. 

Contractul de vânzare-cumpărare a 

gazelor naturale între S.A. Energocom din 

Moldova și OMV Petrom Gas din 
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România a fost semnat la 22 decembrie 

2014, conform căruia pe parcursul anului 

2015 în Republica Moldova aufost livrate 

peste 1 mil. de metri cubi de gaze, la un 

preț de 1010 lei românești pentru 1000 

m3. Ulterior, prețul gazelor din contract a 

fost micșorat la 990 lei românești, iar de la 

1 august 2015 s-a ajuns la 900 RON.  

Primele livrări de gaze naturale către 

consumatorii din raionul Ungheni au fost 

lansate la 4 martie 2015.  

La I etapă cu gazele naturale românești 

sunt asigurate 19 localități din raionul 

Ungheni și 2 localități din raionul 

Nisporeni (cca 10 mii consumatori).  

280. Coordonarea 

activităţilor de 

implementare a fazei a II 

a proiectului: 

Construcția gazoductului 

Ungheni-Chișinău 

Studiu de 

fezabilitate finalizat; 

Proiect tehnic 

finalizat; 

Acord de finanţare 

între Guvernul RM 

şi BERD semnat 

Trimestrul 

II 

 

Trimestrul 

II 

 

Trimestrul 

III 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

 

În curs de realizare. 

Studiul de pre-fezabilitate a fost finalizat 

şi prezentat Ministerului Economiei în 

luna ianuarie 2015.  

Este în curs de elaborare Studiul de 

fezabilitate pentru construcţia 

gazoductului Ungheni – Chişinău, care 

include analiza impactului asupra 

mediului şi impactului social. Studiul de 

fezabilitate se realizează cu suportul 

Consultantului german Fichtner 

GmbH&Co, KG, contractat de BERD și 

urmează a fi finalizat pînă la sfîrșitul 

anului 2015. După care va fi inițiat 

proiectul tehnic. 

A fost emisă Hotărîrea Guvernului nr.282 

din 20.05.2015, cu privire la inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării 

Memorandumului de Înțelegere între 
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Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

României privind realizarea proiectelor 

necesare interconectării rețelelor de gaze 

naturale și energie electrică din 

Republica Moldova și România 

(Monitorul Oficial nr.131-138 din 

29.05.2015), care include proiectul 

investițional privind construcția 

gazoductului Ungheni-Chișinău.  

La data de 28 iulie curent a fost prezentat 

proiectul studiului de fezabilitate, precum 

și purtate discuții asupra acestuia în cadrul 

unui atelier de lucru. La fel, au fost 

desfășurate consultări publice pe 

compartimentul evaluarea impactului 

asupra mediului, ca componentă a 

studiului de fezabilitate. 

În urma discuțiilor din cadrul ședinței 

Comitetului de supraveghere a 

Programului ”Suport pentru reforma 

sectorului energetic” din 08.04.2015, s-a 

obținut acceptul din partea Delegației UE 

pentru amînarea semnării pînă la sfîrșitul 

2015 a Acordurilor de împrumut pentru 

conducta Ungheni-Chişinău, în legătură 

cu procesul îndelungat de elaborare a 

studiului de fezabilitate. 

Se preconizează că lucrările de construcţie 

a gazoductului Ungheni-Chişinău vor fi 

efectuate în perioada 2016-mai 2018. 

104.  Armonizarea 

reglementărilor 

normativ-tehnice din 

domeniul energetic la 

cerinţele europene 

281. Iniţierea 

procesului de 

armonizare a 

reglementărilor 

normativ-tehnice 

Nr. reglementărilor 

normativ-tehnice 

armonizate; 

Sistem unificat de 

acte normative creat 

Trimestrul 

IV 

Direcția 

infrastructură 

energetică; 

Inspectoratul 

Energetic de 

În curs de realizare.  

Agenţia pentru Eficiență Energetică a fost 

delegată de către Ministerul Economiei 

pentru elaborarea şi adoptarea 

standardelor şi normativelor tehnice în 
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privind amenajarea, 

exploatarea şi 

securitatea electrică a 

instalaţiilor electrice 

existente şi crearea unui 

sistem unificat de acte 

normative (cod 

energetic) pentru toţi 

participanţii la piaţa 

energetică 

Stat domeniul energetic, armonizate la 

cerinţele standardelor europene. 

Inspectoratul Energetic de Stat a elaborat 

lista standardelor şi normativelor tehnice 

în domeniul energetic, care necesită a fi 

armonizate la cerinţele standardelor 

europene. 

A fost creată Comisia Tehnică cu privire 

la elaborarea și adoptarea standardelor și 

normativelor tehnice în domeniul 

energetic, formată din reprezentanți ai mai 

multor structuri cointeresate. 

105.  Supravegherea 

respectării 

parametrilor de 

calitate a energiei 

livrate 

consumatorilor şi a 

indicilor de fiabilitate 

prevăzuţi de Normele 

de amenajare 

282. Analiza indicilor 

calităţii şi fiabilităţii 

alimentării cu energie 

electrică a 

consumatorilor finali 

Nr. încălcări 

depistate şi 

înlăturate 

Pe 

parcursul 

anului 

Inspectoratul 

Energetic de 

Stat 

În curs de realizare. 

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2015, de 

către Inspectoratul Energetic de Stat au 

fost depistate 17 încălcări de nerespectare 

a parametrilor de calitate a energiei 

electrice livrate consumatorilor, dintre 

care 9 au fost înlăturate, iar 8 sunt în 

proces de soluționare. 

Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

106.  Perfecţionarea 

cadrului normativ în 

domeniul 

termoenergetic  

283. Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative  

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare.  

Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea proiectului de lege cu privire la 

modificarea și completarea unor acte 

legislative a fost elaborat, avizat și remis 

în luna noiembrie 2014 pentru examinare 

și aprobare Guvernului, însă a fost  

restituit pentru coordonare suplimentară 

cu noii conducători ai ministerelor 

interesate și reconfirmarea avizelor 

anterioare.  

După finalizarea procedurilor prestabilite, 
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proiectul de hotărîre de Guvern va fi 

prezentat repetat Guvernului pentru 

examinare și aprobare. 

284. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

valoare de referinţă a 

eficienţei pentru 

producerea separată a 

energiei 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la valoarea de 

referință a eficienței pentru producerea 

separată a energiei, care la moment este 

în proces de definitivare și coordonare. 

Este preconizat ca proiectul de hotărîre 

respectiv să fie remis spre examinare și 

aprobare Guvernului în luna noiembrie. 

285. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la protecţia 

reţelelor termice 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la protecţia 

reţelelor termice, care a fost avizat de 

către instituțiile cointeresate. 

La moment, se află în proces de 

definitivare AIR-ul la proiect, care în luna 

octombrie este preconizat a fi discutat în 

cadrul ședinței Grupului de reglementare a 

activității de întreprinzător.  

Proiectul hotărîrii Guvernului urmează a fi 

remis spre examinare și aprobare 

Guvernului în luna noiembrie 2015. 

286. Efectuarea 

evaluării cadrului 

legislativ şi de 

reglementare în 

domeniul termoenergetic 

în vederea perfecţionării 

acestuia în scopul 

promovării cogenerării 

Raport de evaluare 

elaborat şi publicat 

 

Trimestrul 

III 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare.  

Echipa economică germană în Moldova în 

cooperare cu Agenția Germană pentru 

Energie (DENA) a elaborat, la solicitarea 

Ministerului Economiei, studiul 

”Creșterea eficienței energetice prin 

intermediul investițiilor în Centralele 

Termice Combinate”, care a fost prezentat 
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de înaltă eficienţă în primă versiune la Ministerul Economiei 

în luna septembrie 2015.  

După definitivarea studiului respectiv, 

urmează a fi elaborat Raportul de evaluare 

a cadrului legislativ şi de reglementare în 

domeniul termoenergetic în vederea 

perfecţionării acestuia în scopul 

promovării cogenerării de înaltă eficienţă. 

287. Elaborarea 

analizei capacităţilor 

naţionale de aplicare a 

potenţialului cogenerării 

de înaltă eficienţă şi a 

sistemelor centralizate 

de alimentare cu energie 

termică eficiente din 

punct de vedere 

energetic.  

Analiză elaborată  Trimestrul 

IV 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare. 

Echipa economică germană în Moldova în 

cooperare cu Agenția Germană pentru 

Energie (DENA) a elaborat, la solicitarea 

Ministerului Economiei, studiul 

”Creșterea eficienței energetice prin 

intermediul investițiilor în Centralele 

Termice Combinate”, care a fost prezentat 

în primă versiune la Ministerul Economiei 

în luna septembrie 2015.  

După definitivarea studiului respectiv, 

urmează a fi elaborată analiza 

capacităţilor naţionale de aplicare a 

potenţialului cogenerării de înaltă 

eficienţă şi a sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică eficiente din 

punct de vedere energetic. 

 

107.  Asigurarea 

dezvoltării sistemului 

termoenergetic din 

mun. Chişinău prin 

restructurarea 

economică, 

instituţională şi 

tehnică a acestuia 

288. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

transferul către 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale a patrimoniului 

întreprinderii nou-create 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice 

În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului privind transferul către 

autorităţile administraţiei publice locale a 

patrimoniului întreprinderii nou-create 

S.A. „Termoelectrica”, aflat în suburbii.  

Procesul de predare-primire a 

subansamblului funcţional S.A. 
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SA „CET-2”, aflat în 

suburbii 

”Termocom”, inclusiv a patrimoniului, 

aflat în suburbii a fost finalizat prin 

semnarea Actului de predare-primire la 

data de 05.03.2015. S.A. ”Termoelectrica” 

este în proces de înregistrare a bunurilor 

primite la organul cadastral.  

În ajunul sezonului de încălzire 2015-

2016 promovarea proiectului hotărîrii 

Guvernului nu este oportună. 

289. Monitorizarea 

implementării 

Proiectului de 

îmbunătăţire a eficienţei 

sectorului de alimentare 

centralizată cu energie 

termică  (Proiectul 

Energetic III) 

Volumul investiţiilor 

efectuate 

Trimestrel

e III-IV 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare.  

Prin Legea nr. 148 din 30.07.2015 

Parlamentul a ratificat Acordul de 

finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Internațională de Reconstrucție și 

Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului de îmbunătățire a eficienței 

sectorului de alimentare centralizată cu 

energie termică, în sumă de 40,5 mil. 

USD, intrat în vigoare la 14.08.2015. 

În perioada de referință au fost desfășurate 

4 licitații pentru selectarea companiilor, 

care vor efectua lucrările de modernizare 

și eficientizare a S.A. ”Termoelectrica”. 

108.  Asigurarea 

dezvoltării sistemului 

termoenergetic din 

mun. Bălţi prin 

reabilitarea 

componentelor 

sistemului de 

încălzire centralizată 

cu energie termică.   

290. Monitorizarea 

implementării 

Proiectului “Sistemul 

termoenergetic al mun. 

Bălţi (SA “CET-Nord”)” 

Volumul investiţiilor 

efectuate 

Trimestrel

e III-IV 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

În curs de realizare. 

Acordul între Republica Moldova şi 

BERD în vederea realizării Proiectului 

“Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi 

(S.A. “CET-Nord”)” a fost ratificat de 

către Parlament prin Legea nr.15 din 

20.02.2015. 

La 16.07.2015 a avut loc prima ședință a 

Consiliului Fondului Europei de Est 

pentru Eficiența Energetică și Mediu 

(E5P) pe filiera Republicii Moldova, în 
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cadrul căreia s-a luat decizia de a oferi 

primul grant în mărime de 3 mil Euro din 

partea Fondului E5P din totalul de 10 mil. 

Euro investiții necesare pentru 

implementarea proiectului vizat al 

S.A.”CET-Nord”,. 

La moment, se definitivează Acordul de 

recreditare între Ministerul Finanțelor și 

S.A.”CET-Nord” în vederea finanțării 

Proiectului ”Sistemul termoenergetic al 

mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”. 

109.  Pregătirea economiei 

naţionale, a 

complexului 

energetic şi a sferei 

sociale pentru 

activitate în perioada 

de toamnă – iarnă 

2015 - 2016 

291. Coordonarea 

pregătirii întreprinderilor 

din sistemul 

termoenergetic pentru 

funcţionare în sezonul 

rece 

Plan de măsuri 

elaborat; 

Ordin aprobat 

Trimestrel

e 

I-IV 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

Realizată. 

Ministerul Economiei a coordonat 

Planurile de acțiuni privind sporirea 

eficienței de funcționare a S.A.”CET-2” și 

S.A.”CET-Nord” în perioada rece 2015-

2016. 

Au fost aprobate pe către întreprinderi 

Ordinele corespunzătoare cu indicarea 

măsurilor și termenilor de realizare ale 

acestora pentru pregătirea utilajului de 

bază și a celui auxiliar pentru buna 

funcționare în perioada rece 2015-2016. 

292. Elaborarea 

raportului privind 

rezultatele petrecerii 

sezonului rece 2014-

2015 de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

Raport elaborat Trimestrul 

II 

 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice  

Realizată. 

Raportul privind rezultatele petrecerii 

sezonului rece 2014-2015 a fost elaborat 

și prezentat conducerii ministerului și 

Guvernului. 

De asemenea, Raportul a fost plasat pe 

pagina oficială a Ministerului Economiei 

http://www.mec.gov.md/ro/documents-

terms/energetic%C4%83-rapoarte. 

293. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

producere şi 
Realizată. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

http://www.mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
http://www.mec.gov.md/ro/documents-terms/energetic%C4%83-rapoarte
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Guvernului cu privire la 

măsurile de pregătire a 

economiei naţionale şi a 

sferei sociale pentru 

activitate în perioada de 

toamnă-iarnă 2015-2016 

 furnizare a 

energiei termice  

nr.489 din 10.08.2015 cu privire la 

pregătirea economiei naționale și a sferei 

sociale către sezonul de toamnă-iarnă 

2015-2016. 

110.  Cooperarea în 

domeniul energetic 

cu Uniunea 

Europeană şi statele 

din Asia Centrală 

prin intermediul 

Programului 

INOGATE fondat de 

UE 

294. Asigurarea 

participării la 

evenimentele 

desfăşurate în cadrul 

proiectelor Programului 

INOGATE 

Nr evenimente la 

care s-a participat; 

Nr. participanţi 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia 

infrastructură 

energetică; 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile; 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice 

În curs de realizare. 

În 9 luni ale anului 2015 reprezentanții 

Ministerului Economiei au participat la 9 

evenimente din cadrul Programului 

INOGATE. 

1. Prezentarea Raportului privind 

situaţia în sectorul energetic din Republica 

Moldova (Status Report 2013 for 

Moldova), elaborat în comun cu Agenția 

Internațională pentru Energie. 

Evenimentul a avut loc pe data de 

15.04.2015 în Chişinău, la care au 

participat 5 reprezentanți ai Ministerului 

Economiei; 

2. Seminarul Regional INOGATE 

privind planificarea energetică “De la 

statistici energetice la politici energetice”, 

care a avut drept scop acordarea suportului 

ţărilor partenere INOGATE în adoptarea 

cadrului instituțional, metodologiilor și 

instrumentelor corespunzătoare. 

Evenimentul a avut loc în perioada 30 

iunie – 01 iulie 2015 în Chişinău, cu 

participarea a 3 reprezentanți ai 

Ministerului Economiei; 

3. Întrevederea Coordonatorilor pe 

țară și experților INOGATE, care a avut 

loc în Tbilisi (Georgia) în perioada 26-29 

aprilie 2015. La eveniment a participat 
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reprezentantul Direcției producere și 

furnizare a energiei termice; 

4. Curs de instruire privind măsurile 

eficiente de sensibilizare în domeniul 

energiei durabile, care a avut loc în 

perioada 15-19 iunie 2015 în Dublin 

(Irlanda). A participat reprezentantul 

Direcției producere și furnizare a energiei 

termice; 

5. Atelierul de lucru referitor la 

şablonuri și metodologii/ linii directoare 

pentru efectuarea auditelor energetice la 

centralele electrice cu termoficare (CET) 

și sistemele de alimentare centralizată cu 

energie termică (SACET), care a avut loc 

în perioada 24-25 iunie 2015 în Chişinău. 

Au participat 2 reprezentanți ai Direcției 

producere și furnizare a energiei termice; 

6. Atelierul de lucru regional în 

domeniul statisticii și planificării 

energetice, desfășurat în perioada 30.06-

01.07.2015, or. Chișinău, cu participarea 

reprezentanților ME, AEE, BNS, AȘM 

etc.; 

7. Atelierele de lucru în domeniul 

transpunerii Pachetului Energetic III, 

desfășurate în perioada 6-7.07.2015 în or. 

Chișinău, cu participarea reprezentanților 

APC, întreprinderilor din sectorul 

energetic, ONG-lor, mediului academic 

etc.; 

8. Atelierul de lucru regional în 

domeniul calculării indicatorilor de 

eficiență energetică, desfășurat în perioada 

22-24.09.2015 în or.Minsk (Belarus), cu 
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participarea reprezentanților ME, AEE și 

BNS; 

9. Atelierul de lucru în domeniul 

standardizării pentru sectorul gazelor 

naturale, desfășurat în perioada 28-

30.09.2015 în or.Chișinău, cu participarea 

reprezentanților ME, INS, AȘM, 

întreprinderilor din sectorul energetic etc. 

Sub-programul: Eficienţă energetică şi SER 

111.  Perfecţionarea 

cadrului normativ şi 

alinierea la cerinţele 

acquis-lui UE în 

domeniul eficienţei 

energetice şi SER 

295. Promovarea 

proiectului legii privind 

promovarea utilizării 

energiei din surse 

regenerabile 

Proiect adoptat Trimestrul 

II 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile  

În curs de realizare.  

Proiectul de lege privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile a 

fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.200 din 20.03.2014.  

La data de 17.07.2014 proiectul de lege a 

fost adoptat în prima lectură de către 

Parlament. 

Proiectul respectiv urmează a fi adoptat în 

lectura a II-a la sfîrșitul anului 2015. 

296. Elaborarea şi 

aprobarea legislaţiei 

secundare în 

conformitate cu Legea 

privind promovarea 

utilizării energiei din 

surse regenerabile 

Proiecte aprobate  Trimestrul 

IV 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare.  

În perioada de raportare au fost elaborate 

proiectele hotărîrilor Guvernului:  

- pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea licitațiilor pentru 

determinarea statutului de producător 

eligibil al energiei electrice din surse 

regenerabile; 

- pentru aprobarea Regulamentului 

privind instruirea instalatorilor de 

cazane, furnale sau sobe pe bază de 

biomasă, sisteme fotovoltaice, sisteme 

termice solare, sisteme geotermale de 

mică adîncime şi pompe de căldură, 
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cu capacitate ce nu depăşeşte 50 kW. 

Procedura de avizare a proiectelor 

menţionate supra va demara după 

adoptarea proiectului legii privind 

promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile.  

297. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 401 din 

12 iunie 2012 „Cu 

privire la Fondul pentru 

Eficienţă Energetică” 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare.  

Cu suportul proiectului TA-SPSP Energy, 

a fost elaborat proiectul de hotărîre de 

Guvern cu privire la Fondul pentru 

Eficiență Energetică.  

Procedura de avizare a proiectului 

respectiv va demara după adoptarea 

proiectului Legii privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile. 

298. Elaborarea 

proiectului legii pentru 

modificarea Legii nr.142 

din 2 iulie 2010 cu 

privire la eficienţa 

energetică 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare.  

Proiectul legii pentru modificarea Legii 

nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la 

eficiența energetică a fost elaborat (în 

contextul restructurării AEE) și se află, la 

moment, în proces de coordonare pe 

intern. 

299. Elaborarea 

proiectului legii privind 

eficiența energetică (în 

redacţie nouă), întru 

transpunerea Directivei 

2012/27/CE 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare. 

În lunile martie, iunie și septembrie 2015 

Ministerul Economiei a prezentat în 

cadrul ședințelor PHLG, organizate de 

către Secretariatul Comunității Energetice 

(Viena), poziția sa referitor la 

transpunerea Directivei 2012/27/CE.  

La ședința Consiliului Ministerial al 

Comunității Energetice din 16.10.2015 

(or.Tirana, Albania) urmează a fi aprobată 

decizia referitor la transpunerea Directivei 

2012/27/CE de către Părțile Contractante 



1 2 3 4 5 6 7 

(inclusiv Republica Moldova), în special 

la capitolul derogărilor.  

Ulterior, va fi inițiată elaborarea 

proiectului de lege privind eficiența 

energetică (în redacție nouă). 

300. Elaborarea şi 

aprobarea legislaţiei 

secundare aferente 

prevederilor Legii nr. 

151 din 17.07.2014 

privind cerinţele în 

materie de proiectare 

ecologică aplicabile 

produselor cu impact 

energetic 

7 regulamente 

aprobate  

Trimestrul 

II 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare.  

A fost elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la Regulamentele 

privind cerinţele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic, care include 11 regulamente 

aferente Legii nr. 151 din 17.07.2014 

privind cerinţele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic. 

Proiectul de hotărîre a trecut procedura de 

avizare la instituțiile cointeresate, a fost 

definitivat și se află la etapa de 

coordonare finală.  

301. Elaborarea şi 

aprobarea legislaţiei 

secundare aferente 

prevederilor Legii nr. 44 

din 27 martie 2014 

privind etichetarea 

produselor cu impact 

energetic 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Direcţia 

eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile 

În curs de realizare.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 

10.12.2014 au fost transpuse 4 

Regulamente şi o Directivă privind 

etichetarea şi informaţiile standard despre 

produs, a consumului de energie şi de alte 

resurse al produselor cu impact energetic 

din UE. 

Pe parcursul perioadei de raportare alte 4 

regulamente ale Uniunii Europene au fost 

transpuse în legislația națională. Proiectul 

de hotărîre a fost elaborat și urmează a fi 

lansată procedura de avizare a acestuia. 

302. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Direcţia 

eficienţă 

În curs de realizare. 

În baza concluziilor Raportului privind 
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Planului naţional de 

acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice 

pentru anii 2016-2018 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile; 

AEE 

realizarea în anul 2014 a Planului naţional 

de acţiuni în domeniul eficienţei 

energetice pentru anii 2013-2015, Agenția 

pentru Eficiență Energetică a demarat 

procesul de elaborare a proiectului 

Planului naţional de acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice pentru anii 2016-

2018. 

Elaborarea celui de-al II-lea PNAEE se 

realizează în colaborare cu AF Mercados. 

112.  Promovarea 

conservării energiei, 

în special prin 

elaborarea şi 

susţinerea financiară 

a programelor de 

reabilitare termică a 

edificiilor  

303. Implementarea şi 

coordonarea proiectelor 

de promovare a 

eficienţei energetice şi 

utilizare a resurselor 

regenerabile de energie 

în instituţiile publice, 

acordînd prioritate 

şcolilor, grădiniţelor, 

spitalelor şi altor clădiri 

de menire socială 

150 proiecte 

implementate 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică 

(FEE); 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

În curs de realizare. 

Conform datelor Fondului pentru 

Eficiență Energetică, la situația din 

01.09.2015, sunt în derulare 5 Apeluri de 

Propuneri de Proiect. Au fost depuse 841 

de proiecte, din care aprobate pentru 

finanțare – 193. 

La rîndul său, au fost semnate 179 

Contracte de grant cu valoarea totală a 

proiectelor aprobate de 429 mil. lei 

(inclusiv contribuția FEE – 316 mil. lei). 

Pînă la data de 01.09.2015 au fost 

finalizate 15 proiecte în domeniul EE și 

SER, ceea ce a asigurat reducerea 

emisiilor de CO2 prognozată de 17 mii 

tone/an și economii de energie de 84 

GWh/an. 

Totodată, în perioada de referință, de către 

Agenția pentru Eficiență Energetică au 

fost coordonate 16 caiete de sarcini pentru 

efectuarea auditurilor energetice. 

PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT INTERN 
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Sub-programul: Planificare şi management intern 

113.  Asigurarea sprijinului 

logistic şi 

metodologic 

viceprim-ministrului, 

ministrului economiei 

întru realizarea 

obiectivelor trasate în 

domeniile coordonate  

304. Organizarea 

activităţii Colegiului 

Ministerului Economiei 

Nr. şedinţe 

desfăşurate 

Pe 

parcursul 

anului 

Cabinetul 

viceprim-

ministrului, 

ministrului 

economiei 

Neinițiată.  

Ședințe ale Colegiului Ministerului 

Economiei pe parcursul perioade de 

raportare nu au fost organizate. 

305. Gestionarea 

dosarului şi asigurarea 

logisticii în contextul 

exercitării de către 

viceprim-ministru, 

ministrul economiei a 

funcţiei de Guvernator  

BERD pentru RM 

Nr. materiale 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Cabinetul 

viceprim-

ministrului, 

ministrului 

economiei 

Realizată.  

Au fost pregătite materialele necesare 

pentru 3 întrevederi ale viceprim-

ministrului, ministrului economiei cu 

reprezentanții BERD, care au avut loc în 

data de 22 ianuarie, 12 martie, 23 martie, 

27 aprilie 2015.  

A fost asigurată elaborarea materialelor 

necesare pentru Reuniunea Anuala a 

Guvernatorilor BERD, care a avut loc în 

perioada 14-15 mai 2015 la Tbilisi, 

Georgia. 

306. Monitorizarea 

executării indicaţiilor 

viceprim-ministrului, 

ministrului economiei şi 

a activităţilor planificate 

la şedinţele operative 

Nr. procese verbale 

elaborate; 

Gradul de realizare a 

sarcinilor, % 

Pe 

parcursul 

anului 

Cabinetul 

viceprim-

ministrului, 

ministrului 

economiei 

Realizată.  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

organizate 3 ședințe operative în cadrul 

Ministerului Economiei, cu participarea 

tuturor instituţiilor din sfera de 

competenţă a acestuia. Sarcinile trasate în 

procesul verbal al şedinţei au fost realizate 

practic integral (90%). 

307. Planificarea 

agendei evenimentelor 

trimestriale şi lunare a 

viceprim-ministrului, 

ministrului economiei 

Agendă elaborată Pe 

parcursul 

anului 

Cabinetul 

viceprim-

ministrului, 

ministrului 

economiei 

Realizată.  

Actualizarea agendei de lucru a Viceprim-

ministrului, ministrului economiei se 

realizează în permanență. În agendă au 

fost incluse diverse evenimente precum: 

întrevederi bilaterale, şedinţe, comisii, 

deplasări interne/externe, etc. 

114.  Asigurarea 

corectitudinii analizei 

308. Monitorizarea 

evoluţiei indicatorilor 

12 note analitice 

elaborate; 

Lunar Direcţia analiză 

şi prognozare 
Realizată.  

Au fost elaborate 12 informații operative 
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şi prognozei 

macroeconomice 

macroeconomici cu 

elaborarea notelor 

analitice privind evoluţia 

economiei naţionale şi a 

registrelor principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

12 registre 

actualizate 

macroeconomic

ă 

cu privire la evoluția social-economică a 

Republicii Moldova, 12 registre privind 

principalii indicatori ai situației social-

economice. Acestea au fost remise în 

adresa Parlamentului, Președinției, 

Guvernului, MAEIE, Camerei de Comerţ 

şi Industrie și altor instituții interesate atît 

în format electronic, cît și pe suport de 

hîrtie. La fel, informația respectivă a fost 

plasată pe pagina web oficială a 

Ministerului Economiei. 

309. Elaborarea 

prognozei principalilor 

indicatori 

macroeconomici în 

termenii stabiliţi în două 

variante 

2 variante de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

elaborate 

Trimestrul 

I-II 

 

Direcţia analiză 

şi prognozare 

macroeconomic

ă 

Realizată.  

S-au efectuat calculele prognozei 

preliminare a indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2015 - 2018 

și transmise Ministerului Finanțelor 

(27.02.2015) 

Prognoza preliminară a indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2015-2018, 

precum și nota informativă la aceasta a 

fost elaborată și remisă în adresa MF, 

MS, MMPSF, BNM, CNAS, CNAM, 

FMI (24.03.2015), fiind plasată și pe 

pagina web oficială a Ministerului 

Economiei. 

Varianta actualizată a prognozei 

indicatorilor macroeconomici pentru anii 

2015-2018 a fost elaborată și remisă 

Ministerului Finanțelor pe data de 

15.07.2015. 

Progniza revizuită a indicatorilor 

macroeconomici pentru anii 2015-2018 şi 

nota informativă au fost remise în adresa 

instituţiilor relevante la 21.10.2015 şi 

publicată pe pagina web a Ministerului 

Economiei. 
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115.  Asigurarea 

planificării 

obiectivelor şi 

acţiunilor 

Ministerului 

Economiei în 

concordanţă cu 

Programul de 

Activitate a 

Guvernului, Strategia 

Naţională de 

Dezvoltare „Moldova 

2020”, CBTM, 

monitorizarea şi 

evaluarea realizării 

acestora 

310. Elaborarea 

Planului anual de acţiuni 

al Ministerului 

Economiei 

Plan aprobat Trimestrul 

I 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizată.  

Planul anual de acțiuni al Ministerului 

Economiei pentru anul 2015 a fost 

elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 5 din 

20.01.2015. 

311. Actualizarea 

acţiunilor Ministerului 

Economiei planificate 

pentru anul 2015 în 

corespundere cu Planul 

de acţiuni al Guvernului 

pentru anul 2015 

Acţiunile 

Ministerului 

Economiei revizuite 

Trimestrul 

I 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizată.  

Actualizarea acţiunilor Ministerului 

Economiei planificate pentru anul 2015 a 

fost realizată conform Planului de acţiuni 

al Guvernului pentru anii 2015-2016 

(Hotărîrea Guvernului nr.680 din 

30.09.2015). 

312. Elaborarea 

Programului de 

Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei 

pentru anii 2015-2017 

Proiect PDS 

elaborat 

Trimestrul 

II 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizată. 

Programul de Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei pentru anii 2015-

2017 (PDS) a fost aprobat prin Ordinul 

nr.125 din 04.08.2015 și plasat pe site-ul 

Ministerului 

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

i-de-activitate . 

313. Elaborarea 

rapoartelor de 

monitorizare/ evaluare 

privind realizarea 

acţiunilor Ministerului 

Economiei trasate în 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pe anul 2015 

şi raportarea electronică 

a acestora 

Rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare elaborate şi 

remise Cancelariei 

de Stat; 

Raportare 

electronică realizată 

Trimestria

l 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

 

Realizată. 

În perioada de referință s-a raportat 

electronic și s-au actualizat datele pe 

indicatorii din Programul de activitate a 

Guvernului, Strategia Națională de 

Dezvoltare „Moldova 2020” pe anul 2014. 

La fel, s-au elaborat și prezentat 

Guvernului 2 rapoarte privind realizarea 

Programului de activitate al Guvernului 

pentru anii 2015-2018 pentru perioadele: 

31.07.-10.09.2015 și 01.08.-12.10.2015. 

314. Identificarea 

actelor normative/ 

legislative pentru a fi 

Nr. acte supuse 

monitorizării  

Semestrial Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

Realizată. 

La solicitarea Ministerului Justiției, a fost 

identificată pentru monitorizare Hotărîrea 

http://www.mec.gov.md/ro/content/planuri-de-activitate
http://www.mec.gov.md/ro/content/planuri-de-activitate
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supuse procedurii de 

monitorizare prin 

utilizarea analizei ex-

post a procesului de 

implementare a 

prevederilor actelor 

legislativ-normative şi 

elaborarea rapoartelor de 

monitorizare 

politicilor, 

Subdiviziunile 

structurale 

Guvernului nr. 851 din 15.08.2005 cu 

privire la crearea sistemului de 

monitorizare şi evaluare a sărăciei. 

Prin scrisoarea nr.17-5329 din 01.10.2015 

a fost expediat Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 851 din 15.08.2005 cu 

privire la crearea sistemului de 

monitorizare şi evaluare a sărăciei, către 

56 autorităţi publice şi alte instituţii 

cointeresate. Totodată, raportul a fost 

plasat pe pagina www.mec.gov.md. 

315. Monitorizarea 

implementării matricelor 

de politici ale 

suporturilor bugetare 

oferite de UE şi alţi 

donatori, conform 

domeniilor de 

competenţă ale 

Ministerului 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor, 

Subdiviziunile 

structurale 

Realizată.  

Au fost prezentate în adresa Cancelariei 

de Stat trimestrial, iar în adresa 

Ministerului Finanşelor – lunar, 

informația cu privire la implementarea 

condiţionalităţilor şi măsurile efectuate 

pentru realizarea restanțelor din cadrul 

angajamentelor asumate faţă de Comisia 

Europeană, în: 

 Raportul de monitorizare a Matricei de 

politici în domeniul energetic, în temeiul 

Acordului de Finanţare a Programului 

„Suport pentru Reforma sectorului 

energetic”, semnat la 11 iunie 2014; 

 Raportul de monitorizare a Matricei de 

politici pentru instituirea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în 

Republica Moldova,  în temeiul Acordului 

de Finanţare a Programului „Suport în 

procesul de implementare a ZLSAC”, 

semnat la 5 noiembrie 2014. 

116.  Asigurarea procesului 

de analiză şi 

316. Elaborarea Notei 

informative şi 

Notă informativă 

elaborată; 

Trimestrul 

II 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 
Realizată.  

Nota informativă cu privire la sărăcie și 

http://www.mec.gov.md/
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monitorizare a 

sărăciei 

Raportului anual privind 

evoluţia sărăciei în 

Republica Moldova 

Raport anual 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

evaluare a 

politicilor 

Raportul privind evoluţia sărăciei în anul 

2014 au fost elaborate şi publicate pe 

pagina web a Ministerului Economiei. 

317. Realizarea 

activităţilor aferente 

procesului de elaborare a 

Indicelui de Deprivare a 

Ariilor Mici (IDAM) 

Bază de date 

elaborată; 

IDAM calculat 

Trimestrul 

IV 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

În curs de realizare. 

Au fost colectate, prelucrate și 

sistematizate 11 seturi de date primare de 

la autorităţile administrative centrale și de 

la peste 900 primării, care constituie baza 

informaţională pentru calcularea IDAM. 

Elaborarea IDAM este la etapa asigurării 

convergenţei datelor obţinute de la APC şi 

APL, cu aplicarea Metodologiei noi, 

elaborate în semestrul I, 2015. 

Deficientele în colectarea datelor primare 

şi utilizarea în premieră a setului nou de 

date au tergiversat realizarea activităţii 

conform termenului planificat. Activitate 

va fi finalizată în trimestrul I, 2016. 

117.  Asigurarea corelării 

între buget şi 

priorităţile de politici 

ale Ministerului, prin 

prisma unui cadru 

cuprinzător şi realist 

de resurse 

318. Coordonarea 

procesului de elaborare a 

proiectelor Strategiilor 

Sectoriale de Cheltuieli 

(SSC) în domeniile 

Ministerului Economiei 

şi includerea acesteia în 

procesul CBTM pentru 

anii 2016-2018 

3 proiecte de SSC 

elaborate  

Semestrul 

I 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale 

Realizată.  

Prin Ordinul nr. 25 din 26 februarie 2015 

au fost aprobate componențele nominale 

ale Grupurilor de lucru responsabile de 

elaborarea proiectelor Strategiilor 

sectoriale de cheltuieli în domeniul 

energetic; în domeniul infrastructurii 

calității și protecției consumatorilor și în 

domeniul dezvoltării sectorului privat. 

Cele 3 Strategii sectoriale de cheltuieli au 

fost elaborate și remise în adresa 

Ministerului Finanțelor în luna august 

curent. 

319. Elaborarea 

raportului privind 

realizarea SSC pentru 

perioada 2014-2016 

Raport elaborat si 

remis Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul 

I 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Realizată.  

Raportul privind acțiunile întreprinse în 

anul 2014 în vederea implementării 

Strategiilor sectoriale de cheltuieli în 
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Subdiviziunile 

structurale 

domeniul energetic; infrastructurii 

calității și protecției consumatorilor și în 

domeniul dezvoltării sectorului privat a 

fost elaborat și remis în adresa 

Ministerului Finanțelor și Cancelariei de 

Stat (scrisoarea nr. 17-926 din 5 martie 

2015).  

320. Actualizarea 

anuală a celor 16 

programe bugetare 

bazate pe performanţă 

ale Ministerului 

Economiei 

Nr. programe 

actualizate 

Trimestrul 

III 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale 

Realizată.  

Au fost actualizate 16 programe bugetare 

bazate pe performanţă ale Ministerului 

Economiei şi prezentate în adresa 

Ministerului Finanţelor. 

De asemenea, a fost realizată introducerea 

programelor în sistemul informaţional 

lansat recent de Ministerul Finanţelor. 

321. Elaborarea 

rapoartelor semestriale 

privind executarea 

bugetului Ministerului 

Economiei în baza celor 

16 programe bazate pe 

performantă 

Rapoarte elaborate 

şi remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Semestrial Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale 

Realizată.  

Rapoartele de performanță privind 

programele bugetare pentru anul 2014 au 

fost elaborate și remise prin scrisoarea nr. 

12-640 din 18.02.2015 în adresa 

Ministerului Finanțelor. 

118.  Asigurarea legalităţii 

actelor elaborate de 

Ministerul Economiei 

sau supuse avizării  

322. Avizarea continuă 

a proiectelor de acte 

normative şi legislative 

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 

Trimestria

l 

Direcţia juridică Realizată.  

În perioada de raportare, au fost avizate 

868 proiecte:  

 118 proiecte de acte legislative şi 

normative, elaborate de către 

subdiviziunile structurale ale 

Ministerului;  

 363 proiecte de acte normative remise 

spre avizare de către alte autorităţi; 

 283 proiecte de acte legislative remise 

spre avizare de către alte autorităţi; 

 104 proiecte de acte legislative şi 

normative remise spre contrasemnare 
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şi coordonare. 

323. Evidenţa 

proiectelor actelor 

normative şi legislative 

elaborate şi promovate 

de către Minister şi 

reflectate în Programul 

Legislativ al 

Ministerului pe anul 

curent 

Nr. proiecte 

elaborate / 

promovate de 

minister; 

Nr. proiecte 

reflectate anual în 

Programul Legislativ 

al ministerului 

Trimestria

l 

Direcţia juridică Realizată.  

Evidenţa proiectelor actelor normative şi 

legislative elaborate şi promovate de către 

Minister este efectuată în permanenţă. 

Astfel, la etapa raportării sunt înregistrate 

118 proiecte de acte legislative şi 

normative elaborate de către Minister (29 

legi, 89 hotărîri). 

Pentru anul curent în Programul Legislativ 

al ministerului au fost reflectate 67 

proiecte de acte, dintre care legi - 29 

proiecte, hotărîri - 38 proiecte. 

324. Efectuarea 

expertizei juridice a 

proiectelor de ordine, 

instrucţiuni, hotărîri, 

dispoziţii şi altor acte ale 

Ministerului 

Nr. proiecte de acte 

expertizate 

Trimestria

l 

Direcţia juridică Realizată.  

În perioada de referinţă au fost supuse 

expertizei juridice 852 acte juridice, 

inclusiv: 95 proiecte de ordine, 599 

proiectelde ordine referitor la personal, 5 

proiecte de instrucţiuni, 35 contracte, 118 

proiecte de acte legislative şi normative 

elaborate de către minister. 

119.  Asigurarea 

monitorizării 

implementării 

acţiunilor 

Ministerului 

Economiei  stabilite 

de cadrul legal şi 

raportării pe 

parcursul anului 2015 

către conducerea 

ministerului şi 

autorităţile de resort 

325. Monitorizarea 

executării acţiunilor 

Ministerului Economiei 

pentru realizarea 

Strategiei Naţionale 

Anticorupţie pe anii 

2011-2015  

Nr. rapoarte remise 

CNA 

Trimestria

l 

Direcţia juridică Realizată.  

În vederea realizării Strategiei Naţionale 

Anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată 

prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 

21.07.2011, au fost prezentate Centrului 

Naţional Anticorupţie 5 despre progresele 

înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în 

procesul de realizare a Planului de acţiuni 

pe anii 2012-2015 pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 

2011-2015, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr.76 din 16.05.2014. 
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120.  Elaborarea şi 

promovarea în modul 

stabilit de legislaţie a 

proiectelor de acte 

normative şi 

legislative 

326. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind modificarea şi 

completarea Legii 

insolvabilităţii nr.149 

din 29.06.2012 

Proiect elaborat  Trimestrul 

IV 

Direcţia juridică Realizată. 

Proiectul legii privind modificarea și 

completarea Legii cu privire la 

insolvabilitate a fost elaborat, fiind 

considerate deficiențele constatate în 

raportul de monitorizare „ex-post” al 

Legii realizat în anul 2014.  

Totodată, Banca Mondială, în contextul 

eventualului suport tehnic, și-a exprimat 

disponibilitatea de a prezenta în 

continuare propuneri de îmbunătățire a 

cadrului legal în domeniul insolvabilității 

prin prisma bunelor practici 

internaționale. 

Astfel, în cazul inițierii procesului de 

promovare a proiectului elaborat, se va 

ține cont de propunerile Băncii Mondiale, 

precum și de propunerile/obiecțiile altor 

autorități competente. 

327. Analiza privind 

oportunitatea modificării 

Legii nr.142-XVI din 

26.06.2008 cu privire la 

ipotecă, în vederea 

ajustării acesteia 

circumstanţelor pieţei 

actuale 

Raport elaborat Trimestrul 

IV 

Direcţia juridică Realizată. 

În rezultatul discuțiilor avute în cadrul 

ședințelor organizate de Ministerul 

Economiei cu reprezentanții Asociației 

băncilor si instituțiilor din cadrul 

sectorului public, nu au fost identificate 

careva probleme majore în domeniu care 

ar impune necesitatea stringentă de 

modificare a Legii cu privire la ipotecă.  

De asemenea, în procesul monitorizării, 

pe parcursul anului 2014-2015 nu au fost 

înregistrate careva petiții la acest subiect. 

Din acest motiv, considerăm că 

necesitatea elaborării unui proiect de lege 

în acest sens nu a fost justificată, iar 

acțiunea dată urmează a fi considerată 

drept executată în sensul finalizării 
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procesului de constatare a lipsei necesității 

modificării cadrului legal. 

121.  Asigurarea 

implementării 

agendei de E-

Transformare în 

cadrul Ministerului 

Economiei 

328. Instruirea 

angajaţilor Ministerului 

în guvernarea 

electronică şi în subiecte 

relevante Agendei de e-

Transformare a 

Guvernării 

Nr. angajați instruiți Pe 

parcursul 

anului 

Secția pentru e-

Transformare 
Realizată.  

O persoană din cadrul Secției pentru e-

Transformare a participat la cursul de 

instruire pentru managementul proiectelor 

TIC, în baza ISO 21500 și a Ghidului 

ansamblului de cunoștințe ale 

managementului de proiect (PMBOK) 

329. Publicarea pe site-

ul date.gov.md a 

informației de interes 

public 

Nr. date publicate și 

actualizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Secția pentru e-

Transformare 
Realizată.  

Au fost colectate datele de interes public 

din cadrul ministrului pentru elaborarea 

catalogului de date deschise.  

Actualmente, catalogul de date deschise 

este elaborat în proporție de 90%.  

122.  Reingineria şi 

digitizarea serviciilor 

publice 

330. Coordonarea 

implementării 

serviciului electronic a 

INS 

Serviciul electronic 

implementat 

Trimestrul 

I 

Secția pentru e-

Transformare 
Realizată.  

În data de 01 iulie 2015, Institutul 

Național de Standardizare (INS) a lansat 

versiunea nouă a paginii 

webwww.standard.md. Noua platformă 

oferă o nouă modalitate de accesare a 

informațiilor despre standardele naționale 

„e-Standard. Catalogul Standardelor 

Moldovene" (www.estandard.md). 

Aceasta permite accesul 24/24 la 

informațiile despre standardele valabile pe 

teritoriul Republicii Moldova, actualizarea 

imediată a informației în Catalogul 

Standardelor Moldovene, căutarea 

standardelor după mai multe criterii 

(indicativ, titlu, clasificator, legătura 

dintre standarde și reglementări tehnice). 

Totodată, toate părțile interesate care 

doresc să procure sau să actualizeze 

http://www.standard.md/
http://www.estandard.md/
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standarde o pot face direct pe pagina web 

a INS, utilizînd instrumentele de depunere 

on-line a formularelor de comandă a 

standardelor (cereri de procurare/ 

actualizare a standardelor). 

331. Integrarea  

serviciului de plăţi 

MPay cu e-serviciul a 

Institutului Național de 

Standardizare 

e-serviciu 

interconectat cu 

serviciul de plăți 

MPay 

Trimestrul 

II 

Secția pentru e-

Transformare 
În curs de realizare.  

Toți termenii de referință pentru 

interconectarea acestor două servicii au 

fost elaborați.  

Interconectarea serviciului electronic cu 

serviciul de plăți electronice va avea loc în 

procesul de elaborare a e-serviciului INS.    

Actualmente este posibilă doar depunerea 

cererilor online de solicitare a serviciului, 

achitarea serviciului prin intermediul 

MPay electronice nu este suportat de 

interfața web. 

123.  Asigurarea protecţiei 

datelor cu caracter 

personal  

332. Elaborarea 

regulamentului privind 

prelucrarea informațiilor 

ce conțin date cu 

caracter personal în 

sistemele de evidență 

Regulamentele 

elaborate 

Trimestrul 

I 

Secția pentru e-

Transformare 
Realizată.  

Au fost elaborate 3 regulamente pentru 

operatorii de date cu caracter personal din 

cadrul Ministerului: 

- Regulamentul de evidență a petițiilor 

parvenite în adresa Ministerului 

Economiei; 

- Regulamentul privind prelucrarea 

informațiilor ce conțin date cu caracter 

personal în sistemul de evidență 

contabilă; 

- Regulamentul privind prelucrarea 

informațiilor ce conțin date cu caracter 

personal în sistemul de evidență a datelor 

privind gestionarea resurselor umane. 
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333. Notificarea 

sistemelor de evidență a 

datelor cu caracter 

personal din cadrul 

ministerului în Registrul 

de evidenta al 

operatorilor de date cu 

caracter personal 

Nr. notificări 

efectuate 

Trimestrul 

I 

Secția pentru e-

Transformare 
Realizată.  

Cele 3 regulamentele pentru operatorii de 

date cu caracter personal au fost aprobate 

de către Centrul Național de Protecția 

Datelor cu Caracter Personal, drept 

urmare, Ministerul Economiei a fost 

înregistrat în Registrul de evidență a 

operatorilor de date cu caracter personal.  

Au fost notificate 3 sisteme de evidență a 

datelor cu caracter personal. 

124.  Asigurarea 

transparenţei 

procesului decizional 

în cadrul Ministerului 

Economiei 

334. Monitorizarea 

implementării 

prevederilor Legii 

privind transparenţa în 

procesul decizional  

Raport elaborat Trimestrul 

I 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

Realizată.  

Raportul privind transparența în procesul 

decizional al Ministerului Economiei 

pentru anul 2014 a fost elaborat şi 

prezentat Cancelariei de Stat prin 

demersul nr. 17-315 din 27.01.2015. 

Adițional a fost prezentată lista 

asociațiilor obștești şi partenerilor de 

dezvoltare care au prezentat propuneri în 

procesul de elaborare a actelor normative 

şi legislative. 

335. Mediatizarea 

şedinţelor Consiliului 

Consultativ, Colegiului 

Ministerului Economiei, 

inclusiv prin participarea 

presei şi difuzarea 

comunicatelor de presă 

Nr. anunţuri plasate, 

Nr. anunţuri, 

comunicate de presă  

difuzate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Neinițiată.  

În perioada de raportare nu au fost 

organizate ședințe ale Consiliului 

Consultativ și Colegiului Ministerului 

Economiei. 

336. Plasarea pe site-ul 

Ministerului Economiei 

a proiectelor de decizii 

elaborate şi difuzarea 

anunţurilor/ 

comunicatelor de presă, 

Nr. proiecte plasate 

Nr. anunţuri, 

comunicate de presă  

difuzate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  

124 proiecte de decizii au fost plasate pe 

site-ul ministerului. Totodată, au fost 

realizate 22 comunicate de presă pentru 

mediatizarea acestor proiecte. 
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conform Regulamentului 

privind transparența, 

plasarea rapoartelor de 

activitate, etc. 

337. Plasarea pe site-ul 

Ministerului Economiei 

a anunțurilor privind 

desfășurarea 

evenimentelor de presă 

Nr. anunțuri plasate Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  

În perioada de raportare au fost plasate pe 

site 31 anunțuri privind desfășurarea 

evenimentelor de presă. Anunțurile au 

fost expediate prin email instituțiilor 

mass-media și au fost mediatizate pe 

rețelele de socializare. 

125.  Asigurarea 

schimbului eficient 

de informaţii cu 

publicul intern şi 

extern 

338. Elaborarea şi 

implementarea Strategiei 

de comunicare a 

Ministerului Economiei 

pentru anul 2015 

Strategia aprobată; 

Implementarea 

acțiunilor în 

proporție de 80% 

Pe 

parcursul 

anului 

 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

În curs de realizare.  

Strategia de comunicare a fost elaborată în 

2013, de „Magenta Consulting” cu 

finanțare de la IFC (Corporația Financiară 

Internațională) și a fost prezentată în 

cadrul Forului Comunicatorilor (27 

noiembrie 2013). Ulterior Strategia a 

trecut avizările în cadrul Ministerului. 

339. Difuzarea de 

comunicate de presă şi 

anunţuri 

Nr. anunţuri, 

comunicate de presă 

difuzate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  

În perioada de raportare au fost elaborate 

și expediate instituțiilor media 338 de 

comunicate de presă și anunțuri. 

340. Organizarea 

conferinţelor de presă, 

briefing-urilor 

Nr. mese rotunde, 

conferințe de presă 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  

În perioada de raportare au fost organizate 

55 evenimente de presă, inclusiv: 

- 18 conferinţe de presă şi 

briefinguri; 

- 17 evenimente de PR; 

- 11 evenimente publice organizate 

în colaborare cu alte instituţii; 

- 8 evenimente în cadrul Yilelor 

businessului Regional; 

- Ziua uşilor deschise în cadrul Zilei 

Internaţionale a Persoanelor cu 

Disabilităţi. 



1 2 3 4 5 6 7 

341. Difuzarea revistei 

presei angajaţilor 

Ministerului şi 

instituţiilor subordonate 

Nr. revista presei 

difuzate 

Zilnic Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  

Revista presei economice este realizată 

zilnic. În total în perioada de raportare au 

fost expediate pe intern prin intermediul 

poștei electronice 200 de reviste. 

Totodată, pentru a analiza modul în care 

sunt reflectate acțiunile Ministerului 

Economiei și a analiza imaginea MEc în 

mass-media au fost realizate 3 rapoarte de 

monitorizare a presei. Au fost oferite 234 

de răspunsuri la solicităţile de informaţie 

parvenite din partea jurnaliştilor. 

342. Gestionarea 

platformei unice de 

comunicare între 

Ministerul Economiei, 

instituțiile subordonate, 

cu integrarea în acesta a 

planurilor de 

comunicare ale 

instituțiilor ce dezvoltă 

proiecte pe aceleași 

segmente 

Nr. şedințe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

 

 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată. 

În perioada raportată a fost organizat 1 

training pentru comunicatorii Ministerului 

Economiei și instituțiilor subordonate. (2 

iunie 2015). 

Pentru a spori calitatea paginilor web a 

instituțiilor subordonate, pentru a asigura 

transparența și accesul ușor la informație 

pentru publicul larg, Serviciul de 

comunicare și relații publice a elaborat 1 

Raport de monitorizare a paginilor web și 

un set de recomandări ce au fost transmise 

instituțiilor aflate în subordinea MEc, 1 

Raport de monitorizare a comunicării 

publice a autorităților subordonate prin 

intermediul rețelei de socializare – 

Facebook.  

Totodată, a fost organizat Forul 

comunicatorilor din cadrul instituțiilor 

subordonate, format din 5 traininguri, la 

tema: Comunicarea publică prin 

intermediul resurselor web, în cadrul 

căruia au fost instruiţi 28 de specialişti în 

domeniu. 
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343. Gestionarea site-

ului Ministerului 

Economiei şi a reţelelor 

de socializare (twitter, 

facebook) 

Conținut 100% 

actualizat 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată. 

Atît site-ul ministerului cît și rețelele de 

socializare sînt actualizate zilnic, astfel 

fiind asigurat un conținut în proporție de 

100% actualizat.   

În perioada de raportare a fost actualizată 

informația de pe site, inclusiv versiunile 

de limbă rusă și engleză.  

Impactul comunicării pe reţelele de 

socializare a crescut semnificativ, de la 

5382 de aprecieri pe Facebook la început 

de an, pînă la 7940 la finele anului 2015. 

126.  Informarea, educarea 

şi asigurarea 

susţinerii opiniei 

publice şi a 

formatorilor de opinii 

a iniţiativelor lansate 

de Ministerul 

Economiei şi 

instituţiile din 

subordine 

344. Organizarea 

meselor rotunde 

tematice, cluburilor de 

presă, întâlnirilor 

informale cu participarea 

părţilor interesate 

Nr. participanți; 

Nr. evenimente 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  
În perioada de raportare au fost organizate 

3 cluburi de presă şi 2 evenimente PR. 

127.  Asigurarea procesului 

protocolar în cadrul 

Ministerului 

Economiei 

345. Realizarea 

activităţilor de logistică 

aferente vizitelor 

delegațiilor oficiale și 

asigurarea cu obiecte 

protocolare a membrilor 

acesteia 

Raport semestrial 

privind activitățile 

de protocol 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice  

Realizată.  
Toate delegațiile oficiale au fost 

întîmpinate și s-a asigurat buna 

desfășurare a întâlnirilor. 

Asigurarea cu cadouri protocolare este 

realizată în continuare de Serviciul 

comunicare și relații publice. 2 rapoarte au 

fost elaborate. 

346. Pregătirea și 

difuzarea mesajelor de 

felicitare pe intern și în 

afara țării cu ocazia 

zilelor naționale și a 

celor de naștere a 

Nr. felicitări 

expediate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul de 

Comunicare și 

Relații Publice 

Realizată. 

În perioada de raportare au fost pregătite 

și difuzate circa 50 mesaje de felicitare. 
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demnitarilor 

128.  Asigurarea aparatului 

ministerului cu 

personal profesionist 

capabil să realizeze 

obiectivele strategice 

stabilite (recrutare, 

dezvoltare 

profesională 

continuă, evaluare, 

motivare, promovare, 

etc.) 

347. Perfecţionarea 

profesională continuă a 

personalului, instruirea 

noilor angajaţi, inclusiv 

a funcţionarilor publici 

debutanţi 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În perioada de raportare au fost 

desfășurate 94 activități de instruire, în 

cadrul cărora au fost instruite 97 

persoane (numărul net de persoane 

instruite), sau 69 la sută din numărul total 

de angajați. Numărul brut al persoanelor 

instruite este de 209 sau 148% din total 

angajaţi. 

În cadrul instruirii interne, 10 angajați ai 

ministerului au studiat limba engleză. 

Totodată, au fost organizate: 

- un seminar de instruire de 3 ore privind 

procesul de planificare pe termen mediu, 

în cadrul căruia au fost instruiţi 30 

angajaţi; 

- un seminar de instruire privind 

procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale, în cadrul căruia au participat 

26 funcţionari publici de conducere. 

Au fost desfășurate activități de instruire 

pentru funcționarii publici debutanți. Din 

cei 12 funcționari publici debutanți, 10 au 

fost instruiți la Academia de Administrare 

Publică cîte 80 ore. Toţi debutanţii, 

precum şi noii angajaţi au fost 

familiarizaţi cu Ghidul noului angajat. 

Pentru fiecare debutant a fost elaborat şi 

aprobat programul de desfăşurare a 

perioadei de probă şi programul de 

instruire. 

348. Identificarea 

necesităţilor reale de 

instruire în procesul 

evaluării performanţelor 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi mai 

mult de 40 ore 

anual; 

Pe 

parcursul 

anului 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În procesul de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici pentru anul 2014 au fost 
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profesionale anuale şi 

majorarea numărului 

angajaţilor instruiţi mai 

mult de 40 de ore anual 

Ponderea 

funcţionarilor 

publici care nu au 

urmat cursuri de 

perfecţionare 

profesională 

identificate necesităţile de instruire pentru 

anul 2015, în baza cărora a fost elaborat și 

aprobat Planul de dezvoltare profesională 

a angajaților din cadrul Ministerului 

Economiei pentru anul 2015.  

Numărul persoanelor instruite mai mult de 

40 de ore a constituit, în perioada de 

raportare, 68 de angajați sau 70 la sută din 

totalul celor instruiți.  

349. Elaborarea şi 

aprobarea Planului de 

instruire profesională 

pentru anul 2015 

Plan aprobat; 

Gradul de realizare 

a Planului de 

instruire 

profesională pentru 

anul 2015 

Trimestrul 

I-IV 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În baza necesităților de instruire 

identificate în procesul de evaluare a 

performanțelor profesionale, a fost 

elaborat şi aprobat la 18 martie 2015 

Planul de dezvoltare profesională a 

angajaților din cadrul Ministerului  

Economiei pentru anul 2015, care a fost 

plasat pe pagina web a instituției. Gradul 

de instruire a constituit 148% din numărul 

brut de persoane instruite sau 68% din 

numărul net.  

129.  Monitorizarea 

respectării 

prevederilor Legii 

privind Codul de 

conduită a 

funcţionarului public 

şi Legii cu privire la 

conflictul de interese 

350. Asigurarea 

includerii cerinţei de 

declarare a intereselor 

personale în toate actele 

administrative ce 

reglementează 

angajarea, numirea sau 

eliberarea în/din funcţia 

publică 

Cerinţe elaborate Pe 

parcursul 

anului 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În perioada de raportare, au fost angajate 

36 persoane cu funcții publice și în posturi 

din cadrul cabinetului viceprim-

ministrului, ministrului economiei, 

respectiv eliberate 39 persoane. În actul 

administrativ de numire/eliberare în/din 

funcţie este inclusă cerinţa de declarare a 

intereselor personale şi declaraţiei cu 

privire la venituri şi proprietate. 

Persoanele în cauză au depus în termenii 

stabiliţi declaraţiile respective. 

351. Asigurarea 

depunerii declaraţiilor 

de interese personale 

Nr. declaraţiilor 

depuse 

Pe 

parcursul 

anului 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În perioada de raportare au fost depuse 

187 declaraţii de interese personale, 187 
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declaraţii cu privire la venituri şi 

proprietate. Toţi subiecţii care cad sub 

incidenţa cadrului legal respectiv au depus 

declaraţiile în termenii stabiliţi. 

352. Instruirea 

angajaţilor privind 

subiectele ce ţin de 

conduita etică şi tratarea 

conflictelor de interese 

Nr. persoane instruite Trimestrul 

II 

Secţia resurse 

umane 
Realizată.  

În scopul respectării prevederilor Legii 

nr.25-XVI din 22.02.2008 cu privire la 

Codul de conduită a funcționarului public 

şi Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 

cu privire la conflictul de interese, la 

angajare fiecare persoană este 

familiarizată cu Ghidul noului angajat, 

care cuprinde prevederi ale Legii cu 

privire la Codul de conduită a 

funcţionarului public şi Legii cu privire la 

conflictul de interese.  

Ghidul noului angajat a fost plasat pe 

pagina web a ministerului şi este 

disponibil pentru toţi angajaţii 

ministerului.  

130.  Asigurarea 

managementului 

eficient al resurselor 

financiare alocate şi 

activităţii financiar - 

contabile 

 

353. Coordonarea şi 

elaborarea proiectului 

bugetului pentru 

aparatul central al 

ministerului şi 

instituţiilor din 

subordine 

Proiect elaborat 

 

 

Trimestrul 

II-III 

 

 

Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată.  

A fost elaborat Ordinul privind crearea 

grupului de lucru pentru elaborarea 

propunerilor la proiectul bugetului pentru 

anul 2016 şi estimările  pentru anii 2017-

2018 și emisă circulara aferentă.  

Au fost repartizate limitele de cheltuieli 

pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 

2017-2018.  

A fost prezentată informaţia de repartizare 

a alocaţiilor pe anul 2016 şi estimărilor pe 

anii 2017-2018 la capitolul investiţii 

capitale.  

Au fost elaborate şi prezentate 

Ministerului Finanţelor propunerile la 

proiectul bugetului pe anul 2016 şi 
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estimările pentru anii 2017-2018 pe suport 

de hîrtie și în format electronic în 

Sistemul Informațional al 

Managementului Financiar. 

354. Elaborarea 

planului anual   de 

finanţate a Ministerului 

şi monitorizarea şi 

asigurarea executării 

acestuia 

Plan elaborat; 

Nr. note de 

contabilitate 

elaborare; 

Nr. rapoarte 

statistice, fiscale 

elaborate; 

Nr. rapoartelor 

financiare elaborate 

Trimestrul 

I-IV 

 

 

Lunar 

 

 
Trimestrial 

Anual 

Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată.  

Au fost întocmite şi prezentate 

Ministerului Finanţelor 30 planuri de 

finanţare pentru proiectele finanţate din 

surse externe, 44 modificări la planurile 

de finanţare pentru anul curent. 

Au fost primite, verificate 9 dări de seamă 

privind executarea bugetului pentru anul 

2014, semestrul I şi 9 luni ale anului 2015 

de la instituţiile subordonate. A fost 

întocmit şi prezentat Ministerului 

Finanţelor bilanţul contabil generalizator, 

rapoarte privind executarea bugetului din 

contul cheltuielilor de bază, proiectelor 

finanţate din surse externe, executarea 

programelor, încasarea şi utilizarea 

mijloacelor speciale, nota explicativă, 

anexe, etc. 

Au fost întocmite şi prezentate instituţiilor 

abilitate 52 rapoarte statistice şi fiscale: 

Forma BASS „Declaraţie privind 

calcularea şi utilizarea contribuţiilor de 

asigurări sociale de stat obligatorii”, MED 

08 „Raport privind calcularea primelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală”, IRV 14 „Darea de seamă 

privind suma venitului achitat şi 

impozitului pe venit reţinut din acesta”, 

etc.). 

Au fost întocmite şi prezentate 2234 

declaraţii a persoanelor asigurate pentru 

anul 2014-2015 (REV 5), au fost eliberate 
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206 certificate de salariu. Au fost 

întocmite 187 note de contabilitate, 823 

ordine de plată în diferite scopuri 

(transferuri pentru OPEM, ODIMM, 

CAECP, INM, procurarea bunurilor, 

servicii, salariu), 65 delegaţii de retragere 

a numerarului pentru achitarea 

deplasărilor colaboratorilor ministerului în 

interes de serviciu şi 154 deconturi de 

avans. Au fost înregistrate la Trezoreria de 

Stat a Ministerului Finanţelor 86 contracte 

de achiziţionare a bunurilor şi de prestare 

a serviciilor. 

S-a participat la stabilirea calificativului 

de evaluare a performanţelor colective a 

subdiviziunilor structurale, precum şi 

plata sporului pentru performanţă 

colectivă a funcţionarilor publici ai 

ministerului pentru semestrul II, anul 

2014 şi pentru semestrul I, anul 2015. 

A fost întocmită și prezentată Curții de 

Conturi informația solicitată, referitor la 

cheltuielile capitale pentru anii 2011-

2014. 

355. Asigurarea 

integrităţii valorilor 

materiale şi 

inventarierea bunurilor 

aflate în gestiunea 

Ministerului 

Nr. rapoartelor, 

borderourilor 

elaborate 

Nr. liste 

inventariere 

elaborate 

Lunar 

 

 

Trimestrul 

IV 

Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată.  

Au fost întocmite 96 borderouri privind 

circulația mijloacelor fixe, materialelor şi 

bunurilor aflate în gestiunea ministerului. 

Au fost verificate 161 acte privind 

consumul de materiale, scoaterea din uz şi 

deplasarea mijloacelor fixe, a obiectelor 

de mică valoare şi scurtă durată. 

Întru executarea Ordinului Ministerului 

Finanțelor nr.100 din 14 iulie 2015 

privind modificarea și completarea 

Clasificației bugetare și ordinului nr.102 
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din 14 iulie 2015 privind modificarea și 

completarea instrucțiunii cu privire la 

evidența contabilă în instituțiile bugetare, 

aprobată prin ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.93 din 19 iulie 2010 au fost 

elaborate:  

- Ordinul cu privire la modificarea 

anexei la ordinul nr.151 din 20 august 

2013 “Politica de contabilitate” a 

Ministerului Economiei; 

- Ordinul cu privire la constituirea 

Comisiei permanente pentru atribuirea 

bunurilor procurate la mijloace fixe sau la 

stocuri de materiale; 

- Ordinul cu privire la inventarierea 

obiectelor de mică valoare și surtă durată. 

A fost efectuată trecerea obiectelor de 

mică valoare și scurtă durată la categoria 

de mijloace fixe sau la categoria de 

materiale. Au fost întocmite 6 liste de 

inventariere. 

A fost efectuată inventarierea bunurilor 

materiale aflate la balanţa ministerului, 

conform Ordinului nr.180 din 03.12.2015. 

Au fost întocmite 27 liste de inventariere 

şi alte formulare, conform Ordinului 

Ministerului Finanţelor nr.60 din 

29.05.2012. 

131.  Implementarea 

prevederilor Legii 

privind controlul 

financiar public 

intern nr.229 din 

23.09.2010 

356. Elaborarea 

declaraţiei de Bună 

Guvernare a 

Ministerului Economiei 

Declaraţia de Bună 

Guvernare elaborată 

 

Trimestrul 

I 

Serviciul audit 

intern 
Realizată.  

În vederea realizării acțiunii respective au 

fost întreprinse următoarele măsuri: 

 au fost îndeplinite formularele de auto-

evaluare a managementului operațional de 

către subdiviziunile Ministerului; 

 s-a realizat sinteza formularelor de 

auto-evaluare a sistemului management 
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operațional;  

 a fost elaborată Declarația de bună 

guvernare și plasată pe site-ul MEc. 

357. Elaborarea 

raportului privind 

sistemul de management 

financiar şi control 

Raportul privind 

sistemul de 

management. 

Trimestrul 

I 

Serviciul audit 

intern 
Realizată.  

Raportul privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de management 

financiar şi control din cadrul Ministerului 

Economiei pentru anul 2014 a fost 

elaborat și plasat pe site-ul MEc.. 

358. Evaluarea 

sistemică ulterioară a 

descrierii şi revizuirea 

proceselor de bază cu 

completarea Registrului 

proceselor operaţionale 

şi Registrului riscurilor 

Registrul proceselor 

operaţionale; 

Registrul riscurilor.  

Trimestrul 

IV 

Serviciul audit 

intern 
Realizată.  

Registrul proceselor operaţionale şi 

Registrul riscurilor au fost elaborate, atît 

la nivel de minister, cît şi de subdiviziune 

structurală.  

Au fost revizuite 85 procese operaţionale 

şi descrise 20 procese operaţionale noi. 

132.  Implementarea şi 

aplicarea standardelor 

naţionale de audit 

intern (SNAI ) în 

corespundere cu 

Normele 

metodologice de 

audit intern în 

sectorul public 

(NMAISP) 

359. Monitorizarea 

implementării 

recomandărilor auditului 

intern 

Raport de 

monitorizare 

elaborat 

Trimestrul 

II 

Serviciul audit 

intern 

Realizată.  

În cadrul misiunii de audit la MIEPO a 

fost analizat și modul de îndeplinire a 

recomandărilor de audit precedente. 

Tabelul de monitorizare și constatările au 

fost incluse în raportul de audit. 

360. Efectuarea 

misiunii de audit intern 

ale proceselor în 

subdiviziunile selectate 

Nr. misiuni realizate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul audit 

intern 
Realizată.  

În perioada de raportare au fost întreprinse 

următoarele acțiuni: 

 A fost elaborată Nota de serviciu 

privind conformitatea normelor de consum 

a combustibilului la autoturisme; 

 A fost elaborată descrierea grafică a 

procesului de circulație a documentelor în 

cadrul MEc; 

 A fost elaborat Raportul „Evaluarea 

regularităţii şi eficacităţii proceselor de 

secretariat din cadrul MEc”. 

361. Monitorizarea Nr. note informative; Pe Serviciul audit Realizată.  
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implementării 

recomandărilor de audit  

ale Curţii de Conturi 

înaintate subdiviziunilor 

şi instituţiilor din 

subordinea Ministerului 

Economiei în urma 

misiunilor de audit   

Gradul de executare 

a recomandărilor, % 

parcursul 

anului 

intern Monitorizarea implementării 

recomandărilor de audit ale Curţii de 

Conturi se realizează în permanență. În 

acest sens, au fost remise 3 scrisori 

circulare pentru colectarea informației de 

la instituțiile subordonate şi subdiviziunile 

ministerului privind implementarea 

recomandărilor Curții de Conturi. 

A fost informat Guvernul despre modul de 

executare a Hotărârilor Curții de Conturi 

în perioada anilor 2013-2014 și măsurile 

întreprinse în vederea implementării 

recomandărilor Curții de Conturi. 

Au fost primite la monitorizare 2 Hotărîri 

ale Curții de Conturi. 

362. Efectuarea 

misiunilor de audit ad-

hoc ale entităţilor din 

subordine 

Nr. misiuni 

efectuate; 

Nr. rapoarte 

elaborate  

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul audit 

intern 
Realizată.  

A fost organizată o misiune de audit-pilot 

cu participarea experților olandezi. 

A fost elaborată Nota de serviciu cu 

constatările preliminare ale misiunii de 

audit privind gestionarea de către MIEPO 

a mijloacelor financiare destinate 

organizării participării Republicii 

Moldova la expoziția mondială “Milano-

2015”. 

A fost elaborat Raportul privind evaluarea 

conformității și eficienței proceselor de  

gestionare de către MIEPO a fondurilor 

destinate pentru promovarea exportului și 

pentru organizarea participării Republicii 

Moldova la expoziția mondială “Milano-

2015”. 

A fost organizată o misiune de audit la 

Î.S.”Vestmoldtransgaz”, fiind elaborat 

Raportul de audit cu titlul „Evaluarea 

activității Întreprinderii de Stat 
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”Vestmoldtransgaz” în perioada 2014-

2015”. Raportul a fost prezentat Î.S. 

”Vestmoldtransgaz” și Consiliului de 

administrare spre avizare. 

A fost efectuată misiunea de audit la 

ODIMM. 

133.  Asigurarea securităţii 

interne a informaţiilor 

atribuite la secretul 

de stat, conform 

legislaţiei în vigoare  

363. Elaborarea 

strategiei şi metodelor 

de securitate, asigurarea 

planificării, organizarea 

şi desfăşurarea acestora 

Nr. sarcini realizate 

în termen 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul 

probleme 

speciale 

Realizată.  

Pe parcursul perioadei de referință a fost 

elaborat, aprobat de Viceprim-ministru, 

Ministru al economiei şi coordonat de 

către Directorul Serviciului de Informaţii 

şi Securitate noul „Nomenclator al 

funcțiilor care necesită acces la secretul 

de stat”, argumentat în concordanță cu 

noua structură. 

La fel, fost aprobat de către Viceprim-

ministru, Ministru al economiei 

„Programul actualizat de prevenire a 

scurgerii de informații atribuite la secret 

de stat”, care, de asemenea, a fost avizat 

de către SIS. 

364. Participarea în 

limita competenţei la 

elaborarea şi 

expertizarea proiectelor 

de legi, actelor 

normative şi a altor 

documente legate de 

reglementarea activităţii 

la acest capitol în 

organizaţiile şi 

întreprinderile 

subordonate 

Ministerului 

Nr. acte legislative 

elaborate şi 

expertizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul 

probleme 

speciale 

Realizată. 

În perioada de raportare, în limita 

competenţelor funcţionale, au fost 

expertizate şi avizate 5 proiecte de acte 

legislative ce țin de reglementarea 

activității în acest domeniu. 
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365. Acordarea 

asistenţei  metodologice 

şi consultativă, 

implementarea 

procedurilor speciale, 

conform Legii şi 

Regulamentului cu 

privire la secretul de 

stat, organizarea 

activităţilor de instruire 

specifică a personalului 

ministerului  care au 

acces la secret de stat şi 

a conducătorilor 

organizaţiilor 

subordonate ministerului 

cu acces respectiv 

Nr. seminare 

desfăşurate; 

Gradul de satisfacţie 

a factorilor implicaţi 

Pe 

parcursul 

anului 

Serviciul 

probleme 

speciale 

Realizată. 

În perioada de referinţă au fost organizate 

instruiri pe tematici concrete, contra 

semnătură, pentru 10 persoane cu funcţii 

de conducere din cadrul Ministerului, 

care au obţinut autorizaţie de acces la 

secret de stat. 

 

366. Asigurarea 

controlului asupra 

îndeplinirii la timp şi 

calitativ a măsurilor 

privind securitatea. În 

special chestiunile ce ţin 

de păstrarea informaţiei 

cu regim restricţionat în 

presa ministerului şi 

păstrarea informaţiilor 

secrete în versiuni 

electronice la locul de 

muncă 

Nr. sarcini realizate 

în termen 

Permanent Serviciul 

probleme 

speciale 

Realizată.  

Controlul asupra îndeplinirii la timp şi 

calitativ a lucrărilor şi măsurilor privind 

securitatea în cadrul ministerului se 

efectuează permanent, precum și 

revizuirea tuturor documentelor de intrare 

și ieșire.  

În data de 9-10 aprilie 2015, Comisia 

alcătuită din 3 colaboratori ai Serviciului 

de Informații şi Securitate au efectuat 

controlul privind asigurarea protecţiei 

secretului de stat şi ţinerii lucrărilor 

secrete de secretariat în cadrul Serviciului 

Probleme Speciale al Ministerului. În 

Procesul verbal de control al Comisiei sus 

menţionate a fost inclusă propunerea: 

 de a se efectua controlul privind 

disponibilul de documente secrete pentru 

anii 2013-2014.  
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Comisia departamentală a efectuat 

controlul sus menţionat în perioada 14-15 

mai 2015, în urma căruia s-a concluzionat: 

 executarea, evidenţa, întocmirea şi 

prezentarea, ţinerea şi păstrarea 

lucrărilor se fac în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

134.  Asigurarea unui 

proces eficient de 

lucru în cadrul 

Ministerului prin 

bună gestionare şi 

exploatare a 

bunurilor; 

desfăşurarea unui 

proces transparent al 

achiziţiilor de 

mărfuri, lucrări şi 

servicii; organizarea 

eficientă a procesului 

de evidenţă şi control 

a corespondenţei şi 

documentelor 

367. Evaluarea 

necesarului achiziţii de 

bunuri, lucrări şi servicii 

 Plan de achiziţii 

aprobat. 

Trimestrul 

I 

Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată. 
În baza rezultatelor evaluării necesarului 

tehnicii de calcul şi de birotică, a fost 

elaborat şi aprobat Planul de achiziţii 

pentru anul 2015. Au fost încheiate 86 

contracte de achiziționare a bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor. 

368. Monitorizarea şi 

elaborarea rapoartelor 

privind controlul şi 

disciplina executorie a 

corespondenţei în cadrul 

ministerului  

Nr, rapoarte 

prezentate Guvernului 

Trimestrial 

Anual 
Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată. 
Au fost elaborate şi prezentate Guvernului 

4 informaţii trimestriale: 

- privind rezultatele examinării actelor 

legislative şi normative 

- privind examinarea petiţiilor şi 

organizarea audienţei cetăţenilor. 

Au fost prelucrate 184 dosare din arhivă, 

nimicite – 1181 dosare cu termen de 

păstrare expirat, copertate – 271 dosare. 

Au fost eliberate 102 certificate de 

arhivă. 

369. Estimarea 

necesarului de resurse 

materiale pentru 

asigurarea 

funcţionalităţii 

ministerului 

Plan elaborat Trimestrial Direcţia 

financiar-

administrativă 

Realizată. 

Planul privind necesarul de resurse 

materiale a fost elaborat. Periodic acesta 

se actualizează. Au fost întocmite 151 acte 

privind consumul de materiale, scoaterea 

din uz a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

mică valoare și scurtă durată. Au fost 

întocmite 10 acte privind transmiterea cu 

titlu gratuit a mijloacelor fixe și obiectelor 
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de mică valoare și scurtă durată conform 

Hotărîrilor Guvernului nr.69 din 

09.03.2015 și nr.392 din 15.06.2015. 

 


