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TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
21

22

Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administraţii publice eficiente şi responsabile în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de
drept, de a garanta faptul că instituţiile de stat funcţionează în folosul întregii populaţii din Republica Moldova şi de a promova dezvoltarea armonioasă a
relaţiilor dintre Republica Moldova şi partenerii săi. Se acordă o atenţie deosebită modernizării şi dezvoltării funcţiilor executive, cu scopul de a oferi servicii
de calitate pentru cetăţenii Republicii Moldova
Cooperarea include
2.4. Cooperarea
1. Elaborarea Strategiei de reformă a
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
următoarele domenii:
economică
administraţiei publice
III, 2014
resurselor
(a) Dezvoltarea
Reforma administrației
bugetare
instituțională și funcțională publice și
2. Aprobarea Regulilor de procedură ale
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
a autorităților publice
managementul
Guvernului
IV, 2014
resurselor
pentru a spori eficiența
finanțelor publice
bugetare
activității acestora și pentru - Sporirea
3. Dezvoltarea şi aplicarea în autorităţile publice Cancelaria de Stat,
Trimestrul
În limitele
a asigura un proces de luare capacităților
a unui proces eficient de planificare strategică (3 autorităţile publice
IV, 2015
resurselor
a deciziilor și de planificare instituţionale şi ale
ani) şi de planificare operaţională (1 an)
bugetare
strategică eficient,
resurselor umane ale
4. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
participativ și transparent
administrației publice
publici în domeniul formulării şi implementării
IV, 2014
resurselor
centrale și locale
politicilor publice, inclusiv prin implementarea
bugetare
pentru elaborarea şi
mecanismului de analiză ex-ante şi ex-post a
implementarea politicii impactului politicilor publice
şi asigurarea prestării
5. Aplicarea sistemului de management al
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
eficiente a serviciilor
performanţei bazat pe obiective (autoritate
IV, 2016
resurselor
publice de calitate
publică, subdiviziune, funcţionar public) şi
bugetare
înaltă
evaluarea performanţelor la fiecare nivel
6. Modificarea şi completarea cadrului legal
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
existent în raport cu prevederile Legii nr. 98 din
IV, 2015
resurselor
4 mai 2012 privind administraţia publică
bugetare
centrală de specialitate
(b) Modernizarea
7. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
serviciilor publice, inclusiv
cu privire la serviciile publice
III, 2014
resurselor
introducerea și punerea în
bugetare
aplicare a e-guvernării, în
8. Elaborarea şi aprobarea metodologiei privind
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
vederea creșterii eficienței
reingineria serviciilor publice
II, 2014
resurselor
furnizării de servicii pentru
bugetare
cetățeni și a reducerii
9. Elaborarea şi aprobarea metodologiei
Cancelaria de Stat
Trimestrul
În limitele
costurilor aferente
universale de stabilire a tarifelor pentru
II, 2014
resurselor
desfășurării de activități
serviciile publice prestate contra plată
bugetare
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economice

(c) Crearea unui corp al
funcționarilor publici
profesionist, bazat pe
principiul responsabilității
manageriale și pe delegarea
eficace a autorităţii, precum
și pe recrutarea, formarea,
evaluarea și remunerarea
efectuate în condiții

2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Sporirea capacităților
instituţionale şi ale
resurselor umane ale

4
10. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de
elaborare a regulamentelor administrative de
prestare a serviciilor publice
11. Elaborarea amendamentelor la Regulamentul
privind administrarea conţinutului portalului
guvernamental unic al serviciilor publice şi
integrarea în portal a serviciilor publice
electronice, în legătură cu dezvoltarea versiunii
actualizate (V2.0) a portalului
www.servicii.gov.md
12. Implementarea e-serviciilor sectoriale (eViza, e-Factura fiscală, accesul activ la Registrul
imobilelor)

5
Cancelaria de Stat

6
Trimestrul
IV 2014

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV 2014

Cancelaria de Stat

Trimestrul
I, 2014

13. Digitizarea arhivei Stării Civile

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2014

14. Dezvoltarea versiunii a II-a a Portalului
www.servicii.gov.md

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2014

15. Migrarea sistemelor informatice şi a
serviciilor electronice ale autorităţilor publice
centrale pe platforma tehnologică comună MCloud
16. Implementarea e-serviciilor guvernamentale
permisive M-Log şi M-Notify

Cancelaria de Stat

Trimestrul
I, 2014

Cancelaria de Stat

Trimestrul
I, 2014

17. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea
implementării procedurilor de personal în
autoritățile publice: efectuarea vizitelor de
monitorizare și evaluare şi elaborarea rapoartelor
de evaluare
18. Asigurarea transparenței și sporirea
accesului la funcțiile publice vacante prin
utilizarea Portalului guvernamental
www.cariere.gov.md

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2016

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2016

7
În limitele
resurselor
bugetare
Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”

Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”
Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”
Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”
Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”
Proiectul
„e-Transformarea
Guvernării”
În limitele
resurselor
bugetare

În limitele
resurselor
bugetare
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echitabile și transparente

(d) Gestionarea eficace și
profesionistă a resurselor
umane și dezvoltarea
carierei

3
administrației publice
centrale și locale
pentru elaborarea şi
implementarea politicii
şi asigurarea prestării
eficiente a serviciilor
publice de calitate
înaltă

2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Sporirea capacităților
instituţionale şi ale
resurselor umane ale
administrației publice
centrale și locale
pentru elaborarea şi
implementarea politicii
şi asigurarea prestării
eficiente a serviciilor
publice de calitate
înaltă

4
19. Desfăşurarea acţiunilor de promovare a
imaginii pozitive a funcționarilor publici în
scopul recrutării și selectării celor mai buni
candidaţi la funcţiile publice
20. Implementarea tuturor instrumentelor de
motivare financiară a funcţionarilor publici
(avansarea în trepte de salarizare, sporul pentru
performanţa colectivă, premiul anual)
21. Elaborarea Programului de dezvoltare
profesională a personalului din serviciul public
pentru anii 2015-2016
22. Elaborarea și realizarea de către fiecare
autoritate publică a planurilor de instruire
(externă și internă) a funcționarilor publici
23. Realizarea unui studiu analitic al serviciului
public din ţară (evaluare externă) de către
instituţiile europene (SIGMA) cu elaborarea
ulterioară a acţiunilor de rigoare privind
conformarea la principiile europene de
administrare
24. Sporirea competenţei profesionale a
secretarilor de stat și a altor categorii de
conducători prin realizarea activităţilor de
dezvoltare profesională
25. Acordarea suportului consultativ necesar
conducătorilor autorităţilor publice,
funcţionarilor publici din serviciile resurse
umane, referitor la implementarea
procedurilor/instrumentelor de gestionare a
resurselor umane
26. Stimularea și promovarea funcționarilor
publici performanţi, ajustarea cadrului normativ
în acest sens, inclusiv revizuirea art. 14 al Legii
nr. 48 din 22 martie 2012, care prevede
stabilirea treptei inferioare la promovarea în
funcţie
27. Elaborarea sistemului de certificare în
domeniul managementului resurselor umane a
colaboratorilor subdiviziunilor resurse umane

5
Cancelaria de Stat

6
Trimestrul
IV, 2016

7
În limitele
resurselor
bugetare

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare

Cancelaria de Stat

Trimestrul
II, 2015

Cancelaria de Stat,
autoritățile publice

Trimestrul
IV, 2016

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare
În limitele
resurselor
bugetare
Proiect de
colaborare cu
SIGMA

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Cancelaria de Stat,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Finanţelor
Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2015

-

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare
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(e) Promovarea valorilor
etice în rîndul
funcționarilor publici

Cooperarea vizează toate
nivelurile administrației
publice, inclusiv
administrația locală

3

2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Sporirea capacităților
instituţionale şi ale
resurselor umane ale
administrației publice
centrale și locale
pentru elaborarea şi
implementarea politicii
şi asigurarea prestării
eficiente a serviciilor
publice de calitate
înaltă

4
28. Preluarea bunelor practici europene în
domeniu:
- organizarea unor cursuri de instruire cu
participarea partenerilor din țările membre ale
UE;
- desfășurarea unor vizite de studiu
29. Organizarea instruirilor în baza ghidului
„Aplicarea codului de conduită a funcționarilor
publici din Republica Moldova”
30. Elaborarea și diseminarea materialelor
informaționale în domeniu
31. Elaborarea unui modul de instruire (cu o
durată de 40 de ore)

5
Cancelaria de Stat,
Academia de
Administrare
Publică, Centrul
Naţional
Anticorupţie,
Comisia Naţională
de Integritate

6

1. Implementarea Planului de acţiuni privind
implementarea Strategiei naţionale de
descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat
prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012
2. Elaborarea strategiilor sectoriale de
descentralizare
3. Ajustarea cadrului legal la principiile
constituţionale privind descentralizarea
serviciilor publice şi autonomiei locale, precum
şi la prevederile Cartei Europene a Autonomiei
Locale
4. Reexaminarea competenţelor atribuite
autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi al
doilea în conformitate cu principiile
descentralizării
5. Elaborarea unui mecanism eficient de transfer
al competenţelor autorităţilor publice locale în
baza capacităţii administrative ale comunităţilor
6. Definitivarea procesului de separare a
funcţiilor administraţiei centrale de funcţiile
administraţiilor publice locale, prin mecanismele
descentralizării şi desconcentrării serviciilor
publice
7. Crearea şi dezvoltarea capacităţilor

Cancelaria de Stat

2014-2015

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2014
Trimestrul
IV, 2014

Trimestrul
IV, 2014
Trimestrul
IV, 2016
Trimestrul
IV, 2016
Trimestrul
IV, 2016
Trimestrul
IV, 2015

Cancelaria de Stat

Cancelaria de Stat

Trimestrul
II, 2014

Cancelaria de Stat

Trimestrul
II, 2014

Cancelaria de Stat

Trimestrul
IV, 2014

Cancelaria de Stat

Pe parcurs

7
Centrul
Parteneriatului
Estic din
Estonia,
surse
neidentificate
În limitele
resurselor
bugetare
Surse
neidentificate
În limitele
resurselor
bugetare
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instituţionale de atragere a resurselor financiare
pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea
şi evaluarea planurilor urbanistice generale şi a
strategiilor de dezvoltare locală
8. Asigurarea transparenţei procesului decizional
şi creşterea nivelului de participare a populaţiei
prin instituirea mecanismelor şi practicilor de
organizare a audierilor şi dezbaterilor publice la
nivel local, în special în mediul rural, în procesul
elaborării bugetului local, strategiilor de
dezvoltare locală etc.

5

6

Cancelaria de Stat

Pe parcurs

7

CAPITOLUL 2. DIALOGUL ECONOMIC
24

25

(1) UE și Republica Moldova facilitează procesul de reformă economică, îmbunătățind înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre
ele. Cooperarea dintre părți are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și
punerea în aplicare a acestor politici economice
(2) Republica Moldova depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al apropierii treptate a politicilor sale de cele ale UE, în
conformitate cu principiile directoare ale unor politici fiscale și macroeconomice solide, inclusiv independența băncii centrale și stabilitatea prețurilor,
soliditatea finanțelor publice și sustenabilitatea balanței de plăți
(1) În acest scop, părțile
2.4. Cooperarea
1. Pregătirea rapoartelor privind politica
Ministerul
Anual
În limitele
convin să coopereze în
economică
macroeconomică şi reformele structurale,
Economiei,
resurselor
următoarele domenii:
- Schimbul de
precum şi privind performanţele şi perspectivele
Ministerul
bugetare
(a) Schimbul de informații
experiență din partea
macroeconomice şi strategiile de dezvoltare
Finanţelor,
privind politicile
UE, inclusiv din partea economică
Banca Naţională
macroecono-mice și
Băncii Centrale
a Moldovei
reformele structurale,
Europene, în
2. Efectuarea schimbului de experienţă cu UE în
Ministerul
Pe parcurs
precum și privind
domeniul politicilor
domeniu
Economiei,
rezultatele și perspectivele
monetare, valutare și
Ministerul
macroeconomice și
al politicilor de
Finanţelor,
strategiile de dezvoltare
reglementare și
Banca Naţională
economică
supraveghere a
a Moldovei
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(b) Analiza în comun a
aspectelor economice de
interes reciproc, inclusiv
elaborarea unor măsuri de
politică economică și a
instrumentelor necesare
pentru punerea în aplicare a
acestora, cum ar fi
metodele de previziuni
economice și elaborarea de
documente strategice
privind politicile, în
vederea consolidării
procesului de elaborare a
politicilor Republicii
Moldova în conformitate cu
principiile și cu practicile
UE, precum și
(c) Schimbul de expertiză
în sfera macroeconomică și
macrofinanciară, inclusiv în
ceea ce privește finanțele
publice, evoluția și
reglementările aferente
sectorului financiar,
politicile și cadrele
monetare și cele privind
cursul de schimb, asistența
financiară externă și
statisticile economice
(2) Cooperarea include, de
asemenea, schimbul de
informații cu privire la
principiile și funcționarea
uniunii economice și
monetare europene (UEM)
Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de

3
sectorului financiar și
bancar, precum și
sprijinirea dezvoltării
și consolidării
capacităților
Republicii Moldova în
aceste domenii

4
3. Înaintarea propunerilor pentru agenda de
discuţii a structurilor relevante instituite în
conformitate cu titlul VII al Acordului de
Asociere

Înaintarea propunerilor privind instituirea unei
structuri specializate de cooperare permanentă
cu UE în domeniul economic, în conformitate cu

5
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor,
Banca Naţională
a Moldovei

6
Pe parcurs

Ministerul
Economiei,
Ministerul

Trimestrul
IV, 2014

7
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prezentul capitol

3

4
prevederile Acordului de Asociere

5
Finanţelor,
Banca Naţională a
Moldovei

6

CAPITOLUL 3. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CONTABILITATE ȘI AUDIT ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Trimestrul
(1) Recunoscînd importanța 2.4. Cooperarea
1. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu
Comisia Naţională
27
IV, 2015
unui set eficace de norme și economică
cu acquis-ul UE conform prevederilor anexei II
a Pieţei Financiare,
practici în domeniul
Dreptul societăților
la Acord.
Ministerul
dreptului societăților
comerciale, evidenţa
Economiei,
comerciale și al guvernanței contabilă și audit și
Ministerul
corporative, precum și în
guvernarea
Finanţelor
domeniul contabilității și al corporativă
Banca Naţională a
auditului, în sensul
- Schimbul de
Moldovei
instituirii unei economii de informaţie oportună,
piață pe deplin funcționale
relevantă și corectă
și al promovării
despre starea lucrurilor
schimburilor comerciale
privind legislația în
între părți, acestea convin
vigoare în Republica
să coopereze în ceea ce
Moldova și
privește:
conformarea acesteia
(a) Protecția acționarilor, a cu acquis-ul UE, în
creditorilor și a altor părți
conformitate cu
interesate în conformitate
formatul convenit între
cu normele UE în domeniu Părți, și prezentarea
unui plan de acţiuni
(b) Introducerea unor
2. Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege
Ministerul
Trimestrul
mai detaliat pentru
standarde internaţionale
pentru modificarea și completarea Legii nr. 61Finanțelor
IV, 2016
implementarea acquis- XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de
relevante la nivel naţional
ului UE conform
și a unei apropieri treptate
audit în scopul armonizării prevederilor acesteia
graficului convenit
între normele Republicii
la Directiva 2006/43/EC a Parlamentului
Moldova și cele ale UE în
European și a Consiliului din 17 mai 2006
domeniul contabilității și al
privind auditul legal al conturilor anuale și al
auditului
conturilor consolidate
3. Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Legii contabilității
nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 în scopul
armonizării prevederilor acesteia la Directiva
2013/34/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile
financiare anuale, situaţiile financiare

7
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(c) Dezvoltarea în
continuare a politicii în
materie de guvernanță
corporativă în conformitate
cu standardele
internaționale, precum și
apropierea treptată între
normele Republicii
Moldova și normele și
recomandările UE în acest
domeniu

2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidenţa
contabilă și audit și
guvernarea
corporativă
- Dezvoltarea în
continuare a politicii
de guvernare
corporativă și
promovarea
conformării la codul
de guvernare
corporativă, potrivit
standardelor
internaționale, precum
și regulilor și
recomandărilor UE în
acest domeniu

4
consolidate și rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de întreprinderi
4. Preluarea şi implementarea prevederilor
Codului european de guvernare corporativă în
cadrul legislativ naţional

În partea ce se referă la bănci:
5. Implementarea Proiectului twinning de
asistenţă UE „Consolidarea capacității Băncii
Naționale a Moldovei în domeniul reglementării
și supravegherii bancare” în contextul
implementării cerinţelor Acordului Basel II/III
6. Modificarea reglementărilor aferente
sistemelor de control intern pentru
implementarea cerinţelor aferente administrării
riscurilor bancare

(2) Normele și
recomandările relevante ale
UE sînt enumerate în anexa
II la prezentul acord

Notă: A se vedea măsurile propuse la art.30

28

Părţile urmăresc să facă
schimb de informaţii şi de
expertiză în ceea ce priveşte
atît sistemele existente, cît şi
noile evoluţii relevante în
aceste domenii. În plus, părţile
depun eforturi pentru a
îmbunătăţi schimbul de
informaţii dintre registrele
comerciale ale statelor
membre şi registrul naţional al
societăţilor comerciale din
Republica Moldova

Elaborarea unui plan de acţiuni în care se vor stabili
etapele de aderare la reţeaua Registrelor Comerciale
Europene (EBR), care va constitui o platformă pentru
efectuarea schimbului de informaţii

29

Va avea loc un dialog

Menţinerea dialogului, inclusiv în cadrul

5

6

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare,
Banca Naţională a
Moldovei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Finanţelor
Banca Naţională a
Moldovei

Trimestrul
IV, 2015

2015-2017

Banca Naţională a
Moldovei

2015-2017

Ministerul Justiţiei,
Camera Înregistrării
de Stat

2015
De schimbat
termenul sau
actiunea

Ministerul

Permanent

7

Proiectul
twinning
„Consolidarea
capacității
Băncii
Naționale a
Moldovei în
domeniul
reglementării
și
supravegherii
bancare”

În limitele
resurselor
bugetare
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30

2
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol

3

4
structurilor create în contextul Acordului de
Asociere

5
6
7
Finanţelor,
Ministerul
Economiei,
Comisia Naţională
a Pieţei Financiare,
Banca Naţională a
Moldovei
Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menţionate în anexa II la
prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:
Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și 1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
Ministerul
Trimestrul
a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare,
modificarea și completarea unor acte legislative,
Economiei
IV, 2015
în vederea echivalării, a garanțiilor impuse
în scopul armonizării legislaţiei naţionale la
Ministerul Justiţiei
societăților în statele membre, în înțelesul articolului Directiva 2009/101/CE a Parlamentului
(Camera
48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea
European și a Consiliului din 16 septembrie
Înregistrării de
intereselor asociaţilor sau terților
2009 de coordonare, în vederea echivalării, a
Stat),
garanțiilor impuse societăților în statele membre, Comisia Naţională
în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din
a Pieţei Financiare
tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor
sau terților
2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor modificări
la Lege

A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13
decembrie 1976 de coordonare, în vederea
echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele
membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf
din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau
terților, în ceea ce privește constituirea societăților
comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea
capitalului acestora, astfel cum a fost modificată prin
Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și 2009/109/CE
Abrogată prin Directiva 2012/30/UE din 25
octombrie 2012

1.Elaborarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor
modificări la Lege

Trimestrul III,
2016

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare,
Ministerul
Economiei

Trimestrul
IV, 2015

Trimestrul
III 2016
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A treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9
octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3)
litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților
comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificată
prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE

4
1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative,
în scopul armonizării legislaţiei naţionale la
Directiva 78/855/CEE a Consiliului din 9
octombrie 1978 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile
societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum a
fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și
2009/109/CE

5
Ministerul
Economiei
Comisia Naţională
a Pieţei Financiare,

6
Trimestrul
IV,
2016

Notă: Acest act european a fost abrogat
prin Directiva 2011/35/UE din 5 aprilie 2011.
Însă avînd în vedere că noua Directivă doar a
consolidat textul anterior, fără a introduce noi
reglementări, în continuare va fi analizată
vechea Directivă
Trimestrul
III 2017

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor modificări
la Lege

A șasea Directivă 82/891/CEE a Consiliului din 17
decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3)
litera (g) din tratat, privind divizarea societăților
comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificată
prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE

1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative,
în scopul armonizării legislaţiei naţionale la
Directiva 82/891/CEE a Consiliului din 17
decembrie 1982 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind
divizarea societăților comerciale pe acțiuni,
astfel cum a fost modificată prin Directivele
2007/63/CE și 2009/109/CE
2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor modificări
la Lege

Ministerul
Economiei
Comisia Naţională
a Pieţei Financiare,

Trimestrul
IV,
2016

Trimestrul
III, 2017

7

46
1

2
3
A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului
din 21 decembrie 1989 privind publicitatea
sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite
forme de societăți comerciale care intră sub incidența
legislației unui alt stat

4
1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 220 din 19
octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, în scopul armonizării legislaţiei
naţionale la Directiva 89/666/CEE din 21
decembrie 1989

5
Ministerul Justiţiei
(Camera
Înregistrării de
Stat)

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor modificări
la Lege

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

1.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

6
Trimestrul
IV, 2015

7
În limitele
resurselor
bugetare

Trimestrul
III 2016

Ministerul
Economiei

Trimestrul
IV,
2016

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

Trimestrul
III, 2017

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor
modificări la Lege

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al
conturilor anuale și al conturilor consolidate

1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Legii nr. 61-XVI din
16 martie 2007 privind activitatea de audit, în
scopul armonizării prevederilor acesteia la
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul
legal al conturilor anuale și al conturilor
consolidate

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
IV, 2016

Trimestrul

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

47
1

2

3

4

5

modificări la Lege

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile
financiare anuale, situațiile financiare consolidate și
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi
(de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE
ale Consiliului)

1.Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Legii contabilității
nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 în scopul
armonizării prevederilor acesteia la Directiva
2013/34/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile
financiare anuale, situațiile financiare
consolidate și rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de întreprinderi

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor
modificări la Lege

Directiva 2004/25/CE
cumpărare

privind

ofertele

publice

de

Directiva 2007/36/CE privind exercitarea anumitor
drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale
cotate la bursă

6

7

III, 2017

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

Trimestrul
III, 2017

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a unui proiect
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale
la Directiva 2004/25/CE

Trimestrul
IV, 2017

2. Punerea în aplicare a prevederilor noilor modificări
la Lege

Trimestrul
III, 2018

1. Elaborarea și promovarea în Guvern a unui proiect
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale
la Directiva 2007/36/CE

Trimestrul
IV 2016

2. Punerea în aplicare a modificărilor la Legea
respectivă

Trimestrul
III 2017

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare
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1

2

3

A patra Directivă 78/660/CEEa Consiliului din 25 iulie
1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din
tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de
societăţi comerciale

4

5

1. Elaborarea și promovarea în Guvern a unui proiect
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale
la Directiva 78/660/CEE

Ministerul Finanțelor

2. Punerea în aplicare a modificărilor la Legea

A șaptea Directivă a Consiliului83/349/CEEdin 13 iunie
1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din
tratat, privind conturile consolidate

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului
European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate

2. Punerea în aplicare a modificărilor la Legea
respectivă
1. Elaborarea și promovarea în Guvern a unui proiect
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale
la Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

7
În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

Trimestrul
III 2017

respectivă
1. Elaborarea și promovarea în Guvern a unui proiect
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale
la Directiva 83/349/CEE

6
Trimestrul
IV 2016

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor

2. Punerea în aplicare a modificărilor la Legea
respectivă

CAPITOLUL 4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
Părțile își consolidează
1. Examinarea oportunităţii instituirii unui
Ministerul Apărării,
31
dialogul și cooperarea cu
mecanism independent pentru a asigura accesul
Ministerul
privire la promovarea
salariaților cu statut special de persoană atestată
Afacerilor Interne,
Agendei privind munca
(similară cu grad militar) la servicii de protecție
Serviciul de
decentă a Organizației
a muncii
Informaţii şi
Internaționale a Muncii
Securitate
2. Iniţierea procesului intern pentru Ratificarea
(OIM), politica privind
Ministerul Muncii,
Protocolului adiţional la Carta Socială
ocuparea forței de muncă,
Europeană, ratificată de Republica Moldova la 8 Protecţiei Sociale şi
sănătatea și securitatea la
Familiei,
noiembrie 2010
locul de muncă, dialogul
Ministerul
3. Introducerea măsurilor temporare speciale
social, protecția socială,
Finanţelor,
pentru a asigura o reprezentare echitabilă a

Trimestrul
IV 2016

Trimestrul
III 2017
Trimestrul
IV 2015

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de
dezvoltare

Trimestrul
III 2016

Trimestrul
Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

49
1

32

2
incluziunea socială,
egalitatea de șanse între
femei și bărbați,
combaterea practicilor de
discriminare și drepturile
sociale, contribuind astfel
la promovarea unui număr
sporit de locuri de muncă și
de o calitate mai bună, la
reducerea sărăciei, la
consolidarea coeziunii
sociale, la dezvoltarea
durabilă și la îmbunătățirea
calității vieții
Cooperarea, bazată pe
schimbul de informații și pe
cele mai bune practici,
poate acoperi o serie de
aspecte care urmează să fie
identificate printre
următoarele domenii:
(a) Reducerea sărăciei și
îmbunătățirea coeziunii
sociale

(b) Politica privind
ocuparea forței de muncă,
al cărei obiectiv este
sporirea numărului și a
calității locurilor de muncă,
prin asigurarea unor
condiții de muncă decente,
inclusiv în vederea
reducerii economiei

3

2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Sporirea nivelului
protecției sociale și
asigurarea eficienței și
viabilităţii financiare a
sistemelor de protecție
socială

2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Elaborarea unei
abordări strategice față
de ocuparea forței de
muncă, în scopul

4
femeilor şi bărbaţilor în structurile decizionale
4. Reformarea sistemului de instruire
profesională, cu atenţie sporită asupra
incluziunii persoanelor cu dezabilități şi a altor
grupuri vulnerabile

1. Perfecţionarea continuă a metodologiei de
calculare a veniturilor la acordarea ajutorului
social
2. Revizuirea modalității de calculare a
veniturilor din agricultură, pentru o evaluare
obiectivă a venitului lunar al familiei solicitante
de ajutor social
3. Conectarea Sistemului informațional
automatizat „Asistență Socială” la baza de date a
mai multor organe, ceea ce va permite o
identificare corectă a familiilor socialmente
vulnerabile
4. Ajustarea caracteristicilor, punctajului aferent
și pragului pentru evaluarea bunăstării familiei
potrivit nivelului de trai al populației
5. Elaborarea unui studiu de evaluare a
implementării Strategiei naţionale privind
politicile de ocupare a forței de muncă pe anii
2007-2015 și recomandărilor pentru elaborarea
unei noi Strategii de ocupare a forţei de muncă
6. Elaborarea unei noi Strategii de ocupare a
forței de muncă

5
Ministerul
Educaţiei

6

7

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Biroul Naţional de
Statistică

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Trimestrul
III 2015

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Trimestrul
IV 2015

În limitele
resurselor
bugetare

Trimestrul
IV, 2016
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1

2
informale și a muncii
nedeclarate

(c) Promovarea unor măsuri
active pe piața forței de
muncă și a unor servicii de
ocupare a forței de muncă
eficiente în vederea
modernizării piețelor forței
de muncă și a adaptării la
necesitățile acestei pieței

(d) Încurajarea unor piețe
ale forței de muncă și a

3
sporirii numărului
locurilor de muncă cu
condiții de lucru mai
bune, cu o
corespundere mai bună
a capacităților cu
locurile de muncă
disponibile pe piața
muncii, și promovarea
susținerii active și a
serviciilor de ocupare
eficientă a forței de
muncă; implementarea
programelor de țară cu
privire la munca
decentă dintre
Organizația
Internațională a
Muncii și Republica
Moldova
2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Fortificarea
capacităților
administrației
responsabile de
elaborarea și
implementarea
politicilor de ocupare a
forței de muncă și
sociale, în special a
politicilor privind
serviciile de ocupare și
serviciile sociale
2.4. Cooperarea
economică

4

5

6

7

7. Dezvoltarea măsurilor active pe piața muncii;
aprobarea noii legi privind ocuparea forței de
muncă și protecția socială a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare,
asistența
donatorilor

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi

2015

În limitele
resurselor

8. Dezvoltarea capacităților de analiză,
monitorizare și prognozare a pieței muncii
9. Elaborarea și implementarea planurilor anuale
de ocupare a forței de muncă
10. Dezvoltarea unui sistem de orientare și
consiliere în carieră în cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă și structurilor
ei teritoriale
11. Perfecţionarea mecanismului de stimulare a
angajatorilor pentru angajarea persoanelor

51
1

2
unor sisteme de securitate
socială mai favorabile
incluziunii, care să
integreze persoanele
dezavantajate, inclusiv
persoanele cu handicap și
cele care aparțin
minorităților

(e) Gestionarea eficientă a
migrației forței de muncă,
al cărei obiectiv este
consolidarea impactului
pozitiv asupra dezvoltării

3
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Elaborarea unei
abordări strategice față
de ocuparea forței de
muncă, în scopul
sporirii numărului
locurilor de muncă cu
condiții de lucru mai
bune, cu o
corespundere mai bună
a capacităților cu
locurile de muncă
disponibile pe piața
muncii, și promovarea
susținerii active și a
serviciilor de ocupare
eficientă a forței de
muncă; implementarea
programelor de țară cu
privire la munca
decentă dintre
Organizaţia
Internaţională a
Muncii și Republica
Moldova
2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Elaborarea unei
abordări strategice față
de ocuparea forței de
muncă, în scopul
sporirii numărului
locurilor de muncă cu
condiții de lucru mai

4
vulnerabile pe piața muncii

12. Extinderea cooperării prin negocierea și
semnarea acordurilor în domeniul migrației de
muncă circulară/sezonieră dintre Republica
Moldova și statele de destinație UE în vederea
gestionării în comun a fluxurilor de migraţie,
inclusiv prin instituirea unor mecanisme
naţionale şi regionale corespunzătoare
13. Implementarea Planului de acțiuni pentru
anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării
cetățenilor reîntorși de peste hotare, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.339 din 20 mai 2014

5
Familiei,
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă,
Ministerul
Finanţelor

6

7
bugetare,
asistența
donatorilor

Ministerul
Afacerilor Externe
şi Integrării
Europene,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare şi din
fondurile
externe
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1

2

(f) Egalitatea de șanse, care
vizează îmbunătățirea
egalității de gen și
asigurarea egalității de
șanse între bărbați și femei,
precum și combaterea
discriminărilor de orice tip
(g) Politica socială, care
vizează sporirea nivelului
de protecție socială,
inclusiv în domeniul
asistenței sociale și al
asigurărilor sociale, precum
și modernizarea sistemelor
de protecție socială în ceea
ce privește calitatea,
accesibilitatea și
viabilitatea financiară

3
bune, cu o
corespundere mai bună
a capacităților cu
locurile de muncă
disponibile pe piața
muncii, şi promovarea
susținerii active și a
serviciilor de ocupare
eficientă a forței de
muncă; implementarea
programelor de țară cu
privire la munca
decentă dintre
Organizația
Internațională a
Muncii și Republica
Moldova
2.1. Dialogul politic și
reforma
Egalitatea de şanse

2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politica
socială și asigurarea
oportunităților egale
- Sporirea nivelului
protecției sociale și
asigurarea eficienței și
viabilităţii financiare a
sistemelor de protecție
socială
Ocuparea forței de

4

14. Realizarea schimbului de informaţii şi bune
practici cu statele membre UE privind
reintegrarea cetățenilor reîntorși de peste hotare

15. Elaborarea Strategiei cu privire la diaspora
2025

16. Implementarea Programului naţional de
asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 și
asigurarea monitorizării Planului de acțiuni
pentru implementarea acestuia
17. Elaborarea noului document de politici pe
domeniul de asigurare a egalităţii între femei şi
bărbaţi pentru perioada 2016-2020
18. Realizarea unui studiu care va avea ca
finalitate înaintarea propunerilor de politici
relevante privind:
a) îmbunătățirea sustenabilității financiare a
sistemului public de asigurări sociale;
b) prevenirea reducerii ratei de înlocuire;
c) convergerea pensiilor speciale la condițiile
generale de pensionare;
d) examinarea oportunității introducerii unui
sistem cumulativ de pensii
19. Iniţierea negocierilor pe marginea
acordurilor bilaterale de securitate socială cu
statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi:
Italia, Grecia, Spania, Franța, Israel și

5
Ministerul
Educaţiei
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Educaţiei
Cancelaria de Stat
(Biroul pentru
relaţii cu diaspora)

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Autorităţile publice
centrale relevante

6

7

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare şi din
fondurile
externe

2014

În limitele
resurselor
bugetare şi din
fondurile
externe

2014-2015

În limitele
resurselor
bugetare

Trimestrul
IV 2016

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare
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1

2

(h) consolidarea participării
partenerilor sociali și
promovarea dialogului
social, inclusiv prin
consolidarea capacității

3
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Pregătirea implementării acquis-ului
comunitar în domeniul
sănătății și siguranței
la locul de muncă, a
legislației muncii și a
condițiilor de lucru,
conform celor
menționate în anexele
relevante ale
Acordului de Asociere,
în particular pentru:
- a fortifica capacitățile
administrative și de
punere în aplicare a
legilor în domeniul
sănătății și siguranței
la locul de muncă și
legislației muncii, în
special ale
inspectoratului muncii
și organelor judiciare
relevante;
- a dezvolta
capacitatea
partenerilor sociali
(spre ex. instruirea în
domeniul legislației și
standardelor UE cu
privire la sănătate și
siguranță cu referire la
legislația muncii)

4
continuarea negocierilor cu Turcia, Lituania,
Letonia
20. Implementarea standardelor de prestare a
serviciilor şi a unui nou model de activitate
pentru subdiviziunile de asistenţă socială la
nivel local
21. Consolidarea reţelei de asistenţi sociali prin
implementarea unui mecanism eficient de
instruire şi evaluare profesională.

5
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

6

7

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Confederația
Națională a

Permanent

În limitele
resurselor
bugetare

Crearea Centrului de formare a Asistenţilor
Sociali

22. Realizarea consultărilor tripartite între
partenerii sociali în problemele ce ţin de
domeniul muncii şi în problemele socialeconomice de interes naţional
23. Coordonarea cu sindicatele și patronatele la

54
1

2
tuturor părților interesate;

3

4
nivel național a tuturor actelor normative în
domeniul raporturilor de muncă

24. Continuarea dialogului între partenerii
sociali în domeniul construcțiilor

(i) Promovarea sănătății și a
siguranței la locul de
muncă

33

Părțile încurajează
implicarea tuturor părților
interesate relevante,
inclusiv a organizațiilor

25. Promovarea campaniilor naționale în
domeniul securității și sănătății în muncă

2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidența

26. Elaborarea pliantelor, ghidurilor cu
informații din domeniul securității și sănătății în
muncă pentru distribuire întreprinderilor și
cetățenilor
27. Desfăşurarea atelierelor de lucru pe cele mai
stringente probleme în domeniul securității și
sănătății în muncă
1. Realizarea consultărilor tripartite între
partenerii sociali în problemele ce ţin de
domeniul muncii şi în problemele socialeconomice de interes naţional

5
Sindicatelor din
Moldova,
Confederația
Națională a
Patronatului din
Republica Moldova
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor,
Federația patronală
„ConDruMat”,
Federația
Sindicatelor din
Construcții și
Materialele de
Construcții
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Confederația

6

7

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare şi din
fondurile
externe

Permanent

În limitele
resurselor
bugetare

55
1

2
societății civile și îndeosebi
a partenerilor sociali, în
ceea ce privește elaborarea
politicilor și reformele din
Republica Moldova,
precum și cooperarea dintre
părți în temeiul prezentului
acord

34

Părțile vizează
îmbunătățirea cooperării
privind ocuparea forței de
muncă și politicile sociale
în toate forurile și
organizațiile relevante de la
nivel regional, multilateral
și internațional

35

Părțile promovează
răspunderea și
responsabilitatea socială a
întreprinderilor și
încurajează practicile
comerciale responsabile,

3
contabilă și audit și
guvernarea
corporativă
- Dezvoltarea în
continuare a politicii
de guvernare
corporativă și
promovarea alinierii la
codul de guvernare
corporativă, în
conformitate cu
standardele
internaționale, precum
și cu regulile și
recomandările UE în
acest domeniu
2.4. Cooperarea
economică
Ocuparea forței de
muncă, politici sociale
și oportunități egale
- Fortificarea
capacităților
administrației
responsabile de
elaborarea și
implementarea
politicilor de ocupare a
forței de muncă și
sociale, în special a
politicilor privind
serviciile de ocupare și
serviciile sociale
2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidența
contabilă și audit și
guvernarea

4
2. Coordonarea cu sindicatele și patronatele la
nivel național a tuturor actelor normative în
domeniul raporturilor de muncă

5
Națională a
Sindicatelor din
Moldova,
Confederația
Națională a
Patronatului din
Republica Moldova

6

7

Cooperarea cu organizațiile regionale,
multilaterale și internaționale care au
competențe în domeniul ocupării forței de
muncă pentru aprecierea și promovarea bunelor
practici în ceea ce ține de elaborarea și
implementarea politicilor de ocupare a forței de
muncă

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Permanent

În limitele
resurselor
bugetare

Evaluarea și promovarea bunelor practici privind
responsabilitatea socială corporativă

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

Permanent

În limitele
resurselor
bugetare

56
1

2
cum ar fi cele promovate de
inițiativa „Global
Compact” a ONU și de
Declarația tripartită de
principii a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii
privind întreprinderile
multinaționale și politica
socială

36

Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol

37

Republica Moldova
realizează apropierea
legislației sale naţionale de
actele normative ale UE și
de instrumentele
internaționale menționate în
anexa III la prezentul
acord, în conformitate cu
dispoziţiile din anexa
respectivă:
Dreptul muncii
Directiva 91/533/CEE a
Consiliului din 14
octombrie 1991 privind
obligația angajatorului de a
informa lucrătorii asupra
condițiilor aplicabile
contractului sau raportului

3
corporativă
- Dezvoltarea în
continuare a politicii
de guvernare
corporativă și
promovarea alinierii la
codul de guvernare
corporativă, în
conformitate cu
standardele
internaționale, precum
și cu regulile și
recomandările UE în
acest domeniu

2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidența
contabilă și audit și
guvernarea
corporativă
- Dezvoltarea în
continuare a politicii
de guvernare
corporativă și
promovarea alinierii la
codul de guvernare
corporativă, în
conformitate cu
standardele
internaționale, precum
și cu regulile și
recomandările UE în

4

5

6

Menţinerea unui dialog permanent cu instituţiile
UE, inclusiv în cadrul structurilor instituite în
contextul Acordului de Asociere

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei

Pe parcurs

Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Codului muncii în
vederea aducerii acestuia în concordanță cu
Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991
privind obligația angajatorului de a informa
lucrătorii asupra condițiilor aplicabile
contractului sau raportului de muncă

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2015

7

În limitele
resurselor
bugetare

57
1

2
de muncă

3
acest domeniu

Directiva 1999/70/CE a
Consiliului din 28 iunie
1999 privind acordul-cadru
cu privire la munca pe
durată determinată, încheiat
între CES, UNICE și CEEP

2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidența
contabilă și audit și
guvernarea
corporativă
- Dezvoltarea în
Directiva 97/81/CE a
continuare a politicii
Consiliului din 15
de guvernare
decembrie 1997 privind
corporativă și
acordul-cadru cu privire la
promovarea alinierii la
munca pe fracțiune de
normă, încheiat de UCIPE, codul de guvernare
corporativă, în
CEIP și CES. Anexă:
Acord-cadru privind munca conformitate cu
standardele
pe fracțiune de normă
internaționale, precum
și cu regulile și
recomandările UE în
acest domeniu
Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie
1991 de completare a măsurilor destinate să
promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la
locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport
de muncă pe durată determinată sau un raport de
muncă temporară

Directiva 2001/23/CE a
Consiliului din 12 martie
2001 privind apropierea
legislației statelor membre
referitoare la menținerea
drepturilor lucrătorilor în
cazul transferului de
întreprinderi, unități sau
părți de întreprinderi sau

2.4. Cooperarea
economică
Dreptul societăților
comerciale, evidența
contabilă și audit și
guvernarea
corporativă
- Dezvoltarea în
continuare a politicii

4

5

6

7

Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Codului muncii în
vederea aducerii acestuia în concordanță cu
Directiva 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind
acordul-cadru cu privire la munca pe durată
determinată, încheiat între CES, UNICE și
CEEP
Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Codului muncii în
vederea aducerii acestuia în concordanță cu
Directiva 97/81/CE din 15 decembrie 1997
privind acordul-cadru cu privire la munca pe
fracțiune de normă, încheiat între UCIPE, CEIP
și CES

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Elaborarea unui proiect de hotărîre de Guvern
pentru implementarea prevederilor Directivei
91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de
completare a măsurilor destinate să promoveze
îmbunătăţirea securităţii și sănătăţii la locul de
muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de
muncă pe durată determinată sau un raport de
muncă temporară
Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Codului muncii în
vederea aducerii acestuia în concordanță cu
Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001
privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor
în cazul transferului de întreprinderi, unități sau
părți de întreprinderi sau unități

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

58
1

2

3
de guvernare
corporativă și
promovarea alinierii la
codul de guvernare
corporativă, în
conformitate cu
standardele
internaționale, precum
și cu regulile și
recomandările UE în
acest domeniu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui
cadru general de informare și consultare a lucrătorilor
din Comunitatea Europeană (Declarație comună a
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei
privind reprezentarea lucrătorilor)

4

5

6

7

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerului
Muncii, Protecției
Sociale și Familiei

Trimestrul
I, 2015

În limitele
resurselor
bugetare
În limitele
resurselor
bugetare
În limitele
resurselor
bugetare
În limitele
resurselor
bugetare
În limitele
resurselor
bugetare

unități

Elaborarea unui proiect de lege pentru
modificarea și completarea Codului muncii în
vederea aducerii acestuia în concordanță cu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a
unui cadru general de informare și consultare a
lucrătorilor din Comunitatea Europeană
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a 1. Iniţierea consultărilor intersectoriale pe
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în
marginea conformării legislaţiei naţionale la
aplicare a principiului egalității de șanse și al
prevederile Directivei
egalității de tratament între bărbați și femei în materie 2. Elaborarea, după caz, a unui proiect de
de încadrare în muncă și de muncă
hotărîre de Guvern pentru transpunerea
prevederilor Directivei în legislaţia naţională
Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13
1. Iniţierea consultărilor intersectoriale pe
decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității
marginea conformării legislaţiei naţionale la
de tratament între femei și bărbați privind accesul la
prevederile Directivei
bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
2. Elaborarea, după caz, a unui proiect de
hotărîre de Guvern pentru transpunerea
prevederilor Directivei în legislaţia naţională
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie Elaborarea unui proiect de hotărîre de Guvern
1992 privind introducerea de măsuri pentru
pentru implementarea prevederilor Directivei
promovarea îmbunătăţirii securității și a sănătății la
92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992
locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au privind introducerea de măsuri pentru
născut de curînd sau care alăptează [a zecea directivă promovarea îmbunătăţirii securității și a sănătății
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide,
Directiva 89/391/CEE]
care au născut de curînd sau care alăptează [a
zecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Trimestrul
I, 2016
Ministerului
Muncii, Protecției
Sociale și Familiei

Trimestrul
I, 2015
Trimestrul
I, 2016

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
II, 2016

59
1

2
Sănătate şi siguranţă la locul de muncă

3

Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990
privind condițiile minime de securitate și sănătate
pentru lucrul la monitor [a cincea directivă
individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 87/391/CEE]
Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele
minime de securitate și sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi
fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]
Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990
privind cerințele minime de securitate și sănătate
pentru manipularea manuală a încărcăturilor care
prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de
producere a unor afecțiuni dorsolombare [a patra
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1)
din Directiva 89/391/CEE]

4
Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărîre
de Guvern care va aplica prevederile Directivei
90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990
privind condiţiile minime de securitate și
sănătate pentru lucrul la monitor

5
Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

6
Trimestrul
IV, 2015

7
În limitele
resurselor
bugetare

Elaborarea unui proiect de hotărîre de Guvern
care va aplica prevederile Directivei
90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990
privind cerințele minime de securitate și sănătate
pentru manipularea manuală a încărcăturilor care
prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de
producere a unor afecțiuni dorsolombare [a patra
directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare

CAPITOLUL 5: PROTECȚIA CONSUMATORILOR
38
39

Părțile cooperează pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a
consumatorilor.
Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, după caz:
(a) Urmărirea apropierii legislației în materie de protecție a consumatorilor, care să aibă la bază priorităţile menționate în anexa IV la prezentul acord, evitînd
totodată barierele în calea comerţului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege
(b) Promovarea schimbului de informații privind sistemele de protecție a consumatorilor, inclusiv legislația în materie de protecție a consumatorilor și
asigurarea respectării acesteia, siguranța produselor de consum, inclusiv supravegherea pieței, sisteme și instrumente de informare a consumatorilor, instruirea

60
1

40

2
3
4
5
6
7
consumatorilor, abilitarea și despăgubirea acestora, precum și contracte de vînzare și de prestări de servicii încheiate între comercianți și consumatori
(c) Promovarea activităților de formare a funcționarilor din administraţie și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor(d) Încurajarea dezvoltării
asociațiilor independente de consumatori, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), și a contactelor între reprezentanții grupurilor de
consumatori, precum și colaborarea dintre autorități și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protecției consumatorilor

Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV la
prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă
Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța
generală a produselor

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a
proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea nr. 422
din 12 decembrie 2006 privind securitatea
generală a produselor).
2. Punerea în aplicare a modificărilor la
Lege

Ministerul
Economiei

Ministerul
Economiei
APC

Trimestrul
IV, 2015

Trimestrul
III 2016

În limitele
resurselor
bugetare

61
1

2
3
Decizia 2006/502/CE a Comisiei din 11 mai 2006
prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri
prin care să se asigure că doar brichetele care
prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii sînt
introduse pe piaţă și să interzică introducerea pe piaţă
a brichetelor fantezie
Dreptul contractelor
Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte
ale vînzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

4
1. . Elaborarea și promovarea în Guvern a
proiectului Hotărîrii Guvernului privind
adoptarea Reglementării tehnice cu privire
la plasarea pe piaţă a brichetelor.
2. Punerea în aplicare a Reglementării tehnice
respective.

1.Elaborarea și promovarea în Guvern

Ministerul
Economiei
APC

Ministerul
Economiei

6
201
5-2017

7
În limitele
resurselor
bugetare

Trimestrul
III, 2018

2015-2017

proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 105 din 13 martie
2003 în vederea includerii în aceasta a
prevederilor ce ar reglementa anumite
aspecte ale vînzării de bunuri de consum și
garanții conexe

2.Punerea în aplicare a modificărilor la
legea respectivă

Directiva 93/13/CEEa Consiliului din 5 aprilie 1993
privind clauzile abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii

5
Ministerul
Economiei

În limitele
resurselor
bugetare

Ministerul
Economiei şi alte
instituţii
subordonate

Trimestrul
III, 2018

Ministerul Economiei

2015-2017

În limitele
resurselor
bugetare

1.Elaborarea şi promovarea în Guvern a
proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea Codului Civil

Ministerul
Economiei,

Trimestrul
IV,
2015

În limitele
resurselor
bugetare

2.Punerea în aplicare a amendamentelor

Agenţia Turismului

Trimestrul
III, 2017

Realizat.Legea nr.256 din 09.12.2011 privind
clauzele abuzive în contractele incheiate cu
consumatorii.
Legea in vigoare – 24 mai 2012.
Punerea în aplicare: Legea nr.23 din 01.03.2012
pentru modificarea și completarea unor acte
legislative în vigoare din 01.06.2012

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie
1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii,
vacanţe și circuite

62
1

2
3
Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția
consumatorilor cu privire la contractele la distanță

4
1.Elaborarea şi promovarea în Guvern a
proiectului de lege privind drepturile
consumatorilor la încheierea contractelor.

5
Ministerul
Economiei

6
Trimestrul
IV, 2015

7
În limitele
resurselor
bugetare

2. Punerea în aplicare a legii respective
Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20
decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în
cazul contractelor negociate în afara spațiilor
comerciale
Notă: Ambele Directive 97/7/CE şi 85/577/CEE vor
fi abrogate din 13 iunie 2014 fiind înlocuite cu
Directiva 2011/83/UE privind drepturile
consumatorilor la încheierea contractelor
Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția
consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte
referitoare la contractele privind dreptul de folosință
a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind
produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen
lung, precum și la contractele de revînzare și de
schimb

Directiva 87/357/CEE a Consiliului privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la produsele care,
nefiind ceea ce par a fi, pun în pericol sănătatea sau
siguranța consumatorilor.

Trimestrul
Agenţia
pentru I, 2018
Protecţia
Consumatorilor

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a
amendamentelor la Codului Civil

Ministerul Justiţiei
Ministerul
Economiei

Trimestrul
IV, 2015

Agenţia Turismului

Trimestrul
III, 2017

Ministerul Economiei

2015-2016

În limitele
resurselor
bugetare

2.Punerea în aplicare a amendamentelor

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a proiectului
Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Reglementării
tehnice privind produsele care, nefiind ceea ce par a
fi, pun în pericol sănătatea sau siguranța
consumatorilor.

În limitele
resurselor
bugetare

63
1

2

3

5

6

2. Punerea în aplicare a Reglementării tehnice
respective

4

Ministerul Economiei
Agenția Protecția
Consumatorilor

Trimestrul
III 2017

7

Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin
care se solicită statelor membre să se asigure co produsele
care conțin produsul biocid dimetil fumurat nu sunt
întroduse sau puse la dispoziție pe piață.
Notă: Această Decizie și-a încetat acțiunea pe 15
martie 2013, este necesară notificarea DG TRADE
pentru a decide ce urmează de întreprins în cazul dat.

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a
proiectului actului normativ privind interzicerea
întroducerii pe piață a produselor care conțin
produsul biocid dimetil fumurat.

Ministerul
Mediului
Ministerul
Economiei
Alte
instituții subordonate

Comercializare
Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția
consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite
consumatorilor.

Realizat
Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18
septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de indicare a prețurilor produselor
oferite consumatorilor spre comercializare. Intrarea
deplină în vigoare 1 ianuarie 2013..

Ministerul
Economiei

Trim.
2015

IV,

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 11 mai 2005 privin practicile comerciale
neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de
consumatori (Directiva privind practicile comerciale
neloiale).

Realizat.
Legea nr. 140 din 28 iulie 2011 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr 105 din 13 martie 2003 privind protecția
consumatorilor ș.a.). Intrarea în vigoare – 1 ianurie
2012.

Ministerul
Economiei

Trim.
2018

IV,

Credite de consum
Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 23 aprilie 2008 rivind contractele de
credit pentru consumatori.

Realizat
Legea nr. 202 din 12 iulie 2013 privind
contractele de credit pentru consumatori. Intrarea în
vigoare – 12 februarie 2013.

Ministerul
Economiei

Trim. IV,
2016

2015-2017

Surse
bugetare, cu
suportul
partenerilor de
dezvoltare

64
1

2

3

Serviciile
financiare
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului
din
23
septembrie
2002
privind
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de
consum

Asigurarea respectării legii.
Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și
a Consiliului din 19 mai 1998 privind acțiunile în încetarea
în ceea ce privește interesele consumatorilor.
Notă: Directiva 98/27/CE și-a încetat acțiunea în
data de 29 decembrie 2012 fiind abrogată prin Directiva
2008/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetarea în ceea ce
privește interesele consumatorilor, este necesară
notificarea DG TRADE pentru excluderea acesteia din
Anexa IV

Cooperare în materie de protecție a consumatorilor
(Regulament)
Reulamentul
(CE)
nr.
2006/2004
al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie
2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale
însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de
protecție a cconsumatorilor
(Regulamentul privind
cooperarea în materie de protecție a Consumatorului)

CAPITOLUL 6: STATISTICI

4
Realizat.
Legea nr. 157 din 18 iulie 2014 privind încheierea și
executarea contractelor la distanță privind serviciile
financiare de consum. Intrarea în vigoare – 18
februarie 2015.
Legea nr. 159 din 18 iulie 2014 pentru
completarea
art.
344
din
Codul
Contravențional.Intrarea în vigoare – 18 februarie
2015.
1.Elaborarea și promovarea în Guvern a
proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legii nr. 134 din
14 iunie 2007 cu privire la mediere, Codul de
procedură Civilă)

5

6

Ministerul

2015-2017

Justiției
Ministerul
Economiei

2. Punerea în aplicare a amendamentelor la
Legile respective

Ministerul
Justiției
Ministerul Economiei
Agenția
Protecția
Consumatorilor

Trimestrul
III, 2018

1.Elaborarea și promovarea în Guvern a proiectului
de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
105 din 13 martie 2003 în vederea includerii în
aceasta a prevederilor ce ar reglementa mecanismul
de cooperare.

Ministerul
Economiei
Agenţia
pentru
protecţia
Consumatorilor

2015-2017

2.Punerea în aplicare a legii respective

7

Trimestrul
III, 2014

Trimestrul
III, 2018

Resurse
bugetare,
inclusiv suport
din
partea
partenerilor de
dezvoltare

În
limita
resurselor
bugetare

65
1
41

2
3
Părțile își dezvoltă și își
2.4. Cooperarea
consolidează cooperarea în economică
materie de statistică,
Statistica
contribuind prin aceasta la
obiectivul pe termen lung
de furnizare promptă a unor
date statistice, comparabile
la nivel internațional și
fiabile. Se estimează că un
sistem statistic național
durabil, eficient și
independent din punct de
vedere profesional va
produce informații
relevante pentru cetățenii,
întreprinderile și factorii de
decizie din UE și din
Republica Moldova,
permițîndu-le astfel să ia
decizii în cunoștință de
cauză. Sistemul statistic
național ar trebui să
respecte principiile
fundamentale ale
statisticilor oficiale
adoptate de ONU, ținînd
cont de acquis-ul UE în
domeniul statistic, inclusiv
de Codul de bune practici al
statisticilor europene,
pentru a alinia sistemul
statistic național la normele
și standardele europene

4
1. Implementarea integrală a metodologiei
Sistemului Conturilor Naționale al Organizației
Națiunilor Unite, versiunea 2008 (SCN, ONU2008) şi a metodologiei de elaborare a conturilor
internaţionale (MBP6, FMI 2009), armonizate
cu metodologia Sistemului European de Conturi,
versiunea 2010 (SEC-2010);

5
Biroul Naţional de
Statistică,
Banca Naţională a
Moldovei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

6
2014-2016

2. Aplicarea metodologiei de calcul (Elaborarea
calculelor experimentale în conformitate cu
SCN, ONU-2008; SEC-2010) al indicatorilor
care influenţează, în primul rînd, mărimea
produsului intern brut (PIB), şi anume:
- calculul serviciilor intermediarilor financiari
indirect măsurate (SIFIM) şi distribuirea
acestora pe activităţi economice și sectoare
instituționale;
- volumului producţiei băncii naţionale;
- tratarea armamentului;
- tratarea activităţii de cercetare şi dezvoltare;
3. Elaborarea indicatorilor macroeconomici în
prețurile medii ale anului precedent și prețurile
anului de bază.

Biroul Naţional de
Statistică

2015-2016

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

7
Asistenţa
tehnică la
etapa de
implementare
și aplicare la
condițiile
Republicii
Moldova,
acordată în
cadrul
proiectului de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică din
Suedia
Statistica
Suediei,
Fondul
Internațional
Monetar

Asistenţa
tehnică
acordată de
Fondului
Internațional
Monetar

66
1
42

2
Cooperarea are drept scop:
(a) Consolidarea în
continuare a capacității
sistemului statistic național,
cu accent pe un temei
juridic solid, pe producerea
de date și de metadate
adecvate, pe politica în
materie de diseminare și pe
uşurinţa în utilizare, ținînd
cont de diversele grupuri de
utilizatori, inclusiv de
sectorul public și de cel
privat, de comunitatea
academică și de alți
utilizatori
(b) Alinierea progresivă a
sistemului statistic al
Republicii Moldova la
Sistemul Statistic European

(c) Ajustarea furnizării de
date către UE, luînd în
considerare aplicarea
metodologilor europene și
internaționale relevante,
inclusiv clasificările

3
2.4. Cooperarea
economică
Statistica

4
1. Actualizarea metadatelor şi politicii de
diseminare şi uşurinţă în utilizarea indicatorilor
statistici pentru diferite grupuri de utilizatori;

5
Biroul Naţional de
Statistică

6
2014-2015

7

2. Inițierea creării metadatelor în statistică.;

Biroul Naţional de
Statistică

2015-2016

Acordul de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică al
Suediei

3. Calcularea unui „indice armonizat al
preţurilor de consum” (IAPC) conform
standardelor UE;

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2016

Nu este
acoperire
financiară

4. Perfecţionarea unor elemente primordiale
utilizate la calculul IPC conform standardelor
internaţionale:
- produse şi servicii, populaţie şi teritoriu;
- sistemul de ponderare utilizat;
- perioada de colectare a preţurilor;
- tratarea produselor sezoniere;
- ajustarea influenţei calităţii produselor
asupra evoluţiei preţurilor;

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

Nu este
acoperire
financiară

Notă: a se vedea măsurile de implementare
menţionate la articolul 41,42,43,46

67
1

2
(d) Îmbunătățirea
capacității profesionale și
de gestionare a personalului
statistic național pentru a
facilita aplicarea
standardelor statistice ale
UE și a contribui la
dezvoltarea sistemului
statistic al Republicii
Moldova

(e) Schimbul de experiență
între părți cu privire la
dezvoltarea know-how-ului
în domeniul statistic.

3

4
5. Participarea personalului antrenat în
prelucrarea şi elaborarea indicilor statistici la
cursuri de instruire specializate, cum ar fi:
- Cursul de instruire privind managementul;
- Curs de instruire “Statistica în acțiune”
(STAC);
- Cursului introductiv de instruire privind
conturile regionale, în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea statisticii regionale în
Republica Moldova (ENPI/2014/349-632”,
ASEM (principalul rezultat al conturilor
regionale va fi elaborarea indicatorului
macroeconomic – Produsul Regional Brut);
Seminarul Național privind dialogul Utilizatori Producători de statistică regională „Întroducere
în statistica regională în contextul politicilor
publice”,organizat în cadrul Proiectului
”Îmbunătăţirea Statisticilor Regionale în
Republica Moldova (ENPI/2014/349-632)”;
6. Desfăşurarea vizitelor de studiu în Oficiile de
Statistică a țărilor UE în cadrul proiectelor de
asistenţă tehnică;

5
Biroul Naţional de
Statistică,
Banca Naţională a
Moldovei

6
Trimestrul
IV, 2016

7

Biroul Naţional de
Statistică,

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare /
Proiectului de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică al
Suediei

7. Participarea anuală în cadrul seminarului de
nivel înalt organizat de către Comisia Europeană
(EUROSTAT);

Biroul Naţional de
Statistică,

2014-2016

În limitele
surselor
bugetare
oferite de către
Comisia
Europeană

În limitele
resurselor
bugetare /
Proiectului de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică al
Suediei

68
1

2

3

(f) Promovarea
managementului calității
totale a ansamblului
proceselor de producere și
de diseminare a statisticilor

43

Părțile cooperează în cadrul
Sistemului Statistic
European, în care Eurostat
este autoritatea statistică
europeană. Cooperarea se
axează inclusiv pe:
(a) Statistici demografice,
inclusiv recensăminte, și
statistici sociale

2.4. Cooperarea
economică
Statistică

2.4. Cooperarea
economică
Statistică
- Desfășurarea

4
8. Participarea anuală în cadrul Conferinţei
Statisticienilor Europeni;

5
Biroul Naţional de
Statistică,

6
2014-2016

9. Asigurarea participării Biroului Naţional de
Statistică în cadrul grupului de experți Business
Registre;

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2016

10. Implementarea metodologiei de evaluare a
calităţii datelor colectate pentru AFM şi CBGC;

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2016

11.Inițierea discuțiilor cu partenerii (Eurostat și
Proiectele de asistență tehnică etc.) privind
implementarea indicatorilor de calitate în
sistemul național de statistică.
1. Elaborarea metodologiei şi implementarea
indicatorilor privind statistica inovaţională
conform cerinţelor UE în sistemul statistic
naţional;

Biroul Naţional de
Statistică

2015-2016

Biroul Naţional de
Statistică,
Ministerul
Economiei

2014-2016

2 Proiectarea hărţilor tematice sau grafice pentru
rezultatele finale ale recensământului populaţiei
şi al locuinţelor (RPL);;

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
III, 2016

7
În limitele
surselor
bugetare
oferite de către
Comisia
Europeană
-

În limitele
resurselor
bugetare
-

În limitele
resurselor
bugetare şi
proiectului de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică al
Suediei
În limitele
resurselor
bugetare

69
1

2

(b) Statistici agricole,
inclusiv recensăminte
agricole și statistici în
materie de mediu

3
recensămîntului
populației,
diseminarea
rezumatului și
rezultatelor detaliate
ale acestuia și
elaborarea unei
strategii de
îmbunătățire a
estimărilor statistice în
domeniul migrației

4
3. Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice
privind rezultatele finale ale recensământului
populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din anul 2014;;

5
Biroul Naţional de
Statistică

6
Trimestrul
IV, 2016

7
În limitele
resurselor
bugetare

4. Elaborarea și aplicarea metodologiei de calcul
al contului de producție pe agricultură,
silvicultură, economia vînatului și piscuitului în
conformitate cu Sistemul European al Conturilor
Economice pe agricultură și silvicultură;

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

Asistența
tehnică
acordată de
Fondul
Monetar
Internațional și
Oficiul de
Statistică al
Suediei
Asistența
tehnică
acordată de
Organizația
ONU pentru
Alimentația și
Agricultură
(FAO)
Asistența
tehnică
acordată de
UE și din
bugetul de stat
Asistența
tehnică
acordată de
FAO

5. Crearea registrului producătorilor agricoli pe
baza datelor RGA – 2011;

2015

6. Reorganizarea și perfecţionarea cercetărilor
statistice selective în agricultură;

Trimestrul
IV, 2016

7. Elaborarea tipologiei exploataţiilor agricole
pe baza datelor RGA-2011;

Trimestrul
IV, 2016

70
1

2

(c) Statistici comerciale,
inclusiv registrele
întreprinderilor și utilizarea
surselor administrative în
scopuri statistice

3

4
8. Elaborarea metodologiilor cercetărilor
statistice conform metodologiei Eurostatului
privind:
- ancheta structurală în agricultură;
- activitatea economico-financiară a
producătorilor agricoli (FADN);
9. Elaborarea și aplicarea metodologiilor de
calcul al cheltuielilor pentru protecția mediului,
evaluarea indicatorilor în domeniul mediului
conform metodologiilor Eurostatului;

5

6
2014-2016

7
Asistența
tehnică
acordată de
UE și FAO

2014-2016

Asistența
tehnică
acordată de
UE și Oficiul
de Statistică al
Suediei
Nu este
acoperire
financiară

10. Utilizarea surselor de date administrative
(SDA) ale Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat (IFPS) în producerea:
- indicatorilor privind statistica întreprinderilor
şi actualizarea registrului statistic;
- SDA ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
(CNAS);
- statisticilor privind cîştigurile salariale pe
ocupaţii, sexe şi grupe de vîrstă;
11. Evaluarea statisticilor privind accidentele de
muncă deţinute de Biroul Naţional de Statistică,
în raport cu normele europene (evaluarea
conceptelor definiţiilor, şi a metodelor de
colectare a datelor);;

Biroul Naţional
de Statistică,
Inspectoratul
Fiscal Principal
de Stat,
Casa Naţională
de Asigurări
Sociale,
Inspectoratul de
Stat al Muncii

2015-2016

Biroul Naţional de
Statistică,
Banca Naţională a
Moldovei

Trimestrul
IV, 2016

12.Dezvoltarea capacităţilor Inspectoratului de
Stat al Muncii în producerea statisticilor privind
accidentele de muncă conform normelor
europene;
(d) Statistici
macroeconomice, inclusiv
conturi naționale, statistici
de comerț exterior și
statistici în materie de

13.
Implementarea unui software nou pentru
elaborarea datelor statistice privind comerțul
exterior de mărfuri în conformitate cu
standardele internaționale (ONU și legislația

Agenţia
Suedeză de
Cooperare
pentru
Dezvoltare

71
1

2
investiții străine directe

3

4

5

6

14. Elaborarea unei serii de indicatori
macroeconomici în conformitate cu standardele
internaționale și compatibili pe plan
internațional, cum ar fi:
- produsul intern brut;
- venitul național brut;
- venitul disponibil brut;
- economiile brute etc.

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

15. Elaborarea, statisticii privind investiţiile
străine directe;

Banca Naţională a
Moldovei
Biroul Naţional de
Statistică,

Trimestrul
IV, 2016

(e) Statistici în materie de
energie, inclusiv bilanțuri

16. Implementarea cercetărilor statistice lunare
şi cercetarea vizînd preţurile în energetică

Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

(f) Statistici regionale

17. Elaborarea produsului regional brut (PRB) în
conformitate cu SCN, ONU-2008/SEC-20101

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2016

UE);
2.4. Cooperarea
economică
Statistică
- Implementarea standardelor CPA 2008,
PRODCOM 2010,
SNA 2008 și
pregătirea pentru
implementarea
standardului ESA
2010

7
Internaţională
(SIDA)
Asistență
tehnică
Agenţia
Suedeză
pentru
Dezvoltare
Internaţională
(SIDA)

Asistență
tehnică
(Agenţia

72
1

2

(g) Activități orizontale,
inclusiv clasificări
statistice, managementul
calității, activități de
formare, diseminare și
utilizarea tehnologiilor
moderne ale informației

3

2.4. Cooperarea
economică
Statistică
- Îmbunătățirea
calității Registrului
statistic al
întreprinderilor prin
elaborarea și
implementarea
procedurilor clare
pentru actualizarea
datelor despre unitățile
economice, includerea
tuturor surselor
administrative
disponibile,
îmbunătăți-rea ariei de
acoperire a unităților
locale și
întreprinzătorilor
individuali, inclusiv
prin restructurarea
sondajelor privind
activitățile economice

4

5

6

7
Suedeză
pentru
Dezvoltare şi
Cooperare
Internaţională)
, STATREG

18. Producerea datelor statistice în profil
regional conform cerinţelor UE şi practicilor
avansate ale ţărilor membre ale UE. Producerea
indicatorilor macroeconomici regionali;

Biroul Naţional de
Statistică,
Banca Naţională a
Moldovei,
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
Biroul Naţional de
Statistică

2014-2015

Programul
Naţiunilor
Unite pentru
Dezvoltare,
Guvernul
României,
asistentă
tehnică a UE
Nu este
acoperire
financiară

Biroul Naţional de
Statistică

2015-2016

19. Implementarea clasificărilor statistice ale UE
NACE, rev.2, CPA 2008, PRODCOM în
sistemul statistic naţional;

20. Îmbunătăţirea calităţii
estimaţiilor/indicatorilor prin implementarea
metodelor de imputare şi editare a datelor;

2015-2016

Acordul de
cooperare
dintre Biroul
Naţional de
Statistică şi
Oficiul de
Statistică al
Suediei

73
1

2

3
în conformitate cu
standardele UE

- Elaborarea cadrului
general de asigurare a
calității care include
politica în domeniul
resurselor umane și
instruirii
44

45

4

5

6

21. unui curriculum instituţionalizarea cursurilor
de instruire profesională continuă în cadrul
Biroului Naţional de Statistică
Includerea în planul anual de instruire a unui
curs de instruire permanent privind
managementul calității.

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2015

7

Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținînd seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma
sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sînt direcționate spre alinierea în continuare la acquis-ul UE în domeniul
statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținînd seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European.
În procesul de producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative,
ținînd totodată seama de nevoia de a reduce sarcina de răspuns. Datele sînt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții
sociale și economice
Va avea loc un dialog
2.4. Cooperarea
Notă: a se vedea măsurile de implementare
periodic cu privire la
economică
menţionate la articolul 42 (e)
aspectele reglementate de
Statistică
prezentul capitol. În măsura - Elaborarea cadrului
în care este posibil,
general de asigurare a
activitățile întreprinse în
calității care include
cadrul Sistemului Statistic
politica în domeniul
European, inclusiv cele
resurselor umane și
referitoare la formare, ar
instruirii
trebui să fie deschise
participării Republicii
Moldova

74
1
46

2
(1) Părțile se angajează să
instituie și să revizuiască în
mod periodic un program
de apropiere treptată a
legislației Republicii
Moldova de acquis-ul UE
în domeniul statisticii

3
2.4. Cooperarea
economică
Statistica
- Revizuirea legislației
în domeniul statisticii
în conformitate cu
recomandările
evaluării globale (ex. a
fortifica poziția și
independența
directorului general al
Biroului Naţional de
Statistică, prin
introducerea unui
mandat de activitate
fix și criterii clare de
angajare și eliberare
din funcție),
fortificarea protecției
confidențialității
statistice în procesele
de producere și
diseminare, precum și
reactivarea Consiliului
Statistic

4
1. Reanimarea Consiliului Statistic prin
includerea activității acestuia în procesul de
luare a deciziilor;

5
Biroul Naţional de
Statistică

6
2014

2. Re-iniţierea discuţiilor cu reprezentanţii
EUROSTAT privind alinierea Sistemului
Naţional de Statistică conform Culegerii de
cerinţe statistice ale UE;

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2015

3. Identificarea resurselor umane şi financiare în
vederea asigurării exerciţiului de aplicare a
Sistemului Naţional de Statistică conform
Culegerii de cerinţe statistice ale UE;

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2016

4. Introducerea modificărilor şi completărilor în
Legea cu privire la statistica oficială, la
aspectele (inclusiv aspecte ce ţin de
independenţa profesională a directorului general
al Biroului Naţional de Statistică conform
principiilor fundamentale ale statisticii oficiale,
precum şi a Codului Statistic European de Bune
Practici)

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2015

Trimestrul
IV, 2016
3. Aplicarea Codului Statistic European de Bune
Practici

Biroul Naţional de
Statistică

(2) Acquis-ul UE în domeniul statisticii este prevăzut
în Culegerea de cerinţe statistice, actualizată în
fiecare an, considerată de către părți ca fiind anexată
la prezentul acord (anexa V)

Iniţierea discuţiilor cu EUROSTAT privind
procesul de armonizare a sistemului naţional de
statistică conform Culegerii de cerinţe statistice
ale UE.

Biroul Naţional de
Statistică

Trimestrul
IV, 2015

Conform Acordului Spaţiului Aerian Comun dintre
Republica Moldova-UE şi statele sale membre:
Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 februarie 2003
privind rapoartele statistice referitoare la transportul
aerian de pasageri, mărfuri şi poştă

Aprobarea Regulamentului privind rapoartele
statistice referitoare la transportul aerian de
pasageri, mărfuri şi poştă

Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor,
Autoritatea
Aeronautică Civilă

Trimestrul
IV, 2014

7
În limitele
resurselor
bugetare

În limitele
resurselor
bugetare

75
1

2
3
4
5
6
7
Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din
31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la
transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi de
modificare a anexelor I şi II la acesta
CAPITOLUL 7: GESTIONAREA FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI
AUDITUL EXTERN
Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaționale, precum și a bunelor practici ale
47
UE în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu
principiile de bază ale UE și cu principiile internaționale în materie de transparență, responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate
2.4. Cooperarea
1. Ajustarea, după necesitate, a cadrului
Ministerul
2016
În limitele
48
Sisteme bugetare și de
economică
legislativ privind finanțele publice în
Finanțelor
resurselor
contabilitate
(a) Îmbunătățirea și
Reforma administrației conformitate cu Strategia de dezvoltare a
bugetare
sistematizarea
publice și
managementului finanţelor publice 2013-2020;
documentelor în materie de managementul
2. Monitorizarea implementarii setului
reglementare referitoare la
finanțelor publice
metodologic unic privind elaborarea, aprobarea
sistemele bugetare,
- Sporirea
și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
contabile, de trezorerie și
transparenței,
Ministerului Finanţelor din decembrie 2014;
de raportare, precum și
supravegherii și
3. Dezvoltarea capacităților autorităților publice
Ministerul
2015
armonizarea acestora pe
răspunderii politicii și
în domeniul planificării bugetare pe termen
Finanțelor
baza unor standarde
perfecţionarea
mediu prin instruirea referitoare la aplicarea
Autoritţile Publice
internaționale, respectînd
managementului
metodologiei unificate în domeniul planificării
Centrale,
totodată bunele practici
finanțelor publice
bugetare, conform Planului de instruire 2014Autorităţile Publice
aplicate în sectorul public
2015 aprobat prin Ordinul Ministerului
Locale,
al UE
Finanţelor 63 din 13.05.2014;
(b) Dezvoltarea continuă a
planificării bugetare
multianuale și alinierea la
bunele practici ale UE
(c) Analizarea practicilor
țărilor europene în ceea ce
privește relațiile dintre
bugetele țărilor respective
pentru a îmbunătăți acest
sector în Republica

4. Identificarea unui mecanism de instruire
continuă a funcţionarilor Autorităţilor Publice
Centrale şi Autorităţilor Publice Locale în
domeniul managementului finanţelor publice;
5. Studierea cadrului normativ-metodologic al
țărilor din UE cu sisteme administrative
bugetare comparabile și înaintarea, în caz de
necesitate, a propunerilor de ajustare a legislației
naționale;

Cancelaria de Stat
Ministerul
Finanţelor
Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
III, 2015

Pe parcurs

76
1

2

3

Moldova

49

(d) Încurajarea apropierii
procedurilor de achiziții de
practicile existente la
nivelul UE, precum și
(e) Schimbul de informații,
de experiență și de bune
practici, inclusiv prin
schimbul de personal și
prin acțiuni comune de
formare în acest domeniu
Controlul intern,
inspecţia financiară şi
auditul extern
Părțile cooperează, de
asemenea, în ceea ce
privește:
(a) Îmbunătățirea în
continuare a sistemului de
control intern (inclusiv
funcția de audit intern
independentă din punct de
vedere funcțional) în ceea
ce privește autoritățile de
stat și cele locale prin
intermediul armonizării cu
standardele și
metodologiile
internaționale general
acceptate, precum și cu

2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Asigurarea
îmbunătățirii în
continuare a sistemului
de control intern, sub
responsabilitate
managerială
descentralizată,
inclusiv a auditului
funcțional independent
în autoritățile de stat,
prin armonizarea la
standardele și
metodologiile

4
6. Implementarea sistemului de transferuri şi
impozite partajate în conformitate cu Legea nr.
267 din 1 noiembrie 2013;
7. Consolidare capacităților și informarea
autorităților publice locale referitor la noul
sistem de finanţe publice locale (bugetare,
planificarea veniturilor şi a cheltuielilor,
raportare etc.), introdus prin Legea nr. 267 din
1 noiembrie 2013;
8. Consolidarea bazei de venituri locale proprii
ale autorităților publice locale în conformitate cu
Strategia națională de descentralizare (anexa
nr.2 la Planul de acţiuni, poziţia 2.1);

5

6
2015

Pe parcurs

2014-2015

1. Elaborarea şi actualizarea cadrului
normativ/legislativ în domeniul controlului
financiar public intern:

Ministerul
Finanțelor

2014-2016

- Actualizarea Codului etic al auditorului intern
şi Cartei de audit intern;

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
IV, 2014

- Actualizarea Regulamentului de evaluare,
raportare a sistemului de management financiar
şi control şi emiterea declaraţiei privind buna
guvernare;
Elaborarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a subdiviziunii economie şi
finanţe”;
- Revizuirea Standardelor naţionale de control
intern în sectorul public;

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
IV, 2014

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
II, 2015

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
II, 2016

- Revizuirea Regulamentului privind certificarea
auditorilor interni din sectorul public;

Ministerul
Finanţelor

Trimestrul
IV, 2016

7

77
1

2
bunele practici ale UE

3
internaționale general
acceptate și în
conformitate cu cele
mai bune practici UE

4
2. Finalizarea procesului de instituire a unităţilor
de auditul intern pentru autorităţile publice
centrale şi locale de nivelul al doilea

3. Fortificarea capacităţilor auditorilor interni
prin instituirea unui sistem de dezvoltare
profesională continuă a auditorilor interni din
sectorul public
4. Fortificarea capacităţilor managerilor
entităţilor şi managerilor operaţionali pentru
implementarea/dezvoltarea sistemului de
management financiar şi control în entităţile
publice
(b) Dezvoltarea unui sistem
corespunzător de inspecție
financiară, care va
completa funcția de audit
intern, fără a se suprapune
însă acesteia, și va asigura
controlul adecvat al
veniturilor și al cheltuielilor
publice pe parcursul unei
perioade de tranziție și
ulterior
(c) Cooperarea eficace între
actorii implicați în
gestiunea și controlul
financiar, auditul și
inspecția cu actorii
responsabili de buget,
trezorerie și contabilitate
pentru a stimula
dezvoltarea guvernanței

5
Autorităţile
administraţiei
publice centrale,
autorităţile publice
locale de nivelul al
doilea
Ministerul
Finanțelor

6
Trimestrul I
2016

Ministerul
Finanțelor

2014-2016

6. Organizarea instruirii în domeniu pentru
colaboratorii Inspecției Financiare

2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Asigurarea
îmbunătățirii în
continuare a sistemului

7. Publicarea pe pagina oficială a rapoartelor de
activitate
8. Realizarea schimbului de experienţă în
domeniu cu instituțiile de resort ale statelor
membre UE
9. Coordonarea proiectelor de acte normative în
domeniul controlului financiar public intern cu
actorii implicaţi şi cu părţile interesate

2014-2016

Permanent

Ministerul
Finanțelor

Anual

7

78
1

2
(d) Consolidarea
competențelor Unității
centrale de armonizare
pentru controlul financiar
intern public (PIFC)

(e) Punerea în aplicare a
standardelor de audit extern
acceptate la nivel
internațional ale
Organizației Internaționale
a Instituțiilor Supreme de
Audit (INTOSAI)

3
de control intern, sub
responsabilitate
managerială
descentralizată,
inclusiv a auditului
funcțional independent
în autoritățile de stat,
prin armonizarea la
standardele și
metodologiile
internaționale general
acceptate și în
conformitate cu cele
mai bune practici UE
2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Asigurarea
dezvoltării în
continuare a funcției
de audit extern a Curții
de Conturi în
conformitate cu
standardele acceptate
pe pan internațional
(INTOSAI)

4
10. Fortificarea competenţelor Unităţii centrale
de armonizare prin instruire şi dezvoltare
profesională continuă, schimb de experienţă

5
Ministerul
Finanțelor

6
2014-2016

7

11. Aprobarea actelor normative interne privind
punerea în aplicare, în cadrul misiunilor de
audit, a standardelor de audit extern acceptate la
nivel internațional ale Organizației
Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit
(INTOSAI);

Curtea de Conturi

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare
Suport
ul Bugetar
oferit de
Comisia
Europeană
RMFP

12. Realizarea activităților de instruire a
auditorilor Curţii de Conturi privind utilizarea în
activitatea de audit a ISSAI-urilor;

Curtea de Conturi

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare,
Suport
ul Bugetar
acordat de
Comisia
Europeană
RMFP

79
1

50

2

(f) Schimbul de informații,
de experiență și de bune
practici, printre altele cu
ajutorul schimbului de
personal și al acţiunilor
comune de formare în acest
domeniu
Lupta împotriva fraudei
și a corupției
Părțile vor coopera, de
asemenea, în ceea ce
privește:
(a) Schimbul de informații,
de experiență și de bune
practici

3

2.1. Dialogul politic și
reforma
Lupta împotriva
corupției și reforma
administrației publice
- Instituirea unui cadru
funcțional pentru
investigațiile

4
13. Modificarea şi completarea legii „Curţii de
Conturi” nr. 261 din 05.12.2008

5
Curtea de Conturi

6
Trimestrul I
2016

14. Iniţierea procesului de modificare și
completare a Constituției Republicii Moldova în
sensul garantării independenței Curţii de Conturi
în calitate de instituție supremă de audit
(conform Raportului privind progresele
înregistrate în implementarea reformelor ce ţin
de controlul financiar public intern şi auditul
extern, elaborat de către DG Buget din cadrul
Comisiei Europene)
15. Cooperarea în domeniul auditului extern şi
inspecţiei financiare

Curtea de Conturi

Ministerul
Finanțelor,
Inspecţia
Financiară,
Curtea de Conturi

2014-2016

1.
Identificarea şi instituirea mecanismului de
recuperare a veniturilor ilicite.

Centrul Naţional
Anticorupţie,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul
Finanţelor
Centrul Naţional

Trimestrul
IV2016

2. Consolidarea capacităților Curţii de Conturi

Trimestrul
IV, 2016

Trimestrul

7
În cadrul
proiectului
twinning
„Consolidarea
și întărirea
auditului
public extern
în Republica
Moldova”
În cadrul
proiectului
twinning
„Consolidarea
și întărirea
auditului
public extern
în Republica
Moldova”

80
1

2
(b) Îmbunătățirea
metodelor de combatere și
de prevenire a fraudei și a
corupției în domeniile
reglementate de prezentul
capitol, inclusiv cooperarea
între organismele
administrative relevante

3
financiare eficiente și
recuperarea activelor

4
privind prevenirea și combaterea fraudelor și
corupției în gestionarea fondurilor UE prin
participarea reprezentanților Curţii de Conturi la
activitățile de dezvoltare profesională în cadrul
evenimentelor organizate de către Organizațiile
de profil

3. Realizarea schimbului de experienţe şi bune
practici cu statele membre UE în domeniul
prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei în
gestionarea fondurilor UE
4. Expedierea organelor responsabile de
prevenirea și combaterea corupției a materialelor
de audit în care există suspiciuni de fraudă și
corupție;

5
Anticorupţie,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul
Finanţelor,
Curtea de Conturi,
Comisia
parlamentară
economie, buget și
finanțe

2.4. Cooperare
economică
Reforma administraţiei
publice şi
managementul
finanţelor publice
- Asigurarea
cooperării eficiente cu
instituțiile și organele
UE relevante, inclusiv

6. Stabilirea mecanismelor de colaborare cu
instituţiile şi organele UE specializate în
controlul, auditul managementul fondurilor UE

Trimestrul
IV, 2016

Trimestrul
IV, 2016

5. Informarea comisiei parlamentare de profil
asupra cauzelor și situațiilor suspecte de fraudă
și corupție identificate în cadrul misiunilor de
audit
(c) Asigurarea unei
cooperări eficace cu
instituțiile și organismele
relevante ale UE, în cazul
controalelor, inspecțiilor și
auditurilor la fața locului
legate de gestiunea și
controlul fondurilor UE,
conform normelor și
procedurilor relevante

6
IV, 2016

Trimestrul
IV, 2016

Centrul Naţional
Anticorupţie,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul
Finanţelor,
Curtea de Conturi

Trimestrul
IV, 2015

7

81
1

51

2

Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol

3
Oficiul Euro-pean
Antifraudă, în cazul
verificărilor la fața
locului din cadrul
inspecțiilor legate de
managementul și
controlul mijloacelor
din fondurile UE, care
urmează să fie
acordate în
conformitate cu
regulile și procedurile
relevante
2.4. Cooperarea
economică
Reforma administrației
publice și
managementul
finanțelor publice
- Sporirea capacităților
instituționale și
resurselor umane ale
administrației publice
centrale și locale
pentru elaborarea și
implementarea
politicii, precum și
asigurarea prestării
eficiente a serviciilor
publice de calitate
înaltă

4
7. Modificarea şi completarea legii „Curţii de
Conturi” nr. 261 din 05.12.2008

5
Curtea de Conturi

6
Trimestrul I
2016

Asigurarea unui dialog permanent cu instituţiile
UE, inclusiv în cadrul structurilor stabilite de
Acordul de Asociere

Centrul Naţional
Anticorupţie,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul
Finanţelor,
Curtea de Conturi

2015-2016

7
În cadrul
proiectului
twinning
„Consolidarea
și întărirea
auditului
public extern
în Republica
Moldova”

CAPITOLUL 8: FISCALITATE
52

Părțile cooperează pentru a consolida buna guvernanță în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii în continuare a relațiilor economice, a comerțului, a
investițiilor și a concurenței loiale

53

În ceea ce privește articolul
52 din prezentul acord,

1. Elaborarea propunerilor aferente modificării
şi completării legislației fiscale privind

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Continuu

În limitele
resurselor

82
1

54

2
părțile recunosc și se
angajează să pună în
aplicare principiile bunei
guvernanțe în domeniul
fiscal, și anume, principiul
transparenței, al schimbului
de informații și al
concurenței loiale în
domeniul fiscal, la care au
aderat statele membre la
nivelul UE. În acest sens,
fără a aduce atingere
competențelor UE și ale
statelor membre, părțile
îmbunătățesc cooperarea
internațională în domeniul
fiscal, facilitează colectarea
veniturilor fiscale legale și
elaborează măsuri în
vederea punerii în aplicare
eficace a principiilor
menționate anterior

Părțile își dezvoltă și își
consolidează cooperarea
care urmărește
îmbunătățirea și
dezvoltarea regimului fiscal
și a administrației fiscale
din Republica Moldova,
inclusiv consolidarea
capacității de colectare și
control, cu un accent
deosebit pe procedurile de
rambursare a taxei pe
valoarea adăugată (TVA),
pentru a evita acumularea

3

4
eficientizarea procedurilor de administrare
fiscală, pentru excluderea barierelor care
împiedică facilitarea colectării impozitelor şi
taxelor
2. Elaborarea și aprobarea Strategiei de
dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru
anii 2016-2020 în conformitate cu cele mai bune
practici internaționale;

5

6

7
bugetare

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare

3. Elaborarea mecanismului de recuperare a
creanțelor fiscale în conformitate cu Convenția
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) privind asistența
administrativă reciprocă în materie fiscală
3. Revizuirea și elaborarea acordurilor de
colaborare cu statele membre UE în partea ce
ține de schimbul de informație referitor la
patrimoniul și veniturile atît ale contribuabililor
rezidenți, cît și ale celor nerezidenți
4. Simplificarea certificatelor de rezidență și
certificatului despre sumele veniturilor obținute
în Republica Moldova și impozitele achitate

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Trimestrul
IV 2016

În limitele
resurselor
bugetare

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Continuu

În limitele
resurselor
bugetare

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Trimestrul
IV, 2015

În limitele
resurselor
bugetare

1.
1. Elaborarea unui set de riscuri de conformare
fiscală în baza datelor obţinute de la
administraţiile fiscale din alte ţări şi Serviciul
Vamal;

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Semestrul
II, 2015

2. Modificarea legislației în scopul învestirii
Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de
investigare și urmărire penală;

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

Trimestrul
II 2016

83
1

55

2
arieratelor, pentru a asigura
colectarea eficace a
impozitelor și pentru a
consolida combaterea
fraudei fiscale și a evaziunii
fiscale. Părțile depun
eforturi pentru a consolida
cooperarea și schimburile
de experiență în combaterea
fraudei fiscale, în special a
fraudei de tip carusel

Părțile își dezvoltă
cooperarea și își
armonizează politicile în
ceea ce privește
contracararea și combaterea
fraudei și a contrabandei cu
produse supuse accizelor.
Cooperarea include, printre

3

4
3. Unificarea și majorarea independenței
Serviciului Fiscal de Stat;

5
Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

6
Trimestrul
II 2016

7

4. Perfecționarea mecanismelor și instrumentelor Inspectoratul
software în scopul depistării rapide a fraudelor
Fiscal Principal de
fiscale și planificării controalelor în baza
Stat
analizei de risc;
Trimestrul
IV, 2015

5. Elaborarea Manualului de control fiscal

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

6. Elaborarea și implementarea SIA
„Managementul Cazurilor, care va conține
Modulele I ”Restituirea TVA”, ”Control Fiscal”,
”Contestații” și IV ”Asistență legală”.
7. Armonizarea cadrului legal și a termenelor de
restituire, reglementate de Codul fiscal, la
normele utilizate de spaţiul UE (conform Anexei
VI din AA),, în vederea reducerii efectului de
întîrziere la executarea restituirilor TVA

Inspectorat
ul Fiscal Principal
de Stat

Armonizarea treptată a cotelor accizelor la
produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura și
ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat
prevăzute în Directiva 2011/64/UE a Consiliului
din 21 iunie 2011

Ministerul
Finanţelor

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
VI 2015

Trimestrul
IV 2016

Trimestrul
III, 2016,
cu excepţia
art.7
alin.(2), art.
8, 9, 10, 11,
12, art.14
alin.(1),

-

84
1

56

57

2
3
altele, aproprierea treptată a
ratelor accizelor la produse
din tutun, în măsura
posibilului, ținînd seama de
constrîngerile contextului
regional, inclusiv printr-un
dialog la nivel regional și în
conformitate cu Convențiacadru pentru controlul
tutunului a Organizației
Mondiale a Sănătății din
2003 (CCCT a OMS). În
acest scop, părțile depun
eforturi să își consolideze
cooperarea în context
regional
Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol
Republica Moldova realizează apropierea legislației
sale naționale de actele normative ale UE și de
instrumentele internaționale menționate în anexa VI
la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din
anexa respectivă.
Armonizarea legislaţiei fiscale naţionale cu
prevederile Directivei 2006/112/EC din 28
noiembrie 2006 privind sistemul comun a taxei pe
valoare adăugată:
- locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 31-32);
- locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art.36 alin.(1),
art. 38, 39, 43-49, 53-56 şi 58-61);
- faptul generator și exigibilitatea TVA (titlul VI, art.
62-66, 70 şi 71);
- baza de impozitare (titlul VII, art. 72-82 şi 85-92);
- deducerilor (titlul X, art. 167-169 şi 173-192);
- dispoziţii diverse (titlul XIV, art. 401)

4

5

6
alin.(2) şi
alin.(4),
art.18 și 19
ale
directivei
menţionate,
care vor fi
implementate pînă în
anul 2025

Asigurarea unui dialog permanent cu instituţiile
UE, inclusiv în cadrul structurilor stabilite de
Acordul de Asociere

Ministerul
Finanţelor

Continuu

1. Modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
2. Modificarea și completarea Legii nr.1417XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
IV 2016

7

A fost
solicitată
asistență din
partea
experţilor în
armonizarea
legislaţiei
fiscale
naționale la
Directiva
2006/112/EC
din 28
noiembrie

85
1

2

3

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20
decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare
adăugată și de accize pentru bunurile importate de
către persoanele care călătoresc din țări terțe

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie
2011 privind structura și ratele accizelor aplicate
tutunului prelucrat

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16
decembrie 2008 privind regimul general al accizelor
Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:
- art. 1 al directivei respective

4

1. Modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
2. Modificarea și completarea Legii nr.1417XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal
3. Modificarea și completarea Legii nr.1054XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal
Armonizarea treptată a cotelor accizelor la
produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura și
ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat
prevăzute de Directiva 2011/64/UE a Consiliului
din 21 iunie 2011

1. Modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
2. Modificarea și completarea Legii nr.1054XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal

5

6

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
IV 2016

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
III 2016,
cu excepţia
art.7
alin.(2), art.
8, 9, 10, 11,
12 şi art.14
alin.(1),(2)
şi (4),
art.18 și 19,
care vor fi
implementate pînă în
anul 2025
Trimestrul
III 2016

Ministerul
Finanțelor

7
2006 privind
sistemul
comun a taxei
pe valoarea
adăugată.

A fost
solicitată
asistență din
partea
experţilor în
armonizarea
legislaţiei

86
1

2

3

A treisprezecea directivă 86/560/CEE a Consiliului
din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea

4

1. Modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

5

6

Ministerul
Finanțelor

Pe parcurs

7
fiscale
naționale la
prevederile
Directivei
2008/118/CE a
Consiliului din
16 decembrie
2008 privind
regimul
general al
accizelor,
Directivei
92/83/CEE a
Consiliului din
19 octombrie
1992 privind
armonizarea
structurilor
accizelor la
alcool și
băuturi
alcoolice și a
treisprezecea
directivă
86/560/CEE a
Consiliului din
17 noiembrie
1986 privind
armonizarea
legislațiilor
statelor
membre
referitoare la
impozitele pe
cifra de
afaceri.

87
1

2
3
legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele
pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe
valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu
sînt stabilite pe teritoriul Comunității
Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie
1992 privind armonizarea structurilor accizelor la
alcool și băuturi alcoolice

4
2. Modificarea și completarea Legii nr.1417XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în
aplicare a titlului III al Codului fiscal

5

6

1. Modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Ministerul
Finanțelor

Trimestrul
IV 2016

7

2. Modificarea și completarea Legii nr.1054XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în
aplicare a titlului IV din Codul fiscal

CAPITOLUL 9: SERVICIILE FINANCIARE
58

Recunoscînd importanţa unui set eficace de reguli şi practici în domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de piaţă pe deplin funcţională şi pentru a promova
schimburile comerciale între părţi, acestea convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în conformitate cu următoarele obiective:
(a) Sprijinirea procesului de adaptare a reglementărilor în sectorul serviciilor financiare la nevoile unei economii de piaţă deschis

(b) Asigurarea unei
protecții eficace și adecvate
a investitorilor și a altor
consumatori de servicii
financiare

2.4. Cooperarea
economică
Protecția
consumatorului
- Părțile vor coopera
pentru a fortifica
capacitatea
administrativă de
aplicare a protecției
consumatorului în
Republica Moldova, în
special prin instruirea
oficialităților
guvernamentale și
altor reprezentanți ai
intereselor
consumatorului
privind transpunerea
legislației UE, precum

1.. Elaborarea și promovarea proiectului de lege
privind modificarea şi completarea Legii nr.
1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile
pe acțiuni cu prevederi ce prevăd protecția
drepturilor investitorilor

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare

2. Elaborarea ghidului practic privind depistarea de
fraude, abuzuri, manipulări pe piaţa financiară
nebancară

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare

3. Dezvoltarea sistemului informaţional pentru
asigurările obligatorii de răspundere civilă auto

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare

4. Elaborarea şi editarea „Ghidului investitorului
pe piaţa de capital”, „Ghidului investitorului la
bursa de valori”, „Ghidului participantului la
fondul de pensii facultative”

2014-2016

În limitele
resurselor
bugetare

88
1

2

(c) Asigurarea stabilităţii şi
integrităţii sistemului
financiar al Republicii
Moldova în totalitatea sa

(d) Promovarea cooperării
dintre diferiții actori ai
sistemului financiar,
inclusiv autoritățile de

3
și implementarea și
punerea în aplicare a
acesteia

2.4. Cooperarea
economică
- Consolidarea
independenței, a
competenţelor de
supraveghere şi
reglementare ale
Băncii Naționale a
Moldovei, prin
revizuirea legislației
cu privire la banca
centrală în
conformitate cu cele
mai bune practici ale
UE, inclusiv cu
sprijinul experților din
UE, dar și din Banca
Central Europeană
(BCE)

2.4. Cooperarea
economică
Servicii financiare
- Stabilirea contactelor

4

5

6

7

5. Evaluarea gradului de aliniere a legislaţiei
privind banca centrală la acquis-ul şi cele mai
bune practici ale UE
6. Evaluarea capacităţii organului de
supraveghere bancară și consolidarea capacității
acestuia ca urmare a implementării Proiectului
twinning „Consolidarea capacității Băncii
Naționale a Moldovei în domeniul reglementării
și supravegherii bancare în contextul
implementării cerinţelor Acordului Basel II/III”
7. Operarea, în caz de necesitate, a
amendamentelor la legislaţia în vigoare

Banca Naţională a
Moldovei

2015-2016

Asistenţa UE

2015-2017

Proiect
twinning

8. Negocierea și încheierea acordurilor de
colaborare cu supraveghetorii financiari din
ţările UE ale căror bănci au procurat cote
substanţiale în capitalul băncilor autohtone sau

În limitele
resurselor
bugetare

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare

2015

Banca Naţională a
Moldovei

2015-2016

89
1

2
reglementare și de control

3
și a schimbului de
informație cu
supraveghetorii
financiari ai UE

4
au deschis sucursale pe teritoriul Republicii
Moldova

9. Încheierea acordurilor de aderare a Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare la organismele
internaţionale de profil şi a acordurilor de
colaborare cu autorităţile de reglementare a
pieţei financiare nebancare din alte ţări
(e) Asigurarea supravegherii independente și eficace
59

(1) Părțile încurajează
cooperarea dintre
autoritățile de reglementare
și de control competente,
inclusiv schimbul de
informații, împărtășirea
experienței privind piețele
financiare și alte măsuri de
acest fel
(2) O atenție deosebită se
acordă dezvoltării
capacității administrative a
acestor autorități, inclusiv
prin schimbul de personal
și prin acțiuni comune de
formare

60

Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol

5

6

7

Comisia Naţională
a Pieţei Financiare

2015-2016

În limitele
resurselor
bugetare

90
1
61

2
3
Republica Moldova realizează apropierea legislației
sale naționale de actele normative ale UE și de
instrumentele internaționale menționate în anexa
XXVIII-a la prezentul acord, în conformitate cu
dispozițiile din anexa respectivă

4

5

6

7

(Este necesar de menționat că, măsurile de implementare
pentru articolele 58-61 a prezentului capitol, sunt indicate
în Titlul V, cap.6 și anexa XXVIII-A a Acordui dat).

CAPITOLUL 10: POLITICA INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ
62

Părțile își dezvoltă și își
consolidează cooperarea
privind politica industrială
și antreprenorială,
îmbunătățind astfel mediul
de afaceri pentru toți
operatorii economici, dar
cu un accent deosebit pe
întreprinderile mici și
mijlocii (IMM-uri).
Cooperarea sporită ar trebui
să îmbunătățească cadrul
administrativ și de
reglementare atît pentru
întreprinderile din UE, cît și
pentru cele din Republica
Moldova care funcționează
în UE și în Republica
Moldova, și ar trebui să fie
întemeiată pe politicile

2.4. Cooperarea
economică
Politica industrială și
cu privire la
întreprinderi
- Avansarea în
implementarea
Strategiei de
dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii
2012-2020 (spre
exemplu prin
dezvoltarea ulterioară
a parcurilor științifice
și tehnologice și
incubatoarelor de
afaceri conform celor
indicate în strategie) și
Strategiei de

1. Realizarea Planului de acţiuni privind
implementarea “Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 20122020”

Ministerul
Economiei

2015-2016

În limitele
resurselor
bugetare şi ale
partenerilor de
dezvoltare

91
1

63

2
industriale și pe politicile
privind IMM-urile ale UE,
ținînd seama de principiile
și de practicile recunoscute
la nivel internațional în
acest domeniu

În acest scop, părțile
cooperează pentru:
(a) Aplicarea strategiei
destinate
dezvoltării IMMurilor, bazate pe
principiile
inițiativei în
favoarea
întreprinderilor
mici („Small
Business Act”
pentru Europa) și
monitorizarea
procesului de
punere în aplicare
prin dialog și

3
competitivitate a ţării,
care este parte a
Strategiei naționale de
dezvoltare „Moldova
2020”

4

1. Examinarea practicilor statelor membre UE şi
ţărilor ENP în vederea ajustării politicilor la
principiile SBA
2. Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare în vederea
preluării expertizei acestora şi atragerii asistenţei pe
segmentul SBA

5
Autorităţile
administraţiei
publice centrale de
reglementare

6

Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

Permanent

7

Ministerul
Economiei

3. Organizarea evenimentelor de conştientizare a
principiilor SBA

Ministerul
Economiei,
autorităţile publice

2014-2017

În limitele
resurselor

92
1

2
raportare periodică.
Această cooperare
se axează, de
asemenea, pe
microîntreprinderi,
care sînt extrem de
importante, atît
pentru economia
UE, cît și pentru
cea a Republicii
Moldova
(b) Crearea condițiilorcadru mai bune, prin
schimbul de informații și de
bune practici, contribuind
astfel la îmbunătățirea
competitivității. Această
cooperare include
gestionarea schimbărilor
structurale (restructurarea),
dezvoltarea parteneriatelor
public-privat, aspecte legate
de mediu și energie, cum ar
fi eficiența energetică și o
producţie mai ecologică

3

4

5

6

7
bugetare şi din
asistenţa
donatorilor

centrale relevante

4.Implementarea şi realizarea foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii în Republica Moldova
5.Implementarea unor programe de monitoring pentru
întreprinderile “absolvente” ale business
incubatoarelor, în scopul identificării şi promovării
bunelor practici

Ministerul
Economiei,
Organizația pentru
Dezvoltarea
sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii
Ministerul Economiei

2015-2016

Ministerul
Economiei, Agenţia
Proprietăţii Publice
Agenţia Proprietăţii
Publice

Trimestrul
III, 2015

2016

6. Identificarea resurselor în vederea elaborării şi
implementării unor programe de adaptare a IMMurilor la “economia verde” şi la noile tehnologii
7. Dezvoltarea instrumentarului pentru o gestionare
eficienta a proiectelor de parteneriat public-privat
8. Asigurarea transparenţei informaţionale prin
dezvoltarea paginii web a Agenţiei Proprietăţii
Publice (compartimentul – “Parteneriat publicprivat”)
9. Organizarea atelierelor de lucru în domeniul
parteneriatului public-privat la nivelul autorităţilor
publice centrale şi locale, cu implicarea instituţiilor
financiare şi a mediului de afaceri
10. Capitalizarea în continuare a programelor:
- Programul de atragere a remitenţelor în economia
naţională “PARE 1+1”;
- Programul naţional de abilitare economică a

Asistenţa
donatorilor

Trimestrul I,
2015

Ministerul
Economiei, Agenţia
Proprietăţii Publice

Permanent

Ministerul
Economiei,
Organizația pentru
Dezvoltarea

2015-2016

În limitele
resurselor
bugetare și ale
partenerilor de

93
1

2

3

4

5

6

tinerilor

Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

11. Elaborarea şi implementarea unor programe de
suport pentru creşterea şi internaţionalizarea IMMurilor

Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

2015-2016

12. Elaborarea și implementarea unor programe de
susţinere a antreprenorialului feminin în zonele rurale

Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

2016

13. Elaborarea şi implementarea unor
programe/iniţiative pe componentele “educaţie
antreprenorială” şi “cultură antreprenorială”

Ministerul
Educației,
Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

2016

14. Elaborarea şi implementarea mecanismelor de
vouchere inovaţionale

Academia de Științe,
Agenția de Inovare și
Transfer Tehnologic,
Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

2016

15. Elaborarea şi implementarea schemelor de
garantare a creditelor

Ministerul
Economiei,
Organizația pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
și Mijlocii

2015

7
dezvoltare

Proiectul Băncii
Mondiale
Ameliorarea
Competitivității
II

94
1

2

3

4
16.Programul naţional de abilitare economică a
tinerilo
17. Promovarea principiului instituirii unui
mechanism unic de eliberare a actelor permissive
(ghișeu unic)

5
Ministerul
Economiei

Ministerul
Economiei,
autoritățile
publice
central și locale

6

7

Trimestrul
IV, 2015

Trimestrul
IV, 2016

Ministerul Economiei
18. Consolidarea instituției analizei impactului de
reglementare în procesul de creație legislative și
normative, inclusive în cadrul procesului de
armonizare a legislației naționale cu cea europeană

(c) Simplificarea şi
raționalizarea
reglementărilor și
practicilor în materie de
reglementare, cu un accent
specific pe schimbul de
bune practici privind
tehnicile de reglementare,
inclusiv principiile UE
(d) Încurajarea dezvoltării
politicii în domeniul
inovării, prin schimbul de
informații și de bune
practici privind
comercializarea în
domeniul cercetării și al
dezvoltării (inclusiv
instrumente de sprijin
pentru întreprinderile nouînființate bazate pe
tehnologie), dezvoltarea de
poluri (clustere) și accesul
la finanțare

Trimestrul
IV, 2015

Ministerul Economiei
19. Elaborarea și implementarea indicatorilor de
performanţă pentru autorităţile
publicecarereglementează activitatea de
intreprinzător

2.4. Cooperarea
economică
Politica industrială și
cu privire la
întreprinderi
- Avansarea în
stabilirea şi
implementarea unui
cadru conceptual,
legislativ şi
operaţional, care ar
stimula dezvoltarea
conform clusterelor a
sectorului industrial al
Republicii Moldova

Trimestrul
IV,2015

20. Implementarea Strategiei inovaţionale a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020
„Inovaţii pentru competitivitate”

Ministerul
Economiei,
Academia de
Ştiinţe a Moldovei,
autorităţile publice
centrale, autorităţile
publice locale,
instituţiile implicate

2015-2020

21.

Ministerul
Economiei,
Academia de
Ştiinţe a Moldovei

2015-2016

21. Elaborarea și promovarea proiectului de lege cu
privire la Fondul de inovare şi transfer tehnologic
22. Elaborarea și promovarea în Guvern a
propunerilor la documentele de politici în domeniul
cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv la Codul cu
privire la ştiinţă şi inovare

În limitele
resurselor
bugetare şi din
surse externe

95
1

2

3

4
23.Elaborarea proiectului de lege cu privire la
parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele
de inovare (lege în redacţie nouă)

5

6

Trimestrul
IV, 2015
24. Introducerea modificărilor în cadrul legislativ
referitoare la noţiunile de cluster şi dezvoltarea
clusterială:
- completarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu prevederi
referitoare la posibilitatea de asociere a
întreprinderilor sub formă de cluster;
- completarea Strategiei inovaţionale a Republicii
Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovaţii pentru
competitivitate”

Ministerul
Economiei,
Agenţia pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic,

7

În limitele
resurselor
bugetare şi din
surse externe

Trimestrul
III, 2015

25. Efectuarea analizei economice a sectorului
industrial, elaborarea Hărții competențelor

2015-2016

26. Elaborarea strategiei dezvoltării clusteriale a
sectorului industrial al Republicii Moldova

2016

Permanent
27. Susţinerea prin diverse programe a capacitaţii
întreprinderilor mici şi mijlocii de absorbţie de
tehnologii inovative

Permanent
28. Consolidarea capacităţii de cooperare a
întreprinderilor mici şi mijlocii prin integrarea
acestora în reţelele de clustere

În
limitele
resurselor
bugetare şi din
surse externe
În
limitele
resurselor
bugetare şi din
surse externe

96
1

2

3

4

5

6
Permanent

29. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de creştere a
competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe
anii 2014-2020

30. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege cu
privire la parcurile din industria tehnologiei
informaţiei

Ministerul
Tehnologiei
Informației
Comunicațiilor

31. Identificarea criteriilor relevante de selectare a
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic

Agenţia
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic

32. Elaborarea stimulentelor pentru încurajarea
participării întreprinderilor mici şi mijlocii la
dezvoltarea şi implementarea inovaţiilor

33. Elaborarea stimulentelor pentru creşterea
numărului întreprinderilor mici şi mijlocii – “startup”, bazate pe tehnologii moderne

și

Trimestrul
IV, 2015

2015-2016

7

În limitele
resurselor
bugetare şi din
surse externe
Strategia
inovaţională a
Republicii
Moldova pentru
perioada 20132020 “Inovaţii
pentru
competitivitate”,
Strategia de
dezvoltare a
sectorului
întreprinderi-lor
mici şi mijlocii
pentru 20122020

97
1

2

3

4

5

34. Crearea platformelor on-line pentru schimbul de
informaţii şi bune practici cu privire la
comercializarea de realizări în cercetare şi dezvoltare

35. Acordarea asistenţei informaţionale şi
metodologice instituţiilor de cercetare şi companiilor
private pentru elaborarea şi promovarea proiectelor
acestora în cadrul Programului “Orizont 2020”

6

7
Programul
“Orizont 2020”

Agenţia
pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic

36. Crearea instrumentelor de finanţare venture a
proiectelor inovaţionale prin elaborarea, adoptarea şi
implementarea legii privind finanţarea venture

Ministerul
Economiei,
Academia de Ştiinţe a
Moldovei

37. Promovarea bunelor practici de transfer
tehnologic şi afaceri inovaţionale prin participarea
întreprinderilor în programe şi proiecte internaţionale
în domeniu

Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic

Programul
“Orizont 2020”,
Legea nr.138XVI din 21
iunie 2007 cu
privire
la
parcurile
ştiinţificotehnologice şi
incubatoarele de
inovare

98
1

2

(e) Încurajarea intensificării
contactelor între
întreprinderile din UE și
întreprinderile din
Republica Moldova și între
aceste întreprinderi și
autoritățile din UE și din
Republica Moldova

(f) Sprijinirea desfășurării
unor activități în materie de
promovare a exporturilor în
Republica Moldova

(g) Facilitarea modernizării
și restructurării industriei

3

2.4. Cooperarea
economică
Politica industrială și
cu privire la
întreprinderi
- Asigurarea
participării Republicii
Moldova la lucrările
panelului
întreprinderilor mici şi
mijlocii şi altor foruri
care contribuie la
dezvoltarea şi
revizuirea politicilor
întreprinderilor mici şi
mijlocii

4

5

38. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare din
sistemul de învăţămînt superior

Ministerul Educaţiei,
Academia de Ştiinţe a
Moldovei

39. Dezvoltarea unei reţele de mentorat a start-upurilor inovaţionale şi a întreprinderilor de tip in-off

Agenţia pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic,

40Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri
și crearea incubatoarelor noi
41. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi
mijlocii la informare prin intermediul
„Entreprise Europe Network”
42. Dezvoltarea unui dialog constructiv în
privinţa politicilor elaborate cu reprezentanţii
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin
crearea şi consolidarea Consiliului consultativ
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
43.Asigurarea participării reprezentanților
Republicii Moldova (sectorul public, privat,
asociativ, academic) în cadrul platformelor
pentru întreprinderile mici şi mijlocii la nivel
european, regional, bilateral
44. Elaborarea unor proiecte de parteneriat
pentru a fi prezentate în cadrul platformelor

45. Acordarea unui suport financiar
investitorilor străini şi autohtoni în organizarea
cursurilor de instruire, în vederea dezvoltării
abilităţilor profesionale ale angajaţilor
întreprinderilor
46.. Elaborarea proiectelor hotărîrilor de Guvern
cu privire la acordarea titlului de parc industrial

Ministerul
Economiei
ODIMM

Ministerul
Economiei

6

7

2015-2016
2015-2016

2015-2016

Ministerul
Economiei
MIEPO
ODIMM

2015-2016

Ministerul
Economiei

2015

Ministerul
Economiei
MIEPO

Trimestrul
IV,
2015

Ministerul
Economiei

Permanent

Nu necesită
cheltuieli
suplimentare

În limitele
resurselor
bugetare

99
1

64

2
Republicii Moldova în
anumite sectoare

Va avea loc un dialog
periodic cu privire la
aspectele reglementate de
prezentul capitol. Aceasta
va atrage, de asemenea,
participarea unor
reprezentanți ai
întreprinderilor din UE și
din Republica Moldova

3

4
47.Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern
pentru modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 652 din 1 septembrie 2011 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind
modul de desfăşurare a concursului de selectare
a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale
pentru parcul industrial, precum şi a Raportuluimodel privind activitatea desfăşurată în cadrul
parcului industrial”
Stabilirea unei platforme de dialog permanent cu
UE, inclusiv în cadrul structurilor create prin
Acordul de Asociere

5

6

7

2016

Ministerul
Economiei,
alte instituţii vizate

Pe parcurs

CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME
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Părțile își dezvoltă și își
consolidează cooperarea în
domeniul industriilor miniere
și al comerțului cu materii
prime, avînd drept obiectiv
promovarea înțelegerii
reciproce, îmbunătățirea
mediului de afaceri,
schimbul de informații și
cooperarea privind aspectele
neenergetice, legate în
special de extracția
minereurilor metalifere și a
mineralelor industriale

Desemnarea instituţiilor şi unităţilor
responsabile în cadrul acestora pentru efectuarea
schimbului de informaţii şi cooperarea cu UE în
implementarea acestui capitol

Ministerul
Mediului,
Ministerul
Economiei

Trimestrul
IV, 2016

În limitele
resurselor
bugetare
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În acest scop, părțile
cooperează în următoarele
domenii:
(a) Schimbul de informații

1. Elaborarea mecanismului privind efectuarea
schimbului de informaţii

Ministerul
Economiei
Ministerul
Mediului

Trimestrul
IV, 2014

În limitele
resurselor
bugetare

100
1

2
între părți cu privire la
evoluțiile în sectoarele lor
miniere și ale materiilor
prime
(b) Schimbul de informații
cu privire la aspecte legate
de comerțul cu materii
prime,
în
vederea
promovării
schimburilor
bilaterale
(c) Schimbul de informații
și de cele mai bune practici
în ceea ce privește aspecte
legate
de
dezvoltarea
durabilă
a
industriilor
miniere
(d) Schimbul de informații
și de cele mai bune practici
în
ceea
ce
privește
activitățile de formare,
competențele și siguranța în
industriile miniere

3

4

5

6

7

privind

Ministerul
Economiei

2015

În limitele
resurselor
bugetare

3. Iniţierea schimbului de informații și bune
practici, privind aspectele de dezvoltare
durabilă, instruirea, abilitățile și siguranța în
industriile miniere

Ministerul
Mediului

2015

În limitele
resurselor
bugetare

4. Iniţierea schimbului de informații și bune
practici în legătură cu instruirea, abilitățile și
siguranța în industriile miniere

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

2015

Nu necesită
cheltuieli
suplimentare

2. Iniţierea schimbului de informații
comerţul cu materii prime

