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CAPITOLUL 12. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 
  

67 Părțile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației 

68 Cooperarea dintre părți în 

domeniul agriculturii și al 

dezvoltării rurale acoperă, 

printre altele, următoarele 

subiecte: 

(a) Facilitarea înțelegerii 

reciproce a politicilor de 

dezvoltare agricolă și rurală 

2.4. Cooperarea 

economică 

Agricultura și 

dezvoltarea rurală 

- Elaborarea și 

implementarea unui nou 

plan de acțiuni cu scopul 

apropierii sectorului de 

politicile UE și legislația 

cu privire la politica 

agrară și dezvoltarea 

rurală 

1. Elaborarea şi aprobarea planului de acţiuni 

privind implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare agricolă şi rurală a Republicii 

Moldova 2014- 2020; 

 

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

2014 Din 

bugetul  

de stat şi 

cu 

asistenţa 

UE 

(b)Consolidarea capacităților 

administrative la nivel central 

și local, în planificarea, 

evaluarea și punerea în 

aplicare a politicilor în 

conformitate cu reglementările 

și cu cele mai bune practici ale 

UE 

2.4. Cooperarea 

economică 

Agricultura și 

dezvoltarea rurală 

- Instruirea 

administrației centrale și 

locale în politici de 

dezvoltare rurală 

- Fortificarea capacității 

Agenției de Intervenţie şi 

Plăți pentru Agricultură 

în vederea asigurării 

transparenței, eficienței și 

previzibilității debursării 

ajutorului din partea 

statului 

2. Elaborarea şi implementarea planului de 

instruire şi seminare cu privire la planificarea 

evaluării şi implementării politicilor în 

conformitate cu regulamentele şi bunele practici 

în UE, necesităţile derivate din activităţile de 

implementare a acţiunilor legislative planificate; 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2014 

 

 

 

 

Din 

bugetul 

de stat şi 

asistenţe 

acordată 

de UE 

3.  Implementarea planului de instruiri; 2015-2016  

4. Asigurarea dezvoltării instituţionale AIPA în 

vederea alinierii la standardele europene pentru 

acreditarea agenţiilor de plăţi (Regulamentul 

Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a 

normelor comunitare detaliate pentru aplicarea 

Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 

privind acreditarea agenţiilor de plăți și a altor 

organisme și lichidarea conturilor FEGA și 

FEADER; 

Continuu În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5. Asigurarea implementării obiectivelor 

Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi 

rurală a Republicii Moldova 2014-2020 şi a 

acţiunilor cuprinse de Planul de acţiuni privind 

implementarea Strategiei  

Continuu 
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(c)Promovarea modernizării și 

a caracterului durabil al 

producţiei agricole 

2.4. Cooperarea 

economică 

Agricultura și 

dezvoltarea rurală 

- Creșterea 

competitivității producției 

agricole  

- Elaborarea și 

implementarea unui nou 

plan de acțiuni cu scopul 

apropierii sectorului de 

politicile UE și legislația 

cu privire la politica 

agrară și dezvoltarea 

rurală 

6. Creşterea investițiilor în  modernizarea 

lanţului agroalimentar și furajer, inclusiv 

conformarea cu cerinţele UE privind siguranţa 

şi calitatea alimentelor 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Continuu  

(d)Schimbul de cunoștințe și 

de bune practici referitoare la 

politici de dezvoltare rurală 

pentru a promova bunăstarea 

economică a comunităților 

rurale 

7. Creşterea calităţii învăţămîntului, a 

cercetărilor și serviciilor de extensiune  în 

sectorul agroalimentar, inclusiv facilitarea 

sistemelor de informare 

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Continuu În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(e)Îmbunătățirea 

competitivității sectorului 

agricol și a eficienței și 

transparenței piețelor 

2.4. Cooperarea 

economică 

Agricultura și 

dezvoltarea rurală 

- Creşterea 

competitivității producţiei 

agricole 

8. Facilitarea accesului la piețele de capital, de 

inputuri și producţie pentru agricultori 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Continuu În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(f)Promovarea unor politici în 

domeniul calității și a 

mecanismelor lor de control, 

în special privind indicațiile 

geografice și agricultura 

ecologică 

2.4. Cooperarea 

economică 

Agricultura și 

dezvoltarea rurală 

-Elaborarea și 

implementarea politicii, 

cadrului juridic și 

instituțional (inclusiv a 

cerințelor de siguranță a 

alimentelor și 

standardelor de 

marketing) în domeniul 

agriculturii și dezvoltării 

rurale 

9. Elaborarea procedurii de înregistrare a 

agenţilor economici, producători de produse cu 

denumiri de indicaţii geografice (IG),denumiri 

de origine protejate (DPO) şi specialităţi 

tradiţionale garantate (STG) 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală 

 

Semestrul I, 2015  

 

 

 

 

10. Elaborarea procedurii privind omologarea 

caietelor de sarcini „Indicaţii geografice” şi 

„Denumiri de origine protejate” şi „Specialităţi 

tradiţionale garantate” 

Semestrul I, 2015 

11. Asigurarea sistemului de calitate a 

produselor IG, DOP, STG 

Semestrul II, 

2015 

12. Actualizarea actelor legislative şi normative 

privind producţia agroalimentară ecologică 

conform noilor prevederi UE 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul II, 

2015 
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 13. Sprijinirea practicilor de gestionare a 

terenurilor agricole și a apei;sprijinirea 

măsurilor de adaptare și atenuare a efectelor 

schimbărilor climatice 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Ministerul Mediului 

Continuu 

14. Elaborarea recomandărilor agrotehnice 

pentru sprijinirea tehnologiilor şi a produselor 

ecologice, inclusiv a biodiversităţii 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Continuu 

(g)Diseminarea cunoștințelor 

către producătorii agricoli și 

promovarea serviciilor de 

informare publică a acestora 

 

 

 

15. Acordarea sprijinului pentru crearea şi 

dezvoltarea rurală şi serviciilor în agroturism 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Continuu  

 

 

(h)Consolidarea armonizării 

aspectelor abordate în cadrul 

organizațiilor internaționale la 

care părțile sînt membre 

 16. Amendarea legislaţiei naţionale în scopul 

stabilirii aplicării directe a metodelor adoptate şi 

publicate de către Organizaţia Internaţională a 

Viei (OIV) şi Vinului fără a recurge la 

transpunerea şi publicarea nemijlocită în 

legislaţia naţională (conform practicii UE).Se va 

implementa prin adoptarea hotărîrii de Guvern 

cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare a pieţei vinicole  

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Ministerul Economiei 

Semestrul I, 2015  

 

 

17. Modificarea legislaţiei în vederea stabilirii 

unei aplicări directe, fără a se recurge la 

publicarea şi/sau transpunerea în legislaţia 

naţională (conform practicii UE) a specificărilor 

tehnice şi limitelor impuse produselor 

oenologice ale OIV publicate în Codul 

Internaţional Oenologic, a condiţiilor, 

instrucţiilor şi limitelor pentru utilizarea lor 

stabilite în Codul Internaţional al Practicilor 

Oenologice (OIV) 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2015 

69 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Menţinerea unui dialog activ cu UE, inclusiv în 

cadrul structurilor de cooperare stabilite în 

cadrul Acordului de Asociere 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Permanent 

 

 

70 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale 

naționale de actele normative ale UE și de instrumentele 

internaționale menționate în anexa VII la prezentul acord, 
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în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă: 

 

O politică a calității 

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 

martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a 

denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare 

 

 

 

Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 

2008 privind protecția indicațiilor geografice, 

denumirilor de origine și specialităților 

tradiționale garantate 

 

 

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală 

 

 

 

Semestrul I, 2015 

 

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 

14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind 

protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine 

ale produselor agricole și alimentare 

Elaborarea proiectului de modificare a 

Regulamentului privind procedura de depunere, 

examinare şi înregistrare a indicaţiilor 

geografice, a denumirilor de origine şi a 

specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 610 din 5 iulie 2010 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016 

 

 Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 

22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 

piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la 

anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), partea 

privind indicația geografică a vinurilor din Partea II Titlul 

II Capitolul I 

Elaborarea şi promovarea aprobării 

Regulamentului de organizare a pieţei vinicole 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2015 

 

 Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 

2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea 

comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele 

de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție 

și privind controalele în sectorul vitivinicol, și anume titlul 

V - „Controalele în sectorul vitivinicol” 

Notă. Prevederi similare privind programele de 

sprijin, valabile pentru Republica 

Moldovasîntcuprinse în legislația națională, și 

anume: Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 

privind asigurarea subvenționată a riscurilor de 

producție în agricultură; Hotărîrea Guvernului 

nr. 152 din 26 februarie 2013 „Cu privire la 

aprobarea modului de repartizare a mijloacelor 

fondului de subvenționare a producătorilor 

agricoli pentru anul 2013” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul II, 

2015 

 Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 

martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din 

produse agricole și alimentare 

Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 

2008 privind protecția indicațiilor geografice, 

denumirilor de origine și specialităților 

tradiționale garantate 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Agenţia de Stat  pentru 

Proprietate Intelectuală 

Semestrul I, 2015 
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 Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 

octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind 

specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și 

alimentare 

Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 

2008 privind protecția indicațiilor geografice, 

denumirilor de origine și specialităților 

tradiționale garantate 

 

Notă. În conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura de 

depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor 

geografice, a denumirilor de origine și a 

specialităților tradiționale garantate”, Ministerul 

va elabora şi va aproba prin ordin procedurile de 

înregistrare şi omologare 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală 

Semestrul I, 2016 

 

 Agricultură ecologică 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 

28 iunie 2007 privind producţia ecologică și etichetarea 

produselor ecologice 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 

februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu 

privire la producţia agroalimentară ecologică” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul II, 

2015 

 

 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 

5  septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind 

producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice în 

ceea ce privește producţia ecologică, etichetarea și 

controlul 

 Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 

8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce 

privește regimul de import al produselor ecologice din țări 

terțe 

 Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 

18 decembrie 2008 privind importul de hamei din ţări terțe 

Elaborarea şi aprobarea unei hotărîri de Guvern 

referitor la acest subiect 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2015 

 

 

 Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 

privind comercializarea semințelor de plante furajere 

Elaborarea şi promovarea adoptării  

modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 836 

din 11 noiembrie 2011 „Pentru aprobarea 

Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea 

seminţelor de plante furajere” 

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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 Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 

1999 privind comercializarea materialului forestier de 

reproducere 

Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern 

privind comercializarea materialului forestier de 

reproducere 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2015  

 Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 

21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) 

nr.1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și 

legumelor 

 

Toate dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 

sînt aplicabile, inclusiv anexele, cu excepţia titlului III și a 

titlului IV din acest regulament 

Elaborarea şi promovarea modificărilor la 

Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 

2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice „Cerinţe de calitate și comercializare 

pentru fructe și legume proaspete” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul II, 

2015 

 

 Standarde de comercializare pentru animale vii și produse 

de origine animală 

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al 

Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a 

unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și 

privind etichetarea cărnii de vită și mînzat și a produselor 

din carne de vită și mînzat 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 

10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul 

de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a 

produselor din carne de bovine” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016 

 

 

 

 

 

 Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din 

25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr.1760/2000 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită 

și mînzat și a produselor din carne de vită și mînzat 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 

10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul 

de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a 

produselor din carne de bovine” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016  

 Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din        

22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 

piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la 

anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) 

Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament: 

- pentru aspecte orizontale: articolul 113 și anexele I, III și 

IV;  

- pentru carnea de pasăre și ouă: anexa XIV părțile A, B și 

C: toate articolele; 

- pentru carnea de mînzat: articolul 113b, anexa XI a: toate 

articolele; 

- pentru carnea de bovine adulte, de porc și de oaie: anexa 

1. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 

din          10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea 

Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi 

sistemul de etichetare a cărnii de 

bovine, precum şi a produselor din carne de 

bovine” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din             

4 august 2010 „Cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Carne – materie 

primă. Producerea, importul şi comercializarea” 

 

 

 Semestrul I, 2016 
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V; 

- pentru lapte și produse lactate: articolele 114 și 115 cu 

anexele, anexa XII: toate articolele, anexa XIII: toate 

articolele, anexa XV: toate articolele 

3. Adoptarea unei hotărîri de Guvern privind 

reglementările de calitate a laptelui-materie 

primă şi a produselor lactate 

 Semestrul II, 

2015 

 Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 

2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește 

comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 

12 luni sau mai tinere 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 

10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul 

de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a 

produselor din carne de bovine” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016 

 

 

 Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 

10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, 

porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora. 

Se aplică toate dispozițiile din acest regulament, cu 

excepția articolelor 18, 26, 35 și 37 din acest regulament 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 

4 august 2010 „Cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice„Carne – materie 

primă. Producerea, importul şi comercializarea” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2016 

 

 

 Regulamentul (CE) nr. 445/2007 al Comisiei din 

23 aprilie 1997 de stabilire a anumitor norme de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire 

a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a 

Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind 

protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite 

pentru comercializare 

Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii 

de Guvern pentru transpunerea regulamentului 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Semestrul I, 2015  

 Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 

2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de 

analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor 

lactate 

Adoptarea unei hotărîri de Guvern privind 

reglementările de calitate a laptelui – materie 

primă şi a produselor lactate  

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul II, 

2015 

 

 Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 

2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește 

standardele de comercializare a cărnii de pasăre 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 773 din 

3 octombrie 2013 „Cu privire la aprobarea 

Normei sanitar-veterinare de stabilire a 

cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Semestrul I, 2016  

CAPITOLUL 13. PESCUITUL ȘI POLITICA MARITIMĂ 
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71 Politica în domeniul 

pescuitului 

Părțile își dezvoltă și își 

consolidează cooperarea 

privind aspecte referitoare la 

guvernanţă în domeniul 

maritim și al pescuitului, 

dezvoltînd astfel o cooperare 

bilaterală și multilaterală mai 

strînsă în sectorul pescuitului. 

De asemenea, părțile 

încurajează o abordare 

integrată a chestiunilor legate 

de pescuit și promovează 

dezvoltarea durabilă a acestui 

sector 

 1. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege 

de modificare şi completare a Legii nr. 149-XVI 

din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura, în vederea 

îmbunătăţirii fondului piscicol 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2015 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege 

de modificare şi completare a Codului 

contravenţional şi a Codului Penal al Republicii 

Moldova 

 

 

 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

3. Elaborarea şi aprobarea proiectului de 

hotărîre a  Guvernului de modificare şi 

completare a Regulamentului privind pescuitul 

sportiv (de amatori) şi industrial-comercial în 

bazinele acvatice industriale 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 4. Elaborarea şi implementarea planului de 

acţiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol şi 

conservarea resurselor genetice piscicole în 

bazinele artificiale ale Republicii Moldova 

 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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72 Părțile întreprind acțiuni 

comune, fac schimb de 

informații și își oferă reciproc 

sprijin pentru a promova: 

(a) Buna guvernanță și cele 

mai bune practici în 

gestionarea activităților de 

pescuit pentru a asigura 

conservarea și gestionarea 

stocurilor de peşte într-un mod 

durabil, pe baza unei abordări 

ecosistemice 

(b) Pescuitul responsabil și 

gestionarea pescuitului în 

conformitate cu principiile 

dezvoltării durabile, astfel 

încît să se conserve stocurile 

de peşte și ecosistemele într-o 

stare sănătoasă 

(c) Cooperarea prin 

intermediul unor organizaţii 

regionale corespunzătoare, 

responsabile de gestionarea și 

conservarea resurselor 

acvatice vii 

  

Identificarea structurilor regionale pentru 

stabilirea cooperării şi iniţierea schimbului de 

informaţii în domeniul gestionării şi conservării 

resurselor acvatice 

 

 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

 

Trimestrul  III 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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73 Părțile acordă sprijin unor 

inițiative precum schimbul 

reciproc de experiență și 

acordarea de sprijin, pentru a 

asigura punerea în aplicare a 

unei politici durabile în 

domeniul pescuitului, inclusiv:  

(a) Gestionarea resurselor 

piscicole și de acvacultură  

- 1. Elaborarea şi aprobarea regulamentului 

privind comercializarea produselor piscicole 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul iV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(b) Inspecția și controlul 

activităților de pescuit, precum 

și dezvoltarea de structuri 

administrative și judiciare 

corespunzătoare, capabile să 

aplice măsuri adecvate 

(c) Colectarea de date privind 

capturile, debarcările și de 

date biologice și economice 

(d) Îmbunătățirea eficienței 

piețelor, în special prin 

promovarea organizațiilor de 

producători, furnizarea de 

informații către consumatori și 

prin standarde de marketing și 

trasabilitate 

(e) Dezvoltarea unei politici 

structurale pentru sectorul 

pescuitului, acordîndu-se o 

atenție deosebită dezvoltării 

durabile a zonelor pescărești 

  Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Asigurarea  includerii în planul de acţiuni 

privind implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare agricolă şi rurală a măsurilor privind 

promovarea organizaţiilor producătorilor 

piscicoli 

3. Elaborarea şi punerea în aplicare a planului 

naţional de acţiuni privind dezvoltarea 

sectorului piscicol şi conservarea resurselor 

genetice piscicole în bazinele artificiale ale 

Republicii Moldova 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

4. Colectarea datelor cu privire la capturi, 

debarcări, date biologice și economice 

 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Economiei 

 

Pe parcurs 

 

În 

limitele 

resurselo

r 
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care sînt definite ca fiind o 

zonă cu un țărm lacustru ori 

incluzînd iazuri sau un estuar 

și care prezintă un nivel 

semnificativ de ocupare a 

forței de muncă în sectorul 

pescuitului 

 bugetare 

74 Politica maritimă 

Ținînd seama de cooperarea în 

domeniile pescuitului, 

transporturilor, mediului și în 

alte politici aferente 

domeniului maritim, părțile 

dezvoltă, de asemenea, 

cooperarea și sprijinul 

reciproc, dacă este cazul, în 

ceea ce privește aspectele 

maritime, în special prin 

susținerea activă a unei 

abordări integrate a afacerilor 

maritime și a bunei guvernanțe 

în regiunea Mării Negre în 

cadrul forurilor maritime 

internaționale competente 

 1. Asigurarea participării la reuniunile 

grupurilor de lucru regionale  pentru cooperare 

referitor la bazinul Mării Negre, în particular la 

reuniunile OCEMN,  

 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Pe parcurs 

 

 

 

 

 

 

2. Asigurarea includerii consideraţiunilor 

privind mediul în dezvoltarea politicii 

transportului maritim 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Ministerul Mediului, 

 

 

75 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Stabilirea unui dialog permanent cu UE referitor 

la politica maritimă, inclusiv prin desemnarea 

unui punct de contact naţional pentru 

coordonarea acţiunilor ce ţin de implementarea 

Strategiei UE privind bazinul Mării Negre 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

Trimestrul IV, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

CAPITOLUL 14. COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC 

76 Părțile convin să își continue cooperarea actuală referitoare la aspecte legate de energie pe baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparență și previzibilitate. 

Cooperarea ar trebui să aibă drept scop eficiența energetică, integrarea piețelor și convergența în materie de reglementare în sectorul energetic, ținînd seama de 

necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, durabilă din punct de vedere ecologic și la prețuri accesibile, inclusiv prin dispozițiile Tratatului de 

instituire a Comunității Energiei 
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77 Cooperarea include, printre 

altele, următoarele domenii și 

obiective:  

(a) Elaborarea de strategii și 

politici în domeniul energiei 

2.4. Cooperarea 

economică 

Energie 

- Întreprinderea unor 

pași spre integrarea pieței 

energetice a Republicii 

Moldova în piața UE, 

inclusiv prin 

implementarea celui de-al 

treilea pachet pentru piața 

de energie electrică și 

gaze, luînd în considerare 

hotărîrea Consiliului 

Ministerial al Comunității 

Energetice cu privire la 

perioada de divizare a 

serviciilor de distribuție și 

transportare în sectorul 

gazelor, precum și prin 

implementarea foii de 

parcurs a 

interconectărilor de 

energie electrică dintre 

Moldova și România, 

cum ar fi extinderea 

conductei de gaze Iaşi-

Ungheni, pentru a 

permite livrarea gazelor 

către Moldova 

1. Asigurarea cadrului necesar şi implementarea 

corespunzătoare a Strategiei energetice a 

Republicii Moldova pînă în anul 2030 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Energetică, 

alte autorităţi vizate 

 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

suportul 

bugetar 

acordat 

de UE 

Parteneri

i de 

dezvolta

re 

(b) Dezvoltarea unor piețe ale 

energiei competitive, 

transparente și 

nediscriminatorii în 

conformitate cu standardele 

UE, inclusiv cu obligațiile 

prevăzute în Tratatul de 

instituire a Comunității 

Energiei, prin reforme 

normative și prin participarea 

la cooperarea regională în 

domeniul energetic 

2. Implementarea pachetului energetic III prin 

transpunerea acquis-ului UE şi elaborarea 

legilor cu privire la energia electrică şi gazele 

naturale (în redacție nouă) 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Energetică 

 

Trimestrul IV, 

2015 

Derogare – art.9 al 

Directivei 

2009/73/CE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului din 13 

iulie 2009 privind 

normele comune 

pentru piaţa internă 

în sectorul gazelor 

naturale și de 

abrogare a 

Directivei 

2003/55/CE (1 

ianuarie 2020) 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Secretari

atul 

Comunit

ății 

Energeti

ce 

 

 

(c) Dezvoltarea unui climat de 

investiții atractiv și stabil prin 

abordarea condițiilor 

instituționale, juridice, fiscale 

și de alt tip 
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 3. Demararea procesului de aderare la ENTSO-

E prin elaborarea studiului de fezabilitate 

privind interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei şi Republicii 

Moldova la sistemul         ENTSO-E 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2015 

Grantul 

din 

Program

ul 

operaţio

nal 

comun 

(Români

a-

Ucraina 

– 

Republic

a 

Moldova

) 

2007-

2013, 

contribuţ

ia 

fiecărei 

ţări 

 (d) Infrastructura energetică, 

inclusiv proiecte de interes 

comun, pentru a diversifica 

sursele și furnizorii de energie 

și rutele de transport în mod 

eficient din punct de vedere 

economic și ecologic, printre 

altele prin facilitarea de 

investiții finanțate prin 

împrumuturi și granturi 

2.4. Cooperarea 

economică 

Energie 

Întreprinderea pașilor 

spre integrarea pieței 

energetice a Republicii 

Moldova cu piața UE, 

inclusiv prin 

implementarea foii de 

parcurs a 

interconectărilor de 

energie electrică dintre 

Moldova și România, 

cum ar fi extinderea 

conductei de gaze Laşi-

Ungheni, pentru a 

4. Diversificarea surselor energetice prin 

construcţia interconexiunilor electrice cu 

România (Străşeni-Ungheni-Iaşi), Isaccea-

Vulcăneşti-Chişinău: 

a) studiul de fezabilitate; 

b) demararea proiectului tehnic; 

 

Ministerul Economiei 2016 Parteneri

i de 

dezvolta

re 

(BERD 

etc.), 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5. Diversificarea căilor de aprovizionare cu 

resurse energetice în domeniul gazului prin 

construcţia şi darea în exploatare a gazoductului 

Ungheni-Iaşi 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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permite livrarea gazelor 

către Moldova 

6. Etapa a II-a a gazoductului Ungheni-Iaşi 

(Ungheni-Chişinău):  

a) studiul de fezabilitate; 

b) proiectul tehnic; 

c) demararea construcțiilor 

Ministerul Economiei 2016 Parteneri

i de 

dezvolta

re 

(BERD, 

BEI, 

etc.) 

Comisia 

Europea

nă 

 

 (e) Îmbunătățirea și 

consolidarea stabilității și a 

securității pe termen lung a 

furnizării și a comerțului cu 

energie, a tranzitului și a 

transportului de energie, pe o 

bază reciproc avantajoasă și 

nediscriminatorie, în 

conformitate cu normele UE și 

cu cele internaționale 

- Implementarea 

legislației UE cu privire 

la rezervele strategice de 

produse petroliere și 

creșterea producției de 

energie electrică pe malul 

drept al rîului Nistru 

7. Transpunerea în legislația naţională a 

Directivei CE/119/2009 cu privire la rezervele 

obligatorii de produse petroliere  

 

Ministerul Economiei 2021 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

8. Efectuarea modificărilor în Legea nr. 461-XV 

în  30 iulie 2001 privind piaţa produselor 

petroliere 

 

 

Ministerul Economiei 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 (f) Promovarea eficienței 

energetice și a economiei de 

energie, printre altele în ceea 

ce privește performanța 

energetică a clădirilor, precum 

și dezvoltarea și sprijinirea 

surselor regenerabile de 

energie în mod economic și 

ecologic  

 

- Implementarea 

legislației naționale cu 

privire la energia 

regenerabilă, în scopul 

sporirii cotei surselor de 

energie regenerabilă în 

consumul total  de 

energie pînă la 17% către 

anul 2020, precum și 

adoptarea și 

implementarea legilor 

care transpun directivele 

UE cu privire la eficiența 

energetică, în special 

privind performanța 

9. Elaborarea şi implementarea Planului 

naţional de acţiuni în domeniul eficienţei 

energetice pentru anii 2016-2018 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

10. Aprobarea proiectului de lege privind 

promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, care transpune Directiva 

2009/28/CE 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 (g) Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, inclusiv 

prin proiecte în domeniul 

eficienței energetice și al 

energiei din surse regenerabile 

11. Implementarea Planului naţional de acţiuni 

în domeniul energiei din surse regenerabile 

pentru anii 2013-2020 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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 energetică a clădirilor și 

privind etichetarea și 

informația standard 

despre produs, cu 

includerea datelor privind 

consumul de energie și 

alte resurse, pentru 

produsele cu impact 

energetic 

12. Implementarea Legii privind etichetarea 

energetică 

 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică, 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

13. Implementarea proiectelor în domeniul 

eficienţei energetice şi valorificarea surselor de 

energie regenerabile, inclusiv prin Fondul 

pentru Eficienţă Energetică 

Fondul pentru Eficienţă 

Energetică, 

Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică, 

investitorii potenţiali 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Parteneri

i de 

dezvolta

re (UE, 

PNUD, 

BERD 

etc.) 

 (h) Cooperarea științifică și 

tehnică și schimbul de 

informații pentru dezvoltarea 

și îmbunătățirea tehnologiilor 

în producția, transportul, 

furnizarea și utilizarea finală a 

energiei, acordîndu-se o 

atenție deosebită tehnologiilor 

ecologice și eficiente din 

punct de vedere energetic 

 14. Cercetarea impactului soluţiilor de realizare 

a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic 

al României în baza liniei electrice aeriene 

(LEA) 330/400kV, inclusiv liniilor electrice 

dirijate autocompensate (LEDA) 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

2015-2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

15. Cercetarea impactului dezvoltării generării 

distribuite, inclusiv cu participarea surselor 

regenerabile de energie, asupra regimului de 

funcţionare a sistemului electroenergetic al 

Republicii Moldova 

 (i) Cooperarea poate avea loc 

în domeniul siguranței 

nucleare, al securității și al 

protecției împotriva radiațiilor, 

în conformitate cu principiile 

și standardele Agenției 

Internaționale pentru Energie 

Atomică (AIEA), precum și cu 

tratatele și convențiile 

 16. Elaborarea proiectului nuclear regional în 

siguranţă şi securitate sporită 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

17. Implementarea SSAC (State System of 

Accounting for and Control of Nuclear 

Material) – în limita competenţelor 

 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 
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internaționale relevante, 

încheiate în cadrul AIEA, 

precum și în conformitate cu 

Tratatul de instituire a 

Comunității Europene a 

Energiei Atomice, după caz 

bugetare 

18. Creşterea siguranţei funcţionării reactorului 

nuclear prin elaborarea sistemului de utilizare 

tehnologică a combustibilului ars „on-site” 

şi  „distribuit” 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

78 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol. 

 Asigurarea menţinerii unui dialog permanent cu 

UE în domeniul energetic, inclusiv în cadrul 

Grupului de lucru pentru dezvoltarea proiectelor 

de interconectare a „COM-RO-RM ” 

Ministerul Economiei 

 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

79 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale 

naționale de actele normative ale UE și de instrumentele 

internaționale menționate în anexa VIII la prezentul acord, 

în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă 

 

Energie electrică 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune 

pentru piața internă a energiei electrice 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu 

privire la energie electrică (în redacție nouă) 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Economiei 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Secretari

atul 

Comunit

ății 

Energeti

ce 

 

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

condițiile de acces la rețea pentru schimburile 

transfrontaliere de energie electrică 

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu 

privire la energie electrică (în redacție nouă) 

Ministerul Economiei,  Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Gaz natural 

Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune 

pentru piața internă în sectorul gazelor naturale 

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu 

privire la gazele naturale (în redacție nouă) 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2015 

Derogare – art. 9 al 

Directivei 

2009/73/CE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului din 13 

iulie 2009 privind 

normele comune 

pentru piaţa internă 

în sectorul gazelor 

naturale și de 

abrogare a 

Directivei 

2003/55/CE 

(1 ianuarie 2020) 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Secretari

atul 

Comunit

ății 

Energeti

ce 

 

 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

condițiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor 

naturale 

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu 

privire la gazele naturale (în redacție nouă) 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 

măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze 

naturale 

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu 

privire la gazele naturale (în redacție nouă) 

Ministerul Economiei Trimestrul  IV, 

2015 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Petrol 

Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 

2009 privind obligația statelor membre de a menţine un 

nivel minim de rezerve de ţiţei și/sau de produse petroliere 

Transpunerea  directivei în legislația națională Ministerul Economiei, 

Ministerul Mediului, 

Cancelaria de Stat 

2021 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Infrastructură 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului 

din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la 

proiectele de investiții în infrastructura energetică din 

cadrul Uniunii Europene 

Transpunerea  regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul  IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Prospectarea și explorarea hidrocarburilor 

Directiva 94/22/CE privind condiţiile de acordare și 

 1. Transpunerea  directivei în legislația 

națională 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Mediului, 

Trimestrul  IV, 

2016 

În 

limitele 
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folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare și 

extracţie a hidrocarburilor 

2.  Cercetarea zăcămintelor existente Cancelaria de Stat  resurselo

r 

bugetare 
3. Elaborarea regulamentului privind condiţiile 

de acordare și folosire a autorizaţiilor de 

prospectare, explorare și extracţie a 

hidrocarburilor 

 Eficienţă energetică 

Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea 

cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața 

internă a energiei 

 

abrogată prin:Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

eficiența energetică, de modificare a Directivelor 

2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 

2004/8/CE și 2006/32/CE 

Notă. Transpusă prin Legea nr. 92 din 29 mai 

2014 

 

Ministerul Economiei Trimestrul  IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a 

orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la 

Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului (2008/952/CE) 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a 

valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru 

producția separată de electricitate și căldură în 

conformitate cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului (2007/74/CE) 

abrogată prin:Decizia 2011/87/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de 

referință armonizate ale randamentului pentru producția 

separată de energie electrică și căldură, în aplicarea 

Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului, și de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a 

Comisiei [notificată cu numărul C(2011) 9523] 

Directiva 2010/31/UE din 19 mai 2010 privind 

performanţa energetică a clădirilor 

1. Promovarea legii privind performanţa 

energetică a clădirilor (proiectul legii urmează 

să fie adoptat de Parlament) 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
2. Promovarea cerinţelor minime de 

performanţă energetică a clădirilor pentru 
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specialiști 

3. Promovarea metodologiei de calcul al 

performanţei energetice a clădirilor pentru 

specialiști 

 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din 

punct de vedere energetic 

Transpunerea directivei în legislația națională Ministerul Mediului, 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui 

cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

Promovarea şi aprobarea proiectului de lege 

privind cerințele în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directive/Regulamente de punere în aplicare: 

 

Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 

2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea 

absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul 

mediu în regim activ al surselor externe de alimentare. 

Aprobarea regulamentelor menţionate ca urmare 

aprobării legii privind cerințele în materie de 

proiectare ecologică aplicabile produselor cu 

impact energetic 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 

aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare 

ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast 

încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și 

balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de 

lămpi 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei în ceea ce 

priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile 

lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu 

descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi 

corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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 Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce 

priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de 

uz casnic nondirecţionale 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din              

4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile 

simple de conversie semnal 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din           

17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 

2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare 

pentru consumul de energie electrică în modul standby și 

oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic 

și de birou 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 

2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de 

circulație fără etanșare independente și pompelor de 

circulație fără etanșare integrate în produse 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 

2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 

2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele 

frigorifice de uz casnic 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 

2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 
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bugetare 

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 

privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă 

caldă cu combustie lichidă sau gazoasă 

Transpunerea directivei în legislația națională Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin 

etichetare și informații standard despre produs, a 

consumului de energie și de alte resurse al produselor cu 

impact energetic 

Notă: Transpusă prin Legea nr. 44 din  27 

martie 2014 privind etichetarea produselor cu 

impact energetic 

Ministerul Economiei   

 Directive/Regulamente de punere în aplicare: 

- Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de 

modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a 

Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea 

consumului energetic pe etichetele frigiderelor, 

congelatoarelor și combinelor frigorifice electrocasnice 

 Aprobarea regulamentelor menţionate ca 

urmare a aprobării legii privind etichetarea 

energetică 

 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002 de 

aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la 

etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic 

Transpunerea directivei în legislația națională Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 2002/31/CE a Comisiei din 22 martie 2002 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului 

privind etichetarea consumului de energie al aparatelor de 

climatizare de uz casnic. 

abrogată prin: Regulament delegat (UE) nr. 626/2011 al 

Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 

2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de 

climatizare 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

- Directiva 98/11/CE a Comisiei din 27 ianuarie 1998 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului 

privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic. 

abrogată prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al 

Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 
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2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește  etichetarea energetică a lămpilor electrice 

și a corpurilor de iluminat 

- Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu 

privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase 

de uz casnic. 

abrogată prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 

al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică 

aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 96/89/CE a Comisiei din 17 decembrie 1996 

de modificare a Directivei 95/12/CE, 

abrogată prin: Regulamentul nr. 1061/2010 de completare 

a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică 

aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la 

etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz 

casnic, 

abrogată prin: Directiva 2010/30/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind 

indicarea, prin etichetare și informații standard despre 

produs, a consumului de energie și de alte resurse al 

produselor cu impact energetic. 

Notă. Transpusă prin Legea nr. 44 din  27 

martie 2014 privind etichetarea produselor cu 

impact energetic 

 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 

de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului 

cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate 

de spălat și uscat rufe de uz casnic 

Transpunerea directivei în legislația națională Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 95/13/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu 

privire la etichetarea energetică a uscătoarelor electrice de 

uz casnic cu tambur, 

abrogată prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al 

Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor 

de rufe de uz casnic cu tambur 

- Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu 

privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe 

de uz casnic,  

abrogată prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 

al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică 

aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de 

punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu 

privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie 

al frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice de 

uz casnic, 

abrogată prin: Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 

al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a 

aparatelor frigorifice de uz casnic 

Transpunerea regulamentului în legislația 

națională 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Regulamentul (CE) nr. 106/2008 din 15 ianuarie 2008 

privind un program comunitar de etichetare referitoare la 

eficienţa energetică a echipamentelor de birou 

Aprobarea regulamentului ca urmare a aprobării 

legii privind etichetarea energetică 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE din 18 decembrie 

2006 privind încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor 

Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind 

coordonarea programelor de etichetare referitoare la 

eficienţa energetică a echipamentelor de birou 

Aprobarea deciziei ca urmare a aprobării legii 

privind etichetarea energetică 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind 

etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa 

consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali 

Aprobarea regulamentului ca urmare a aprobării 

legii privind etichetarea energetică 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 
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bugetare 

Energie regenerabilă 

Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de 

abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE 

Aprobarea proiectului de lege privind 

promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile 

Ministerul Economiei 

 

Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI 

80 Părțile: 

(a) își extind și își consolidează cooperarea în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile; 

(b) promovează operațiuni de transport eficiente, desfăşurate în condiții de siguranță și securitate, precum și intermodalitatea și interoperabilitatea sistemelor de 

transport; 

(c) depun eforturi pentru a îmbunătăți principalele legături de transport între teritoriile lor 

81 Cooperarea include, printre 

altele, următoarele domenii:  

(a) Elaborarea unei politici 

naționale durabile în domeniul 

transporturilor care să 

reglementeze toate modurile 

de transport, în special pentru 

a asigura sisteme de transport 

eficiente și sigure și pentru a 

promova integrarea 

considerațiilor din domeniul 

transporturilor în alte domenii 

de politică; 

(b) Elaborarea unor strategii 

sectoriale prin prisma politicii 

naționale în domeniul 

transportului (inclusiv 

cerințele legale pentru 

modernizarea echipamentului 

tehnic și a flotelor de 

transport, în conformitate cu 

2.4. Cooperarea 

economică 

Transport 

- Implementarea noii 

Strategii de transport și 

logistică pe anii 2013-

2022 

1. Elaborarea concepţiilor de dezvoltare 

sectorială în baza Strategiei de transport și 

logistică pe anii 2013-2022,  în perioada de 

referinţă în special 

 

2. elaborarea Planului  de reformare a sectorului 

feroviar al Republicii Moldova și Î.S. Calea 

Ferată din Moldova 

 

3. Elaborarea conceptului de dezvoltare a 

sectorului transporturilor rutiere în baza 

Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-

2022, pentru perioada de referință  

 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

 

2015 -2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

sursele 

externe 

EBRD 

TA 650 

000 

2. Continuarea implementării listei proiectelor 

investiţionale (prevăzute în Strategia de 

transport și logistică pe anii 2013-2022, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 

28 octombrie 2013) în domeniul transportului 

rutier, feroviar, naval şi aerian 

 Conform 

perioadei de 

referință 
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cele mai înalte standarde 

internaționale) rutier, feroviar, 

pe căi navigabile interioare, 

aerian, precum și a 

intermodalității, inclusiv a 

calendarelor și a obiectivelor 

de referință în materie de 

punere în aplicare, a definirii 

responsabilităților 

administrative și a planurilor 

financiare 

3    

    

    

    

 (c) Îmbunătățirea politicii în 

domeniul infrastructurii în 

vederea unei mai bune 

identificări și evaluări a 

proiectelor de infrastructură 

pentru diferitele moduri de 

transport 

 

2.4. Cooperarea 

economică 

Transport 

- Implementarea noii 

Strategii de transport și 

logistică pe anii 2013-

2022 

 

 4. Elaborarea şi implementarea normelor 

tehnice şi standardelor ajustate la cerinţele 

internaţionale și UE în domeniul infrastructurii  

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Ministerul Dezvoltarii 

Regionale şi 

Construcţiilor 

permanent În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, din 

surse 

externe 

şi ale 

Fondului 

rutier 

    

5. Elaborarea şi implementarea unei noi politici 

de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale,  

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

autorităţile publice 

locale, 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, din 
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Ministerul Finanţelor surse 

externe 

şi ale 

Fondului 

rutier 

(e) Aderarea la organizațiile și 

acordurile internaționale 

relevante în domeniul 

transporturilor, inclusiv la 

procedurile de asigurare a 

punerii în aplicare riguroase și 

a respectării eficace a 

acordurilor și a convențiilor 

internaționale în domeniul 

transporturilor 

 

 

 

6. Aderarea la următoarele convenții: 

- Convenția asupra semnalizării rutiere, deschisă 

semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, și 

Acordul european  ce completează Convenția 

asupra semnalizării rutiere din 1 mai 1971 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Acordul privind adoptarea de condiții 

uniforme de omologare și recunoaștere 

reciprocă a omologării echipamentelor și 

pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la 

Geneva la 20 martie 1958 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Convenția vamală privind admiterea 

temporară a vehiculelor rutiere în scopuri 

comerciale din 18 mai 1956 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Convenția vamală relativă la containere din             

2 decembrie 1972 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Serviciul Vamal 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Convenția privind transporturile internaționale 

feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la 

Berna 

 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- Convenția privind garanțiile internaționale în 

materie de echipamente mobile și protocoalele 

acesteia, adoptată la Cape Town la 16 noiembrie 

2001 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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(g) Promovarea utilizării 

sistemelor inteligente de 

transport și a tehnologiei 

informației în gestionarea și 

exploatarea tuturor modurilor 

de transport, precum și 

sprijinirea intermodalității și a 

cooperării în utilizarea 

sistemelor spațiale și a 

aplicațiilor comerciale care 

facilitează transportul 

 7. Crearea şi implementarea  sistemelor 

informaţionale integrate  de gestionare a reţelei 

de rute regulate de călători, precum şi a 

activităţii de testare tehnică a unităţilor de 

transport 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

8. Implementarea sistemului de bilet electronic 

pe piaţa serviciilor de transport auto de pasageri 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

15. Implementarea sistemului de bilet electronic 

pe piaţa serviciilor de transport feroviar 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

trim-I 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

82 (1) Cooperarea vizează, de 

asemenea, îmbunătățirea 

circulației pasagerilor și a 

bunurilor, sporirea fluidității 

fluxurilor de transport dintre 

Republica Moldova, UE și 

țările terțe din regiune, prin 

eliminarea obstacolelor 

administrative, tehnice și de 

alt tip, îmbunătățirea rețelelor 

de transport și modernizarea 

infrastructurii în special pe 

axele principale care leagă 

părțile. Această cooperare 

include acțiuni menite să 

faciliteze procesul de trecere a 

frontierei 

 1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de 

transport prioritare pe direcţiile de conexiune cu 

TEN-T  

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
2. Construcția centrului logistic multimodal în 

Chișinău (2018) 

2. Dezvoltarea Sistemului ICT la posturile 

vamale interne şi la punctele de trecere a 

frontierei 

4. Modernizarea şi extinderea punctelor de 

trecere a frontierei cu UE 

5.  

6. Simplificarea şi uniformizarea procedurilor 

de vămuire a mărfurilor prin preluarea 

experienţei ţărilor UE în domeniu 

7. Promovarea şi implementarea controlului 

comun la frontiera UE 
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8. Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului 

informaţional „FRONTIERA”, prin intermediul 

căruia se efectuează schimbul de informaţii în 

regim on-line între autorităţile care participă la 

controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport 

la frontieră, conform principiilor multi-agency 

9. Promovarea recunoaşterii reciproce a 

statutului AEO 

 (2) Cooperarea include 

schimbul de informații și 

activități comune: 

(a) la nivel regional, îndeosebi 

luînd în considerare și 

integrînd progresele realizate 

în temeiul diverselor acorduri 

de cooperare în materie de 

transport regional, cum ar fi 

Coridorul de transport Europa-

Caucaz-Asia (TRACECA), 

cooperarea în materie de 

transport în cadrul 

Parteneriatului estic și alte 

inițiative în domeniul 

transporturilor;  

(b) la nivel internațional, 

inclusiv în ceea ce privește 

organizațiile internaționale de 

transport și acordurile și 

convențiile internaționale 

ratificate de către părți, 

precum și în cadrul diverselor 

agenții de transport ale UE 

 10. Colaborarea în cadrul proiectelor 

TRACECA în vederea elaborării şi 

implementării măsurilor pentru îmbunătăţirea 

atractivităţii coridorului TRACECA (prin 

înlăturarea obstacolelor fizice şi administrative, 

îmbunătăţirea infrastructurii de transport, a 

siguranţei circulaţiei) şi ajustării legislaţiei 

naţionale din domeniu la legislaţia UE şi 

internaţională 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

Permanent 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

11. Colaborarea în cadrul organizațiilor 

internaționale de transport (UNECE, OIM, 

Comisia Dunării, OACI, ECAC, OCCF) și 

instituțiilor specializate ale UE 

(EUROCONTROL, EASA, EMSA etc.) 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Autoritatea Aeronautică 

Civilă 

 

permanent În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 
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83 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Asigurarea unui dialog permanent cu UE în 

domeniul transporturilor, inclusiv în cadrul 

structurilor prevăzute de Acordul de Asociere 

(Panelului de transport al PaE ș.a.) 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

 

permanent În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

84 Părțile cooperează în ceea ce privește îmbunătățirea 

legăturilor de transport în conformitate cu dispozițiile 

menționate în anexa IX la prezentul acord 

  2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Anexa IX 

2. În acest context, părțile recunosc importanța punerii în 

aplicare a principalelor măsuri prioritare ale strategiei 

privind investițiile în infrastructura de transport din 

Republica 

Moldova, care vizează reabilitarea și extinderea unor 

legături feroviare și rutiere de importanță internațională ce 

traversează teritoriul Republicii Moldova, începând cu 

drumurile naționale M3 Chișinău – Giurgiulești și M14 

Brest – Briceni – Tiraspol – Odessa, precum și actualizarea 

și modernizarea conexiunilor feroviare cu țările învecinate, 

utilizate pentru 

traficul internațional și pentru tranzit 

 

 

 

 

1. Elaborarea sistemului inteligent de gestionare 

a circulaţiei rutiere şi a sistemului de gestionare 

şi control al traficului rutier 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

2018 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 3. Părțile recunosc importanța îmbunătățirii legăturilor de 

transport asigurându-le o mai mare fluiditate, siguranță și 

fiabilitate. Acest lucru este în avantajul reciproc al UE și al 

Republicii Moldova. Părțile cooperează în scopul de a 

dezvolta noi legături de transport în special prin: 

(a) cooperare politică, proceduri administrative 

îmbunătățite la punctele de trecere a frontierei și eliminarea 

blocajelor din infrastructură; 
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(b) cooperare în domeniul transporturilor în cadrul 

Parteneriatului estic; 

(c) cooperare cu instituțiile financiare internaționale care 

pot contribui la un transport 

îmbunătățit; 

(d) Dezvoltarea în continuare, în Republica Moldova, a 

unui mecanism de coordonare și a unui sistem de informare 

care să garanteze eficiența și transparența planificării 

infrastructurii, inclusiv a sistemelor de gestionare a 

traficului, tarifarea și finanțarea 

 (e) Adoptarea unor acțiuni de facilitare a trecerii frontierei, 

în conformitate cu dispozițiile capitolului 5 (Regimul 

vamal și facilitarea comerțului) din titlul V (Comerț și 

aspecte legate de comerț) din prezentul acord, care vizează 

îmbunătățirea funcționării rețelei de transport în vederea 

îmbunătățirii fluidității fluxurilor de transport dintre UE, 

Republica Moldova și partenerii regionali 

Notă. Măsurile vor fi adoptate în conformitate 

cu capitolul 5 (Administraţia vamală şi 

facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţul și 

aspectele legate de comerţ) 

 

Ministerul Finanţelor 

(Serviciul Vamal) 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 (f) Schimbul de bune practici privind opțiunile de finanțare 

ale proiectelor (atît măsuri legate de infrastructură, cît și 

orizontale), inclusiv parteneriate public privat, legislație 

relevantă și taxe de utilizare 

2. Implementarea celor mai bune practici cu 

privire la  opţiunile de finanţare a proiectelor 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 (g) Luarea în considerare, atunci cînd este relevant, a 

dispozițiilor în materie de mediu prevăzute în capitolul 16 

(Mediul înconjurător) din titlul IV (Cooperarea economică 

și alte tipuri de cooperare sectorială) din prezentul acord, în 

special a evaluării impactului strategic și a evaluării 

impactului asupra mediului, precum și a actelor legislative 

ale UE în materie de natură și calitatea aerului 

3. Integrarea aspectelor de mediu în dezvoltarea 

şi implementarea politicilor de transport 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul Mediului 

 

Permanent 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 (h) Dezvoltarea, la nivel regional, a unor sisteme eficiente 

de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de 

management al traficului feroviar (ERTMS), care să 

asigure rentabilitatea, interoperabilitatea și un nivel ridicat 

al calității 

4. Elaborarea unui sistem modern pentru 

asigurarea unui flux informaţional integrat 

pentru gestionarea traficului feroviar 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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şi din 

fondurile 

externe 

 4. Părţile vor coopera pentru a stabili reţeaua strategică de 

transport a Republicii Moldova conectată la reţeaua TEN-T 

și la reţelele din regiune 

5. Actualizarea, după caz, a propunerilor pe 

marginea reţelei strategice de conectare a 

regiunii Parteneriatului Estic (inclusiv Moldova) 

la TEN-T, aprobată în cadrul Reuniunii 

Miniştrilor Transporturilor UE şi Parteneriatului 

Estic şi Consiliul Miniştrilor Transporturilor UE 

la  

8-9 octombrie 2013 la Luxemburg 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5. Părțile vor coopera pentru a conecta rețeaua strategică de 

transport a Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană 

de transport (TEN T), precum și la rețelele din regiune 

 

6. În baza Liste proiectelor prioritare spre 

finanţare de către UE, aprobată odată cu 

Reţeaua strategică de conectare a regiunii 

Parteneriatul Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T 

(octombrie 2013, Luxemburg), sînt identificate 

următoarele obiective pe termen scurt:  

- promovarea construcţiei podului Ungheni 

(MD)-Ungheni (RO) peste rîul Prut 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

 

2016 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

- reabilitarea drumului naţional M 14 Brest-

Chişinău-Odesa pe tronsonul Chişinău-Criva 

85 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa 

XXVIII D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective 

 Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 

privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de 

viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul 

Comunității 

1. Aprobarea noului Cod al transporturilor rutier Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2014 - 

2. Elaborarea și aprobarea regulamentului 

privind condițiile de montare, reparare și 

verificare a tahografelor și limitatoarelor de 

viteză, a regulamentului privind eliberarea, 

înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor 

tahografice, precum și pentru descărcarea și 

stocarea datelor din tahografele și cartelele 

tahografice 

 

2015 

 

Notă: Termenul 

preconizat pentru 

aprobare de 

către Guvern - 

Trimestrul III, 

2015 
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 Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de 

stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în 

interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate 

în traficul național și internațional și a greutății maxime 

autorizate în traficul internațional. 

Elaborarea reglementării tehnice naționale în 

baza Directivei   96/53/CE 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto 

pentru autovehicule și remorcile acestora 

Elaborarea și adoptarea proiectului de lege 

privind condițiile de admitere în trafic a 

unităților de transport și inspecția tehnică 

periodică 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015-2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Condiţii de securitate 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul 

interior de mărfuri periculoase 

1. Aprobarea noului Cod al transporturilor 

rutiere 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea și aprobarea regulamentului 

transporturilor rutiere de mărfuri periculoase 

2015-2016 

 

Notă: Termenul 

preconizat pentru 

aprobare de 

către Guvern - 

Trimestrul III, 

2015 

 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 15 martie 2006  privind 

armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în 

domeniul transporturilor rutiere, de modificare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale 

Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3820/85 al Consiliului Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al 

Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de 

înregistrare în transportul rutier 

 

 

 

Aprobarea noului Cod al transporturilor rutiere Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2014 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime 

1. Aprobarea noului Cod al transporturilor 

rutiere 

Ministerul 

Transporturilor şi 

2014 În 

limitele 
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pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 

3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind 

legislația socială referitoare la activitățile de transport 

rutier 

2. Elaborarea și aprobarea regulamentului 

privind legislația socială referitoare la 

activitățile de transport rutier 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

resurselo

r 

bugetare 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 

stabilire a unor norme comune privind condițiile care 

trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator 

de transport rutier. 

Se aplică următoarele dispoziții ale acestui regulament: 

- articolele 3, 4, 5, 6, 7 (fără valoarea monetară a capacității 

financiare), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și anexa I la acest 

regulament 

1. Aprobarea noului Cod al transporturilor 

rutiere 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul 

Tehnologiilor 

Informaţionale şi 

Comunicaţiilor 

realizat 

 

 

 

 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea 

timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități 

mobile de transport rutier 

Elaborarea Regulamentului privind organizarea 

timpului de lucru al persoanelor care efectuează 

activități mobile de transport rutier 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul Finanţelor 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială și 

formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor 

vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de 

pasageri 

 Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2014 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Elaborarea și aprobarea regulamentului cu 

privire la organizarea activității centrelor de 

calificare iniţială și formare periodică a 

conducătorilor auto 

2016-2017 

 

 

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la 

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

Modificarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din          

22 iunie 1995 şi a titlului IX din Codul fiscal 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 1. Elaborarea noului Cod feroviar  2015-2016 În 
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privind dezvoltarea căilor ferate comunitare. 

Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive: 

- introducerea independenței administrării și îmbunătățirea 

situației financiare (articolele 2, 3, 4, 5 și 9); 

- separarea dintre gestiunea infrastructurii și operațiunile de 

transport (articolele 6, 7 și 8). 

Abrogată prin:Directiva 2012/34/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

instituirea spațiului feroviar unic european 

2. Organizarea workshop-urilor specializate cu  

privire la bunele practici ale statelor membre 

UE referitoare la modelele de antreprenoriat 

privind prestarea serviciilor de transport 

feroviar 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 

 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 

privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare 

Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive: 

 - introducerea de licențe în conformitate cu condițiile 

enumerate la articolele 1, 2, 3, 4 [cu excepția articolului 4 

alineatul (5)], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 15 din această 

directivă 

Elaborarea şi aprobarea regulamentului Agenţiei 

Feroviare din Republica Moldova 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea 

capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării 

infrastructurii feroviare și certificarea în materie de 

siguranță 

Elaborarea şi aprobarea regulamentului Agenţiei 

Feroviare din Republica Moldova 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind 

rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă 

competitiv 

1. Elaborarea regulamentului privind transportul 

de marfă pe calea ferată 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Organizarea workshop-urilor specializate 

privind implementarea reglementărilor 

2015 

 Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate 

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor 

1. Elaborarea şi aprobarea legii privind 

investigarea accidentelor şi incidentelor în 

transporturi 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

2015-2016 În 

limitele 

resurselo
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ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară) 2. Elaborarea şi aprobarea regulamentului 

Agenţiei Feroviare din Republica Moldova 

Drumurilor 2015-2016 

 

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea 

mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și 

trenuri în sistemul feroviar comunitar 

Elaborarea şi aprobarea regulamentului Agenţiei 

Feroviare din Republica Moldova 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea 

sistemului feroviar în Comunitate 

Elaborarea şi aprobarea regulamentului Agenţiei 

Feroviare din Republica Moldova 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 

privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri 

de transporturi combinate de mărfuri între state membre 

1. Elaborarea Regulamentului privind 

transporturile comodale 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Elaborarea noilor reglementări tehnice 

aferente 

 

 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 

 

 Elaborarea noului Cod feroviar Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 
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 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

1. Elaborarea actelor legislative/ normative de 

rigoare 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Elaborarea unui mecanism de compensare  a 

prejudiciilor faţă de călători pe calea ferată 

3. Organizarea workshop-urilor specializate 

(pentru operatorii de transport feroviar) privind 

implementarea reglementărilor 

 Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 

privind sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în 

transportul național și internațional pe căile navigabile 

interioare în Comunitate 

Elaborarea, aprobarea și adoptarea proiectului  

de lege de modificare a  Legii nr. 176 din 12 

iulie 2013 privind transportul naval intern al 

Republicii Moldova 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015-2016 

2017 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 

privind inițierea profesiei de operator de transport de 

mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și 

internațional și privind recunoașterea reciprocă a 

diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de 

calificare pentru această activitate 

1. Aprobarea hotărîrii de Guvern privind 

accesul la profesia de transportator de mărfuri 

pe cale navigabilă în transportul naţional şi 

internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă 

a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri 

oficiale de calificare pentru această activitate 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2015 

2017 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 
2. Instruirea personalului 

 Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind 

armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de 

comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători 

pe căile navigabile interioare din Comunitate 

1. Aprobarea hotărîrii de Guvern privind 

condițiile de obținere a brevetelor de conducător 

al navei de navigație internă pentru 

transportarea mărfurilor și călătorilor 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

          2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 
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 Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor 

tehnice pentru navele de navigație interioară 

1. Aprobarea prin ordinul ministrului 

transporturilor şi infrastructurii drumurilor a 

cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie 

interioară 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul 

interior de mărfuri periculoase 

Elaborarea, aprobarea și adoptarea proiectului  

de lege de modificare a  Legii nr. 176 din 12 

iulie 2013 privind transportul naval intern al 

Republicii Moldova 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de 

informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile 

interioare de pe teritoriul Comunității 

Elaborarea, aprobarea și adoptarea proiectului  

de lege de modificare a  Legii nr. 176 din 12 

iulie 2013 privind transportul naval intern al 

Republicii Moldova 

 

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 
 

 Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea 

obligațiilor statelor de pavilion 

1. Elaborarea și  aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind respectarea obligațiilor statului-pavilion 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Elaborarea, aprobarea și adoptarea proiectului 

de lege privind modificarea Legii nr.599-XIV 

din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea 

Codului navigației maritime comerciale al 

Republicii Moldova 
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 Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului 

portului 

1. Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind respectarea obligațiilor statului-port 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Aderarea la Memorandumul de înțelegere 

privind controlul statului portului în regiunea 

Mării Negre 

 Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem de 

monitorizare și informare privind traficul navelor maritime 

și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului 

1. Elaborarea și aprobarea prin hotărîre de 

Guvern a regulamentului de monitorizare și 

informare privind traficul naval 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Colaborarea cu EAMSA în vederea utilizării 

sistemului SafeSeaNet 

4. Crearea serviciului de monitorizare şi dirijare 

a navelor maritime, ca subdiviziune a Agenției 

Navale a RM 

 Directiva Consiliului 1999/35/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului de instituire a principiilor 

fundamentale care reglementează investigarea accidentelor 

din sectorul de transport maritim 

1. Elaborare și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind cerințele minime față de navele de 

pasageri Ro-Ro 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

răspunderea în caz de accident a transportatorilor de 

persoane pe mare 

1. Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind răspunderea în caz de accident a 

transportatorilor de persoane pe mare 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Elaborarea, aprobarea și adoptarea proiectului 

de lege privind modificarea Legii nr.599-XIV 

din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea 

Codului navigației maritime comerciale al 

Republicii Moldova 

 

 Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind 

Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind aplicarea Codului internațional de 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Trimestrul III, 

2016 

În 

limitele 
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aplicarea Codului Internațional de Management al 

Siguranței pe teritoriul Comunității 

management al siguranței Infrastructurii 

Drumurilor 

 resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 

 Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind 

accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă 

sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru 

petrolierele cu cocă simplă, 

abrogat prin: Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 

privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la 

coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente 

pentru petrolierele cu cocă simplă 

Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind accelerarea introducerii cerințelor 

referitoare la coca dublă sau a unor standarde de 

proiectare echivalente pentru petrolierele cu 

coca simplă 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și 

procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în 

siguranță a vrachierelor 

1. Aprobarea hotărîrii de Guvern privind 

cerințele şi procedurile pentru încărcarea și 

descărcarea în siguranță a vrachierelor 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 

 Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim 

de formare a navigatorilor 

1. Aprobarea hotărîrii de Guvern privind nivelul 

minim de formare a navigatorilor 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În limita 

surselor 

bugetare 

şi a 

fonduril

or 

externe 

 Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile 

portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea 

navelor și a reziduurilor de încărcătură 

1. Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind instalațiile portuare pentru deșeurile 

generate de nave și reziduurile de încărcătură 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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3. Construcţia instalaţiilor pentru 

deşeurilegenerate de nave şi a reziduurilor de 

încărcătură în Portul Internaţional „Giurgiuleşti” 

şi din 

fondurile 

externe 

 Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind 

interzicerea compușilor organostanici pe nave 

1. Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind interzicerea compuşilor organostanici pe 

nave 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

Conform AA, 

prezenta directivă 

urmează a fi 

transpusă pînă în 

septembrie 2017 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 

2. Aderarea Republicii Moldova la Convenția 

internațională privind controlul sistemelor 

antivegetative dăunătoare utilizate la nave 

(Convenția AFS) 

 

 Condiții tehnice 

Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile 

aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din 

porturile statelor membre ale Comunității 

1. Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind formalităţile de raportare pentru navele 

care sosesc în şi / sau pleacă din port 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Aderarea Republicii Moldova la Convenția 

OMI privind facilitarea traficului maritim 

internațional, adoptată la 9 aprilie 1965( 

„Convenția FAL”) 

 Condiții sociale 

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul 

navelor 

 

Elaborarea și aprobarea hotărîrii de Guvern 

privind cerințele minime de securitate și 

sănătate pentru promovarea unei mai bune 

asistențe medicale la bordul navelor 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 

 Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 

privind Acordul de organizare a timpului de lucru al 

navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de 

 

Elaborarea și emiterea ordinului MTID de 

aprobarea a Regulamentului privind echipajul 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

2017 În 

limitele 

resurselo
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Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația 

Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea 

Europeană (FST) – anexa: Acordul european de organizare 

a timpului de lucru al navigatorilor 

minim al navelor de transport cu autopropulsie  

Elaborarea si aprobarea modificărilor la Legea 

176. 

Drumurilor r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

 Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea 

dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor 

la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității 

 

1. Elaborarea și emiterea ordinului MTID de 

aprobarea a Regulamentului privind echipajul 

minim al navelor de transport cu autopropulsie  

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2017 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2016 

2. Aderarea la Convenția MLC 2006 2016 

 

 Securitate maritimă 

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea 

securității portuare 

1. Aprobarea hotărîrii de Guvern privind 

consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor 

portuare 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

2. Elaborarea reglementărilor tehnice şi a 

procedurilor de control 

2016 

 Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind 

consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare 

Aprobarea hotărîrii de Guvern privind 

consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor 

portuare 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

fondurile 

externe 

CAPITOLUL 16. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

86 Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în chestiuni legate de mediu, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung privind dezvoltarea durabilă și 

ecologizarea economiei. Se prevede că protecția sporită a mediului va aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor din UE și din Republica Moldova, inclusiv prin 

îmbunătățirea sănătății publice, prin conservarea resurselor naturale, prin sporirea eficienței economice și ecologice, prin integrarea mediului în alte domenii de politică, 

precum și prin utilizarea de tehnologii moderne, mai curate, care să contribuie la modele de producție mai sustenabile. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de 

interesele părților pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între părți în domeniul protecției mediului și de acordurile 

multilaterale în acest domeniu 
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87 Cooperarea vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și 

promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global, inclusiv în următoarele domenii: 

(a) guvernanța în materie de mediu și aspecte orizontale, inclusiv o evaluare a impactului asupra mediului și o evaluare strategică de mediu, educația și formarea, 

răspunderea pentru daune aduse mediului, combaterea infracțiunilor împotriva mediului, cooperarea transfrontalieră, accesul la informații în materie de mediu, la 

procesele de luare a deciziilor și la procedurile de control administrativ și judiciar eficace; 

(b) calitatea aerului; 

(c) calitatea apei și gestionarea resurselor de apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații, deficitul de apă și seceta; 

(d) gestionarea deșeurilor și a resurselor, precum și transferul deșeurilor; 

(e) protejarea naturii, inclusiv conservarea și protecția diversității biologice și peisagistice; 

(f) poluarea industrială și riscurile industriale; 

(g) produsele chimice; 

(h) poluarea fonică; 

(i) protecția solului; 

(j) mediul urban și rural; 

(k) taxele și redevențele de mediu; 

(l)  sistemele de monitorizare și de informare în domeniul mediului; 

(m) inspecțiile și asigurarea respectării legii; 

(n) ecoinovarea, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile 

 

88 Părțile se angajează, printre 

altele: 

(a) să facă schimb de 

informații și de experiență; 

(b) să pună în aplicare 

activități comune de cercetare 

și un schimb de informații 

privind tehnologiile ecologice; 

(c) să planifice gestionarea 

riscurilor și a accidentelor 

industriale; 

(d) să pună în aplicare 

 1. Iniţierea dialogului de cooperare cu Agenţia 

Europeană a Mediului, indetificarea priorităţilor 

de cooperare în domeniu; 

 

Ministerul Mediului Trimestrul III 

2015 

 

 

2. Asigurarea schimbului periodic de informaţii 

şi experienţă, inclusiv în cadrul Sub-comitetului 

pentru Cooperare Economică şi Sectorială 

instituit în cadrul AA; 

Ministerul Mediului Trimestrul III 

2015 
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activități comune la nivel 

regional și internațional, 

inclusiv cu privire la 

acordurile multilaterale în 

domeniul mediului ratificate 

de părți, precum și activități 

comune în cadrul agențiilor 

competente, după caz. 

Părțile acordă o atenție 

deosebită aspectelor 

transfrontaliere și cooperării 

regionale 

3. Asigurarea sprijinirii acţiunilor ce ţin de 

implementarea noului program de cooperare 

teritorial EaPTC Republica Moldova – Ucraina, 

pe dimensiunea sectorului de mediu 

Ministerul 

Mediului  

2015 - 2016  

89 Cooperarea  include,   printre 

altele, următoarele obiective:  

(a)  Dezvoltarea unei strategii 

globale privind mediul, care să 

reglementeze reformele 

instituționale planificate 

(însoțite de calendare) pentru 

asigurarea punerii în aplicare 

și a respectării legislației în 

materie de mediu; repartizarea 

competențelor în materie de 

administrare în domeniul 

mediului la nivel național, 

regional și municipal; 

proceduri de luare a deciziilor 

și de punere în aplicare a 

deciziilor; proceduri privind 

promovarea integrării 

mediului în alte domenii de 

politică; promovarea unor 

măsuri privind economia 

ecologică și a ecoinovării, 

identificarea resurselor umane 

2.4. Cooperarea 

economică 

Mediu 

- Asigurarea adoptării de 

către Republica Moldova 

a unei strategii naționale 

de mediu, precum și a 

unui plan de acțiuni 

pentru implementarea 

acesteia 

- Realizarea reformelor 

instituționale necesare 

pentru a implementa 

eficient legile și politicile 

în domeniul mediului  

1. Asigurarea implementării corespunzătoare a 

Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea 

acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 

301 din 24 aprilie 2014 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Efectuarea analizei funcţionale a structurilor 

de mediu și elaborarea unui concept de 

reorganizare și optimizare a acestora 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Asigurarea reformelor instituționale și 

consolidarea capacităților în sectorul de mediu 

în conformitate cu rezultatele analizei 

funcționale 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

4. Elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

crearea secţiilor ecologice în cadrul autorităţilor 

publice locale 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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și financiare necesare și a unui 

mecanism de revizuire 

5. Instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a 

fondului forestier, a solurilor, aerului şi a 

schimbărilor climatice în cadrul sistemului de 

protecţie a mediului  

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

  (b) Elaborarea unor strategii 

sectoriale privind calitatea 

aerului; calitatea apei și 

gestionarea resurselor de apă; 

gestionarea deșeurilor și a 

resurselor; biodiversitatea și 

protecția naturii; poluarea 

industrială, riscurile 

industriale și produsele 

chimice, poluarea fonică, 

protecția solului, mediul urban 

și rural, ecoinovarea, inclusiv 

calendare și obiective de 

referință bine definite în 

materie de punere în aplicare, 

responsabilități administrative, 

precum și strategii de finanțare 

pentru investiții în 

infrastructură și tehnologie 

 6. Elaborarea politicii în domeniul  protecţiei 

resurselor de apă 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

7. Elaborarea şi aprobarea Strategiei în 

domeniul  protecţiei aerului atmosferic 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

şi din 

Fondul 

Global 

de 

Mediu 

(GEF) 

8. Asigurarea implementării corespunzătoare a 

Strategiei şi a Planului de acţiuni în domeniul 

conservării diversităţii biologice, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 274 din 18 mai 2015  

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

9. Elaborarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Programului naţional privind 

managementul durabil al substanţelor chimice 

în perioada 2016-2020 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

10. Revizuirea şi actualizarea Planului naţional 

de implementare a Convenţiei de la Stokholm 

privind poluanţii organici persistenţi 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 
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bugetare 

11. Asigurarea implementării corespunzătoare a 

Strategiei de gestionare a deșeurilor în 

Republica Moldova pentru anii 2013-2027, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 

10 aprilie 2013 

Ministerul Mediului 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

12. Includerea capitolului „protecţia solului” în 

proiectul Codului funciar şi elaborarea 

mecanismului de implementare a acestui capitol  

Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare, 

Ministerul Mediului 

2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

    

90 Organizarea unui dialog 

periodic cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Asigurarea unui dialog permanent cu instituţiile 

UE, inclusiv în cadrul structurilor stabilite de 

Acordul de Asociere 

Ministerul Mediului Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

91 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XI la prezentul 

acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă 

2.4. Cooperarea economică 

Mediu 

- Continuarea implementării eficiente a convențiilor de la 

Espoo, Aarhus și Rotterdam 

Notă. Realizarea obiectivului se asigură prin 

transpunerea: Directivei 2003/4/CE (Aarhus); 

Directivei 2001/42/CE şi Directivei 

2011/92/UE(Espoo); Regulamentului (CE) nr. 

689/2008 şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

(Rotterdam). 

Ministerul Mediului Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

Suportul 

parteneri

lor de 

dezvolta
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re 

Guvernarea de mediu și integrarea politicii de mediu în 

celelalte politici 

 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- stabilirea condițiilor în care proiectele din anexa I 

urmează să fie supuse unei evaluări a impactului asupra 

mediului și a unei proceduri de desemnare a proiectelor din 

anexa II care necesită o evaluare a impactului asupra 

mediului (art. 4); 

- determinarea domeniului de aplicare a informațiilor care 

urmează a fi furnizate de inițiatorul proiectului (art. 5); 

- instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din 

domeniul mediului și a unei proceduri de consultare 

publică (art. 6); 

- încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul 

de informații și consultări (art. 7); 

- stabilirea de măsuri pentru notificarea publicului cu 

privire la rezultatul deciziilor privind cererile de obținere a 

 

 

 

- 1. Asigurarea implementării Legii privind 

evaluarea impactului asupra mediului, adoptată 

la 29.05.2014, inclusiv prin:  

- - elaborarea şi aprobarea proiectului de Lege 

-  privind modificarea şi completarea unor acte 

- legislative; 

- - elaborarea şi aprobarea Ghidului privind 

-  procedura  de evaluare a impactului asupra 

mediului 

 

 

 

 

Ministerul Mediului 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de 

punere în aplicare a Legii privind evaluarea 

impactului asupra mediului 

 

 

 

Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2016 

 



47 
 

1 2 3 4 5 6 7 

autorizației (art. 9); 

- instituirea unor căi de atac eficiente, cu un cost care să 

nu fie prohibitiv și rapid la nivel administrativ și judiciar 

cu participarea publicului și a ONG-urilor (art. 11) 

2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de 

punere în aplicare a Legii privind evaluarea 

impactului asupra mediului 

Ministerul Mediului 2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 

anumitor planuri și programe asupra mediului. 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- instituirea unei proceduri de stabilire a planurilor sau 

programelor care necesită o evaluare strategică a mediului 

și a condițiilor în care planurile sau programele pentru care 

evaluarea strategică de mediu este obligatorie trebuie 

supuse unei astfel de evaluări (art. 3); 

- instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din 

domeniul mediului și a unei proceduri de consultare 

publică (art. 6); 

1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind 

evaluarea strategică de mediu 

 

 

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de 

punere în aplicare a Legii privind evaluarea 

strategică de mediu 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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- încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul 

de informații și consultări (art. 7) 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 

la informațiile despre mediu 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- stabilirea unor înțelegeri practice în temeiul cărora 

informațiile în materie de mediu să fie puse la dispoziția 

publicului și a excepțiilor aplicabile (art. 3 și 4); 

- garantarea faptului că autoritățile publice pun la 

dispoziția publicului informațiile referitoare la mediu [art. 

3 alin. (1)] 

- stabilirea unor proceduri de revizuire a deciziilor de a nu 

furniza informații referitoare la mediu sau de a furniza doar 

informații parțiale (art. 6); 

- crearea unui sistem de difuzare a informațiilor despre 

mediu către public (art. 7) 

1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind accesul 

la informaţia de mediu 

 

 

 

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de 

punere în aplicare a Legii privind accesul la 

informaţia de mediu 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 

publicului la elaborarea anumitor planuri și programe 

privind mediul. 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

Notă. Transpunerea se asigură prin adoptarea 

Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului, Legii privind 

evaluarea strategică de mediu şi Legii privind 

accesul la informaţia de mediu, expuse anterior  

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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- crearea unui mecanism de furnizare a informațiilor către 

public (art. 2 alin. (2) lit. (a) și art. 2 alin. (2) lit. (d)); 

- crearea unui mecanism de consultare publică (art. 2 alin. 

(2) lit. (b) și art. 2 alin. (3)); 

- stabilirea unui mecanism pentru observații și opinii 

exprimate de public pentru a fi luate în considerare în 

procesul decizional (art. 2 alin. (2) lit. (c)); 

- garantarea efectivă, în timp util și cu un cost care să nu 

fie 

prohibitiv a accesului la justiție, la nivel administrativ și 

judiciar în ceea ce privește legalitatea de fond sau de 

procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor 

autorităților publice în aceste proceduri pentru publicul 

vizat, inclusiv ONG-uri (art. 3 alin. (7) și art. 4 alin. (4), 

evaluarea impactului asupra mediului și IPPC (IED)) 

3. Elaborarea şi adoptarea Legii privind accesul 

la informaţia de mediu  

Calitatea aerului 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente (art. 3); 

- stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (art. 4); 

- crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii 

corespunzătoare, a calității aerului înconjurător în raport cu 

poluanții atmosferici (art. 5, 6 și 9); 

- stabilirea unor planuri de calitate a aerului înconjurător 

pentru zonele și aglomerările în care nivelul de poluanți 

depășește valoarea-limită/valoarea-țintă (art. 23); 

- stabilirea unor planuri de acțiune pe termen scurt pentru 

zonele și aglomerările în care există riscul ca pragurile de 

alertă să fie depășite (art. 24); 

- stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către 

public (art. 26) 

 

1. Evaluarea cadrului instituţional, a sistemului 

de management și de protecţie a aerului și 

elaborarea unui studiu de evaluare  privind 

situația în acest domeniu 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul III, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Stabilirea criteriilor și regimului de evaluare a 

calității aerului în relație cu poluanții 

atmosferici 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la 

calitatea şi protecţia aerului atmosferic 

 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul IV, 

2017 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

4. Elaborarea şi aprobarea Strategiei în 

domeniul protecţiei aerului atmosferic  

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, 

cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice 

policiclice în aerul înconjurător 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională în vederea identificării 

modului de transpunere a Directivei 

2004/107/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 

privind reducerea conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- crearea unui sistem de eșantionare eficient și a unor 

metode analitice corespunzătoare de analiză (art. 6); 

- interzicerea utilizării păcurii grele și a motorinei cu un 

conținut de sulf mai mare decît valorile-limită stabilite    

(art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1)); 

- aplicarea valorilor-limită pentru conținutul de sulf din 

combustibilii marini (art. 4a și 4b) 

Elaborarea şi  aprobarea Regulamentului  

privind reducerea conţinutului de sulf din 

anumiţi combustibili lichizi 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind 

controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția 

acestora de la terminalele la stațiile de distribuție a 

carburanților, astfel cum a fost modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

1. Elaborarea noului proiect de lege cu privire la 

calitatea şi protecţia aerului atmosferic 

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2017 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

-  identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea și 

încărcarea carburanților (art. 2); 

2. Efectuarea inventarierii terminalelor pentru 

depozitarea şi încărcarea petrolului  

Ministerul Mediului Trimestrul  IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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- stabilirea unor măsuri tehnice pentru a reduce pierderile 

de carburanți de la instalațiile de depozitare la terminale și 

la stațiile de distribuție a carburanților și în timpul 

încărcării/descărcării containerelor mobile la terminale     

(art. 3, 4 și 6 și anexa III) 

3. Elaborarea proiectului Reglementării tehnice 

privind limitarea pierderilor de petrol la 

instalațiile de depozitare din terminale și stațiile 

de deservire și în timpul încărcării și descărcării 

containerelor mobile la terminale 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor 

de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de 

solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în 

produsele de refinisare a vehiculelor 

 Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- stabilirea de limite maxime pentru conținutul de COV 

pentru vopsele și lacuri (art. 3 și anexa II faza II) 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională în vederea identificării 

modului de transpunere a Directivei 

2004/42/CE 

 

Ministerul Mediului 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

Proiectul 

regional 

,,Protecţi

a 

mediului 

în 

bazinele 

rîurilor 

internaţi

onale” 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele 

naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

 - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorităților 

competente care urmează să îndeplinească cerința de a 

prezenta rapoarte privind inventarele de emisii și de 

raportare în temeiul directivei 

 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia naţională  în vederea identificării 

modului de transpunere a Directivei 

2001/81/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Calitatea apei și gestionarea resurselor 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 

1. Definitivarea procesului de elaborare a 

mecanismului de punere în aplicare a Legii 

apelor, în particular: 

  În 

limitele 

resurselo
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de politică comunitară în domeniul apei, astfel cum a fost 

modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

1.1. Elaborarea şi aprobarea planurilor de 

gestionare a districtelor bazinelor hidrografice 

Nistru și Dunărea-Prut-Marea Neagră. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

r 

bugetare 

1.2. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 894 

din 12.11.2013 cu privire la organizarea și 

funcționarea ghișeului unic în domeniul 

autorizării de mediu pentru folosința specială a 

apei. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

 

 

1.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu 

privire la funcționarea sistemului informațional 

al resurselor de apă în R; 

Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2016 

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și 

gestionarea riscurilor de inundații 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

1. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind 

riscurile de inundații 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea hărților de hazard și a hărților de 

risc de inundații pentru zonele cu risc sporit la 

inundații 

3. Elaborarea planurilor de management al 

riscurilor de inundații 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 

privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 98/15/CE și prin Regulamentul 

(CE) nr. 1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

Iniţierea evaluării situației în domeniul 

colectării și epurării apelor reziduale urbane și 

identificarea zonelor sensibile și mai puțin 

sensibile 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 

privind calitatea apei destinate consumului uman, astfel 

cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

1. Elaborarea proiectului legii privind calitatea 

apei potabile conform Directivei 98/83/CE 

privind calitatea apei destinate consumului 

uman, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Mediului, 

 

Trimestrul IV, 

2016 

 

2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru 

Ministerul Sănătăţii 2015 În 

limitele 
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 sistemele mici de apă potabilă resurselo

r 

bugetare 

3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea regulamentului sanitar pentru 

monitorizarea calității apei potabile 

Ministerul Sănătăţii 2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 

1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole, astfel cum a fost modificată 

prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

- stabilirea programelor de monitorizare (art. 6) 

Notă. Transpusă prin Hotărîrea Guvernului 

nr.836 din 29 octombrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind prevenirea poluării 

apelor din activităţi agricole” 

 

Ministerul Mediului  

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Elaborarea şi aprobarea programelor de 

monitoring al poluării apelor cu nitraţi din 

sursele agricole 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Gestionarea deşeurilor și a resurselor  

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- pregătirea planurilor de gestionare a deșeurilor în 

conformitate cu cele cinci niveluri ale ierarhiei deșeurilor 

și programele de prevenire a generării deșeurilor (capitolul 

V); 

- stabilirea mecanismului de recuperare integrală a 

costurilor în conformitate cu principiul poluatorul plătește 

și cu principiul extins al responsabilității producătorului 

(articolul 14) 

 

1. Elaborarea şi adoptarea Legii privind 

deşeurile 

 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul III, 

2015 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea Programului de gestionare a 

deșeurilor și a programelor de prevenire a 

generării deşeurilor 

 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Crearea mecanismelor economice necesare 

pentru implementarea principiului de 

răspundere extinsă a producătorului 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 

privind depozitele de deșeuri, astfel cum a fost modificată 

prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- clasificarea depozitelor de deșeuri (art. 4) 

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu 

privire la depozitele de deşeuri 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea 

deșeurilor din industriile extractive  

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente 

1. Revizuirea Codului subsolului în vederea 

transpunerii Directivei 2006/21/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea  mecanismului de 

implementare a Codului subsolului 

 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Protecţia naturii 

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 

păsărilor sălbatice 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- evaluarea speciilor de păsări care necesită măsuri de 

conservare speciale și a speciilor migratoare care apar în 

mod regulat; 

- identificarea și desemnarea unor zone de protecție 

specială pentru speciile de păsări (art. 4 alin. (1)); 

- stabilirea unor măsuri speciale de conservare pentru a 

proteja speciile migratoare care apar în mod regulat (art. 4 

alin. (2)) 

Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege 

pentru  modificarea Legii regnului animal  

nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (armonizat la 

Directiva 2009/147/CE privind conservarea 

păsărilor sălbatice) 

Ministerul Mediului 

 

 

 

Trimestrul II, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

 

 

Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/62/CE, 

Directiva 2006/105/CE și Regulamentul (CE) 1882/2003 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente. 

 

1. Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii regnului vegetal nr.239-XVI 

din 8 noiembrie 2007 (armonizat la Directiva 

92/43/CE privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 

conform amendamentelor Directivei 97/62/CE, 

2006/105/CE și Regulamentului (CE) 

1882/2003) 

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

 

2. Elaborarea proiectului de lege pentru  

modificarea Legii nr.94-XVI din 5 aprilie 2007 

cu privire la rețeaua ecologică (armonizat la 

Directiva 92/43/CE privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună și 

floră sălbatică, conform amendamentelor 

Directivei 97/62/CE, 2006/105/CE și 

Regulamentului (CE) 1882/2003) 

Ministerul Mediului 

 

Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Poluarea industrială şi pericolele industriale 

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și 

controlul integrat al poluării) (reformare) 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea 

autorităţii/autorităţilor competente 

- identificarea instalațiilor care necesită autorizaţie (anexa 

I) 

1. Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor 

din legislaţia naţională în vederea identificăriia 

modului de transpunere a cerinţelor Directivei 

2010/75/UE 

 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea unui studiu pentru identificarea 

instalaţiilor care necesită autorizaţie 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de 

accidente majore care implică substanţe 

periculoase, modificată prin Directiva 2003/105/CE și 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea 

autorităţii/autorităţilor competente 

1. Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor 

din legislaţia  naţională în vederea identificării a 

modului de transpunere a cerinţelor Directivei 

96/82/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea şi adoptarea legii privind controlul 

asupra riscului de accidente majore care implică 

substanţe periculoase 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Produse chimice 

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind 

1. Elaborarea şi adoptarea legii privind 

substanţele chimice 

 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo
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exportul și importul de produse chimice periculoase 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: 

- punerea în aplicare a procedurii de notificare a 

exporturilor (art. 7); 

- punerea în aplicare a procedurilor de procesare a 

notificărilor de export primite din partea altor țări (art. 8); 

- instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea 

notificărilor privind actele normative cu caracter definitiv 

(art. 10); 

- instituirea de proceduri pentru elaborarea și transmiterea 

notificărilor privind deciziile de import (art. 12); 

- punerea în aplicare a procedurii PIC („consimțămînt 

prealabil în cunoștință de cauză”) pentru exportul anumitor 

produse chimice, în special pentru cele menționate în anexa 

III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de 

consimțămînt prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă 

anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac 

obiectul comerțului internațional (art. 13); 

- implementarea cerințelor de etichetare și de ambalare 

pentru produsele chimice exportate (art. 16); 

- desemnarea autorităților naționale care controlează 

importurile și exporturile de produse chimice (art. 17) 

2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

r 

bugetare 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecurilor 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: 

- desemnarea autorității (autorităților) competente (art. 43) 

1. Elaborarea şi adoptarea legii privind 

substanţele chimice 

 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

- implementarea clasificării, etichetării și ambalării 

substanțelor și amestecurilor (art. 4) 

2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 



58 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 

substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 

Europene pentru Produse Chimice 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: 

- desemnarea autorității (autorităților) competente, a 

autorităților de aplicare a legii și stabilirea unui sistem 

oficial de monitorizare și control (art. 121 și 125); 

- adoptarea unor dispoziții de drept intern privind 

sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legislației naționale 

privind substanțele chimice (art. 126); 

1. Elaborarea şi aprobarea Legii privind 

substanţele chimice, inclusiv pentru desemnarea 

autorităţii/autorităţilor competente 

 

 

Ministerul Mediului 

 

 

Trimestrul II, 

2016 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

 

 

2. Includerea unui articol în proiectul  legii 

privind substanţele chimice şi completarea 

Codului contravenţional cu prevederi privind 

penalităţile aplicabile în cazul încălcării legilor 

naţionale referitoare la produsele chimice 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

Proiect 

de 

asistenţă 

tehnică 

- adoptarea unor dispoziții naționale privind instituirea unui 

sistem național de înregistrare a substanțelor chimice și a 

amestecurilor de substanțe chimice (titlul II, art. 5, 6, 7 și 

14); 

- adoptarea unor dispoziții de drept intern referitoare la 

informațiile din cadrul lanțului de aprovizionare privind 

substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice, 

precum și obligațiile care le revin utilizatorilor din aval 

(titlurile IV și V, art. 31 și 37); 

- adoptarea de dispoziții naționale privind adoptarea listei 

de restricții, astfel cum se specifică în anexa XVII la 

REACH (titlul VIII, art. 67) 

3. Elaborarea şi aprobarea Conceptului tehnic 

de creare a Registrului produselor chimice de pe 

piaţa Republicii Moldova 

 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

Proiect 

de 

asistenţă 

tehnică 

 

4. Includerea unui capitol în proiectul legii 

privind substanţele chimice 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2015 

 

Proiect 

de 

asistenţă 

tehnică 

 

5. Includerea unui articol în proiectul  legii 

privind substanţele chimice şi elaborarea 

proiectului hotărîrii Guvernului privind lista 

restricţiilor, specificată în anexa XVII a 

REACH 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

Proiect 

de 

asistenţă 

tehnică 

 

CAPITOLUL 17. POLITICI CLIMATICE 

92 Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în vederea combaterii schimbărilor climatice. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților, în baza 

egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între angajamentele bilaterale și multilaterale în acest domeniu 

93 Cooperarea încurajează măsuri la nivel național, regional și internațional, inclusiv în următoarele domenii: 

(a) atenuarea schimbărilor climatice; 

(b) adaptarea la schimbările climatice; 

(c) comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon; 

(d) cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea, desfășurarea și diseminarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, sigure și durabile din punctul de vedere al 
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mediului, precum și a tehnologiilor de adaptare la schimbările climatice; 

(e) integrarea aspectelor legate de climă în politici sectoriale; 

(f) activități de sensibilizare, educare și formare 

94 Părțile se angajează, printre altele: 

(a) să facă schimb de informații și de experiență; 

(b) să pună în aplicare activități comune de cercetare și schimburi de informații referitoare la tehnologiile mai ecologice; 

(c) să pună în aplicare activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv cu privire la acordurile multilaterale în domeniul mediului ratificate de părți, precum și 

activități comune în cadrul agențiilor competente, după caz. 

Părțile acordă o atenție deosebită aspectelor transfrontaliere și cooperării regionale 

95 Cooperarea include, printre 

altele, dezvoltarea și punerea 

în aplicare: 

(a) a unei strategii climatice 

globale și a unui plan de 

acțiune pentru atenuarea pe 

termen lung a efectelor 

schimbărilor climatice și 

pentru adaptarea la acestea 

2.4. Cooperarea 

economică 

Combaterea schimbărilor 

climei 

- Cooperarea pentru 

fortificarea dialogului și 

cooperarea privind 

schimbările climatice, 

contribuind la: 

- pregătirea și semnarea 

unui nou acord global cu 

privire la schimbările 

climatice;  

- planificarea strategică și 

elaborarea măsurilor de 

atenuare și adaptare la 

schimbările climatice;  

- ajustarea legislației cu 

actele UE și 

instrumentele 

internaționale relevante 

 

 

Asigurarea implementării Strategiei naţionale de 

adaptare la schimbările climatice şi a Planului 

de acţiuni pentru implementarea acesteia, 

aprobate la 10.12.2014 prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1009 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(b) a evaluărilor privind 

vulnerabilitatea și adaptarea la 

schimbările climatice 

2. Efectuarea unui studiu privind evaluarea 

vulnerabilităţii la schimbările climatice a 

sectoarelor-cheie ale economiei naţionale 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

Proiectul 

regional 

„Clima 

East” 

(Partener

iatul 

Estic) 

(c) a unei strategii naționale de 

adaptare la schimbările 

climatice 

3. Elaborarea şi aprobarea Contribuţiei naţionale 

pentru noul acord global cu privire la 

schimbările climatice 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2015 

Suport 

oferit de 

Program

ul 

Națiunil

or Unite 

pentru 

Mediu 
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(d) a unei strategii de 

dezvoltare cu emisii reduse de 

dioxid de carbon 

4. Elaborarea şi aprobarea  Strategiei de 

dezvoltare cu emisii reduse 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

Proiectul 

regional 

„Clima 

East” 

(e) a unor măsuri pe termen 

lung de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

5. Promovarea programelor de eliminare 

treptată a automobilelor, camioanelor, 

tractoarelor vechi 

Ministerul Mediului 2023 Proiecte 

de 

asistenţă 

tehnică 

(f)a unor măsuri destinate 

pregătirii pentru 

comercializarea certificatelor 

de emisii de dioxid de carbon 

6. Realizarea studiilor privind nivelul de 

pregătire pentru comercializarea CO2 

Ministerul Mediului 2020 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

proiecte 

de 

asistenţă 

tehnică 

(g)a unor măsuri destinate 

promovării transferului de 

tehnologii în baza unei 

evaluări a nevoilor în materie 

de tehnologie 

7. Elaborarea mecanismului de aplicare a 

sistemului „celor mai bune tehnici disponibile” 

şi „cele mai bune practici” pentru  sectoarele 

industriei care au un impact semnificativ în ceea 

ce priveşte calitatea aerului 

Ministerul Mediului 2020 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

proiecte 

de 

asistenţă 

tehnică 

(h)a unor măsuri destinate 

integrării considerațiilor legate 

de climă în politici sectoriale, 

precum și 

8. Integrarea prevederilor de protecţie a 

mediului, dezvoltare economică verde şi de 

adaptare la schimbările climatice în 

documentele de politici sectoriale şi în legislaţia 

relevantă 

Ministerul Mediului 2014 - 2020 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(i)a unor măsuri privind 

substanțele care afectează 

stratul de ozon 

9. Elaborarea şi aprobarea Programului naţional 

de suprimare eşalonată a hidroclorofluoro-

carburilor pentru anii 2014-2040 în Republica 

Moldova 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 
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bugetare 

96 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Menţinerea unui dialog permanent cu instituţiile 

UE, inclusiv în cadrul structurilor stabilite în 

Acordul de Asociere 

Ministerul Mediului Pe parcurs În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

97 Republica Moldova realizează apropierea legislației sale 

naționale de actele normative ale UE și de instrumentele 

internaționale menționate în anexa XII la prezentul acord, 

în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. 

 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 

sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de seră în cadrul Comunității 

Se aplică următoarele dispoziții ale directivei: 

-instituirea unui sistem pentru identificarea instalațiilor 

relevante și pentru identificarea gazelor cu efecte de seră 

(anexele I și II); 

- crearea unui sistem de monitorizare, raportare, verificare 

și asigurare a punerii în aplicare și a unor proceduri de 

consultare publică (art. 9, 14 - 17, 19 și 21) 

 

 

 

 

 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională şi în vederea identificării a 

modului de transpunere a cerinţelor Directivei 

2003/87/CE 

 

 

 

 

 

Ministerul Mediului 

 

 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2016 

 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

Proiectul 

regional 

„Clima 

East” 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite 

gaze fluorurate cu efect de seră 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- stabilirea/adaptarea cerințelor de formare și certificare 

naționale pentru personalul și societățile relevante (art. 5); 

- stabilirea de sisteme de raportare în vederea obținerii de 

date privind emisiile în sectoarele relevante (art. 6); 

- stabilirea unor sisteme de asigurare a punerii în aplicare 

(art. 13) 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională în vederea identificării  

modului de transpunere acerinţelor Directivei 

2003/87/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 

substanțele care diminuează stratul de ozon 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- stabilirea unei interdicții privind producerea de 

substanțe reglementate, cu excepția anumitor utilizări și, 

pînă în 2019, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) (art. 4); 

- stabilirea unei interdicții privind introducerea pe piață și 

utilizarea substanțelor reglementate, cu excepția HCFC 

regenerate, care pot fi folosite ca agent refrigerant pînă în 

2015 (art. 5 și 11); 

- definirea condițiilor pentru producerea, introducerea pe 

piață și utilizarea de substanțe reglementate pentru 

utilizările exceptate (ca intermediari de sinteză, agenți de 

proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și 

utilizarea critică de haloni) și derogări individuale, inclusiv 

utilizările bromurii de metil în cazuri de urgență (capitolul 

III); 

- instituirea unui sistem de licențe pentru importul și 

exportul de substanțe reglementate pentru utilizările 

exceptate (capitolul IV) și de obligații de raportare pentru 

statele membre și întreprinderi (art. 26 și 27); 

- stabilirea obligațiilor privind recuperarea, reciclarea, 

regenerarea și distrugerea substanțelor reglementate uzate 

(art. 22); 

- stabilirea de proceduri pentru monitorizarea și 

inspectarea scurgerilor de substanțe reglementate (art. 23) 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională în vederea identificării a 

modului de transpunere acerinţelor Directivei 

2003/87/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea 

benzinei și a motorinei  

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- realizarea unei evaluări a consumului național de 

combustibil;  

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor din 

legislaţia  naţională în vederea identificării a 

modului de transpunere acerinţelor Directivei 

2003/87/CE 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, 

Proiectul 

regional 
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- stabilirea unui sistem de monitorizare a calității 

combustibililor (art. 8); 

- interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 alin. 

(1)); 

- autorizarea comercializării benzinei fără plumb, a 

combustibililor diesel și a carburanților folosiți pentru 

utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și 

forestiere, cu condiția îndeplinirii cerințelor relevante (art. 

3 și 4); 

- stabilirea unui sistem de reglementare pentru a 

reglementa împrejurările excepționale și a unui sistem de 

culegere de date privind calitatea combustibililor la nivel 

național (art. 7 și 8) 

„Clima 

East” 

CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

98 Părțile își consolidează 

cooperarea cu privire la 

dezvoltarea societății 

informaționale în beneficiul 

cetățenilor și al 

întreprinderilor prin punerea la 

dispoziție la scară largă a 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor (TIC) și prin 

îmbunătățirea calității 

serviciilor la prețuri 

rezonabile. Această cooperare 

ar trebui să vizeze facilitarea 

accesului la piețele 

comunicațiilor electronice, 

încurajarea concurenței și a 

investițiilor în sectorul 

respectiv și promovarea 

dezvoltării serviciilor publice 

online 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea informațională 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda Digitală pentru 

Europa” 

 

1.Implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova 

Digitală 2020” și a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei  pe toate cele 3 

dimensiuni ale sale: 

Pilonul I: Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea 

conectivităţii şi accesului la reţea; 

Pilonul II: Conţinut digital şi servicii electronice 

– promovarea generării conţinutului şi 

serviciilor digitale; 

Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – consolidarea 

alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a 

permite inovarea şi a stimula utilizarea 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 
Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice  

Centrul Național de 

Protecție a Datelor cu 

Caracter Personal 

 

-2015-2020 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 
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99 Cooperarea poate viza 

următoarele subiecte: 

(a) Schimbul de 

informații și de cele mai bune 

practici privind punerea în 

aplicare a strategiilor naționale 

referitoare la societatea 

informațională, inclusiv, 

printre altele, inițiative care 

vizează promovarea accesului 

la rețele în bandă largă, 

îmbunătățirea securității 

rețelelor și dezvoltarea 

serviciilor publice online 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea informațională 

- Ajustarea legislației în 

domeniul comunicațiilor 

electronice la acquis-ul 

UE 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda digitală pentru 

Europa” 

 
1. Ajustarea și promovarea în Guvern a Legii 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007 în conformitate cu directivele 

corespunzătoare ale UE 

 

 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 
Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice  

Centrul Național de 

Protecție a Datelor cu 

Caracter Personal 

 

 
Trimestrul IV, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

 

2. Punerea în aplicare a prevederilor Legii sus-

menționate 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I, 2016 

 (b) Schimbul de informații, de 

cele mai bune practici și de 

experiență pentru a promova 

dezvoltarea unui cadru de 

reglementare cuprinzător 

pentru comunicațiile 

electronice, în special pentru a 

consolida capacitatea 

administrativă a administrației 

naționale în domeniul 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea informațională 

 
- Ajustarea legislaţiei în 

domeniul comunicaţiilor 

electronice la acquis-ul UE  

- Fortificarea sectorului prin 

schimbul de informaţie şi 

.  

 
3.Instituirea unui mecanism eficient de cooperare 

între Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal şi Agenţia Naţională de 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 
Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal, 

Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 
2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 
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tehnologiilor informației și 

comunicațiilor, precum și a 

autorității independente de 

reglementare, pentru a 

încuraja o mai bună utilizare a 

resurselor de spectru și pentru 

a promova interoperabilitatea 

rețelelor în Republica 

Moldova și cu UE 

experienţă în implementarea 

Iniţiativei Europa 2020 

“Agenda digitală pentru 

Europa”; 

-Fortificarea independenţei 

şi capacităţii administrative 

a agenţiei de reglementare 

în domeniul comunicaţiilor 

pentru a asigura abilitatea 

acesteia de a întreprinde 

măsuri de reglementare 

corespunzătoare, de a 

implementa deciziile sale şi 

toate reglementările 

aplicabile şi de a garanta 

concurenţa loială pe pieţe; 

- Ajustarea legislaţiei în 

domeniul comunicaţiilor 

electronice la acquis-ul UE  

- Fortificarea sectorului prin 

schimbul de informaţie şi 

experienţă în implementarea 

Iniţiativei Europa 2020 

“Agenda digitală pentru 

Europa”; 

2.3. Cooperarea în domeniul 

justiţiei, libertăţii şi 

securităţii  

Protecţia datelor cu 

caracter personal 

- Fortificarea în continuare a 

dezvoltării capacităţii 

autorităţii pentru protecţia 

datelor cu caracter personal 

(Centrul Naţional pentru 

 
4. Adaptarea reţelelor de comunicaţii electronice la 

standardele naţionale de protecţie a datelor cu 

caracter personal 

 
Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Centrul Național de 

Protecție a Datelor cu 

Caracter Personal 

 

 
2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 
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Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal) şi 

monitorizarea aplicării 

standardelor de protecţie a 

datelor în toate sectoarele, în 

special în cele referitoare la 

aplicarea legii 

 (c)Încurajarea și promovarea 

punerii în aplicare a 

instrumentelor TIC pentru o 

mai bună guvernanță, 

e-learning și cercetare, servicii 

publice de asistență medicală, 

digitizarea patrimoniului 

cultural, dezvoltarea 

conținutului digital și a 

comerțului electronic 

     

    

   

   

    

  (d) Îmbunătățirea nivelului de 

securitate a datelor cu caracter 

personal și a protejării 

confidențialității în 

comunicațiile electronice 
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100 Părțile promovează cooperarea 

dintre autoritățile de 

reglementare ale UE și 

autoritățile naționale de 

reglementare ale Republicii 

Moldova din domeniul 

comunicațiilor electronice. 

Părțile iau în considerare, de 

asemenea, cooperarea în alte 

domenii relevante, inclusiv 

prin intermediul inițiativelor 

regionale 

     

    

101 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 
(Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor în 

comun cu alte instituții vizate 

participă la ședințele structurilor 

AA/DCFTA.) 

     

1.     

102 Republica Moldova realizează 

apropierea legislației sale 

naționale de actele normative 

     



68 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ale UE și de instrumentele 

internaționale menționate în 

anexa XXVIII-B la prezentul 

Acord, în conformitate cu 

dispozițiile din anexa 

respectivă 

 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de 

reglementare comun pentru rețelele și serviciile de 

comunicații electronice (Directiva-cadru), astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– consolidarea capacității administrative și a independenței 

autorității naționale de reglementare în domeniul 

comunicațiilor electronice; 

– stabilirea procedurilor de consultare publică pentru 

măsurile de reglementare noi; 

– instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva 

deciziilor autorității naționale de reglementare în domeniul 

comunicațiilor electronice;  

– definirea piețelor relevante de produse și servicii din 

sectorul comunicațiilor electronice care sînt susceptibile 

reglementării ex ante și analiza acestor piețe, cu scopul de 

a stabili dacă pe acestea există o putere de piață 

semnificativă (SMP) 

 
1. Modificarea, completarea și promovarea în 

Guvern a Legii comunicaţiilor electronice nr.241-

XVI din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 
 

Trimestrul IV, 

2015 
 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 
2. Punerea în aplicare a prevederilor Legii sus-

menționate 

Trimestrul I, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 
3. Adoptarea Legii privind accesul pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV,  

2015 

Surse 

diverse 

4. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 

din 11 februarie 2013 

 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 
 

2014-2020 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor 

și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind 

autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 

2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă 

autorizații generale și să limiteze nevoia de licențe 
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individuale în cazuri specifice, justificate în mod 

corespunzător 

 

 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de 

comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum 

și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 

2009 

 

În baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu 

directiva-cadru, autoritatea națională de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice va impune 

operatorilor care s-au dovedit a avea putere semnificativă 

pe piață (SMP) pe piețele relevante, obligații de 

reglementare adecvate, cu privire la: 

- accesul la, și utilizarea infrastructurilor specifice de rețea; 

- controlul prețurilor privind accesul și tarifele de 

interconectare, inclusiv obligațiile în funcție de costuri; 

- transparență, nondiscriminare și separarea contabilă 

 

 
1. Elaborarea și promovarea în Guvern a 

modificărilor la Legea comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007) 

 

 

 

 

2.Punerea în aplicare a modificărilor Legii respective 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice 

 
4.Punerea în aplicare a modificărilor Legii respective 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 
Trimestrul I, 2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 

din 11 februarie 2013 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

2015-2020 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

6. Elaborarea și implementarea Programului de 

dezvoltare a rețelelor fixe în bandă largă pe anii 

2014-2020 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2020 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 
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7. Elaborarea şi implementarea Programului de 

dezvoltare a rețelelor mobile în bandă largă pe 

anii 2014-2020 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2020 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile 

electronice de comunicații (Directiva privind serviciul 

universal), astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– punerea în aplicare a Regulamentului privind obligațiile 

de serviciu universal (USO), inclusiv stabilirea unor 

mecanisme pentru calculul prețurilor și finanțare;  

– asigurarea respectării intereselor și drepturilor 

utilizatorilor, în special prin introducerea portabilității 

numerelor și numărului unic european pentru apeluri de 

urgență 112 

 

1. Elaborarea și promovarea în Guvern a Legii 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007) 

 

 

 

 
2. Punerea în aplicare a prevederilor Legii 

  

 

 

 

 

 

 

 
Trimestrul I 2016 

 

 
3. Elaborarea şi aprobarea Programului naţional de 

implementare a serviciului universal în domeniul 

comunicaţiilor electronice în Republica Moldova 

pentru anii 2014-2020 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 
Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 
2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

    

. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind implementarea serviciului universal 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5.Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a 

metodologiei de calculare a costului net privind 

îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a 

serviciului universal 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 
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Tehnologia Informaţiei bugetare 

6. Stabilirea cotei de contribuţii obligatorii care 

urmează să fie efectuate de către furnizorii de 

reţele şi servicii de comunicaţii electronice în 

fondul serviciului universal 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

Anual În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

7. Elaborarea Programului naţional de 

implementare a serviciului de urgenţă 112 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

alte instituții vizate 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

8. Efectuarea unui studiu de fezabilitate, care va 

include: 

- studiul rețelelor publice de comunicații 

electronice pe țară (telefonia fixă, telefonia 

mobilă, ISP), în scopul determinării stării lor și 

a posibilității de recepționare a apelurilor de 

urgență utilizînd un singur număr de urgență 

112; 

- analiza economico-financiară și costurile 

privind crearea Serviciului 112; 

- elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului 

Informațional Automatizat al Serviciul 112 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

 
9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului, 

structurii, efectivului-limită şi statelor de personal 

ale Serviciului 112 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

10. Elaborarea Regulamentului și crearea 

Comitetului coordonator interdepartamental 

pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 

112 şi serviciile specializate de urgenţă 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor și alte 

instituții vizate 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 
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alte 

surse 

11. Crearea Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Semestrul I, 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

12. Elaborarea Regulamentului de interacţiune 

dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de 

urgenţă 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor și alte 

instituții vizate 

Semestrul I, 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

 Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 

privind concurența pe piețele de rețele și servicii de 

comunicații electronice 

1. Întreprinderea măsurilor pentru transpunerea 

în legislația națională a prevederilor directivei 

(ajustarea/revizuirea Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007) 

 

 

 

 

 

 
2. Punerea în aplicare a modificărilor la Legea 

respectivă 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

Trimestrul IV 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 
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3. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate rețelelor publice de comunicații 

electronice 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul I, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum 

a fost modificată prin Directiva 2009 / 136/CE al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura 

protecția drepturilor și libertăților fundamentale, și în 

special a dreptului la viață privată, în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul 

comunicațiilor electronice și pentru a asigura libera 

circulație a acestor date, precum și a echipamentelor și 

serviciilor de comunicații electronice 

 

Notă: Modificarea actelor menţionate la pct.2 şi 3 urmează 

a fi realizată în conformitate cu Hotărîrea Curţii de Justiţie 

a UE prin care Directiva 2006/24/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind 

păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu 

furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile 

publicului sau de rețele de comunicații publice și de 

modificare a Directivei 2002/58/CE este declarată nevalidă 

1. Implementarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 

privind protecţia datelor cu caracter personal 

 

 

Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

Permanent În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 
2.Elaborarea modificărilor și promovarea în Guvern 

a Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007) 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei, 

Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

 

 

 

Trimestrul IV 2015 
 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 

 
3.Punerea în aplicare a modificărilor la Legea 

respectivă 

 

 

Trimestrul I, 

2016 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

4. Aprobarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.20-XVI din 3 februarie 2009 

privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 

informatice 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul 

Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, Procuratura 

Generală 

Trimestrul II, 2017 

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de 

reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de 

frecvențe radio în Comunitatea Europeană 

 

1. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.116 

din 11 februarie 2013 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în 

2014-2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei: 

- adoptarea unei politici și a unei reglementări care să 

asigure disponibilitatea armonizată și utilizarea eficientă a 

spectrului de frecvențe radio 

 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

și din 

alte 

surse 

 
2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire 

la procedura de eliberare a licenţelor de emisie 

pentru serviciile de programe TV privind utilizarea 

mutiplexului 

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului 
 

2015-2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

    

3. Organizarea concursurilor  de eliberare a 

licenţelor de emisie pentru serviciile de 

programe TV privind utilizarea mutiplexului 

Consiliul Coordonator 

al Audiovizualului 

2015-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

4. Implementarea Programului privind tranziţia 

de la televiziunea analogică terestră la cea 

digitală terestră, elaborat de Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pe 

domeniul de competenţă al Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului 

Consiliul Coordonator 

al Audiovizualului 

2015-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

5. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 

informare a populaţiei cu privire la televiziunea 

digitală terestră şi cu privire la drepturile 

consumatorului în cadrul acestui proces 

Consiliul Coordonator 

al Audiovizualului, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul I, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele 

hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și 

recunoașterea reciprocă a conformității acestora 

 

Implementarea Reglementării 

tehnice ,,Echipamente radio, echipamente 

terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 

conformităţii acestora” (Hotărîrea Guvernului 

nr.1274 din 23 noiembrie 2007) 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

Permanent 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 

juridice ale serviciilor societății informaționale, în special 

ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva 

privind comerțul electronic) 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- impulsionarea dezvoltării e-comerțului; 

- eliminarea obstacolelor din calea furnizării 

transfrontaliere a serviciilor societății informaționale; 

- asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii 

ale societății informaționale;  

- armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de 

servicii care acționează în calitate de intermediari, atunci 

cînd furnizează servicii de simplă transmitere, caching sau 

hosting, neprevăzînd nici o obligație generală de a 

monitoriza 

 

1. Întreprinderea măsurilor pentru transpunerea 

în legislația națională a prevederilor directivei 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea și aprobarea actelor normative 

necesare (inclusiv normelor tehnice) pentru 

aplicarea  Legii privind semnătura electronică și 

documentul electronic, adoptate de Parlament în 

lectura a doua la data de 29 mai 2014 

 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

2015 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

3. Elaborarea proiectului de lege privind 

contractele la distanță (inclusiv comerțul 

electronic) 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public 

 

   

Trimestrul II, 

2016 

 

. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 886 

din 8 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

305 din 26 decembrie 2012 cu privire la 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public” 
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 Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru 

comunitar pentru semnăturile electronice 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea unei politici și legislații în vederea creării unui 

cadru pentru utilizarea semnăturilor electronice care să 

asigure recunoașterea lor legală de bază și admisibilitatea 

ca probă în justiție; 

- stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a 

furnizorilor de servicii de certificare care eliberează 

certificate calificate 

 
Elaborarea şi aprobarea actelor normative necesare 

(inclusiv normelor tehnice) pentru aplicarea Legii 

nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică 

şi documentul electronic 

 
Serviciul de Informare și 

Securitate 

Trimestrul II, 

2015 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

și din 

alte 

surse 

CAPITOLUL 19. TURISMUL 

103 Părțile cooperează în domeniul turismului, urmărind consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare 

economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe 

104 Cooperarea la nivel bilateral, 

regional și european ar urma 

să se bazeze pe următoarele 

principii:  

(a) Respectarea integrității și 

a intereselor comunităților 

locale, în special în zonele 

rurale 

 1. Modificarea mecanismului de clasificare a 

structurilor de primire turistică din spaţiul rural 

Agenţia Turismului Trimestrul IV, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 (b)Importanța patrimoniului 

cultural 

 

2. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice 

şi difuzarea acesteia prin instrumentele de 

informare turistică 

Ministerul Culturii, 

Agenţia Turismului 

Anual În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Elaborarea şi includerea anuală în circuit a 

minimum  două rute cultural-turistice 

Agenţia Turismului  În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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 (c)Interacțiunea pozitivă între 

turism și protecția mediului 

4. Elaborarea şi aprobarea unui Program de 

dezvoltare a ecoturismului în Republica 

Moldova în anii 2017-2020 

Agenţia Turismului, 

Ministerul Mediului 

Trimestrul II, 

2016 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

105 Cooperarea se concentrează pe 

următoarele aspecte: 

(a) Schimbul de informații, de 

cele mai bune practici, de 

experiență și transferul de 

know-how, inclusiv în ceea ce 

privește tehnologiile 

inovatoare 

2.4. Cooperarea 

economică 

Turism 

- Continuarea schimbului 

de bune practici şi 

cunoştinţe, instruirii şi 

educaţiei în domeniul 

turismului 

 

1. Susţinerea, pe bază de parteneriate, a 

proiectelor de importanţă naţională şi 

internaţională din domeniul turismului, între 

agenţii economici din ţară şi diaspora 

moldovenească 

Agenţia Turismului, 

Biroul pentru  relaţii cu 

diaspora 

Anual În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(b)Crearea unui parteneriat 

strategic între interesele 

publice, private și comunitare 

pentru a asigura dezvoltarea 

durabilă a turismului 

2. Conectarea rutelor turistice naţionale la rutele 

turistice europene 

Agenţia Turismului Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(c)Promovarea și dezvoltarea 

produselor și a piețelor de 

turism, a infrastructurii, a 

resurselor umane și a 

structurilor instituționale, 

precum și identificarea și 

eliminarea barierelor din calea 

serviciilor de călătorie 

3. Elaborarea şi aprobarea cerinţelor privind 

confecţionarea şi utilizarea indicatoarelor 

turistice, în conformitate cu standardele 

europene 

Agenţia Turismului, 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Trimestrul III, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(d)Dezvoltarea și punerea în 

aplicare a unor strategii și 

politici eficiente, inclusiv a 

aspectelor juridice, 

administrative și financiare 

corespunzătoare 

 4. Crearea parteneriatelor pentru implementarea 

proiectelor  în domeniul turismului cu finanţare 

din fonduri naţionale şi internaţionale 

Agenţia Turismului 2014-2016, 

anual 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(e)Formarea în domeniul 

turismului și consolidarea 

capacităților pentru a 

îmbunătăți standardele 

serviciilor 

5. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu 

privire la atestarea ghizilor de turism 

 

Agenţia Turismului Trimestrul III, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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(f)Dezvoltarea și promovarea 

turismului loca 

6. Participarea anuală la minimum 8 expoziţii 

internaţionale de turism 

Agenţia Turismului, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Agenţia Turismului, 

Ministerul Economiei 

(MIEPO) 

Anual În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

7. Difuzarea spotului publicitar video prin 

intermediul misiunilor diplomatice, mass-

media, on-line, la evenimente şi expoziţii, 

posturi TV internaţionale 

8. Organizarea, în colaborare cu Organizaţia 

Mondială a Turismului (UNWTO), a  unui 

Forum Internaţional de Turism „Dezvoltarea  

turismului vitivinicol” 

Agenţia Turismului, 

Oficiul Naţional al Viei 

şi Vinului 

Trimestrul IV, 

2014 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

106 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Asigurarea unui dialog permanent cu instituţiile 

UE 

Agenţia Turismului 

 

Pe parcurs  

CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONAL 

107 (1)Părțile promovează 

înțelegerea reciprocă și 

cooperarea bilaterală în 

domeniul politicii regionale, 

inclusiv metodele de 

formulare și de punere în 

aplicare a politicilor regionale, 

guvernanța și parteneriatul pe 

mai multe niveluri, cu un 

accent deosebit pe dezvoltarea 

zonelor defavorizate și pe 

cooperarea teritorială, avînd ca 

obiectiv stabilirea canalelor de 

comunicare și îmbunătățirea 

 1. Ajustarea cadrului normativ şi strategic al 

politicii de dezvoltare regională a Republicii 

Moldova la cel comunitar 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

 

Trimestrul IV, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

2. Elaborarea metodologiei de evaluare a 

impactului în urma implementării Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014 - 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

3. Elaborarea planurilor regionale sectoriale 

pentru domeniile: eficienţa energetică, 

aprovizionarea cu apă şi canalizarea, drumurile 

locale şi regionale, managementul deşeurilor 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2014 - 

trimestrul II, 

2015 

În 

limitele 

resurselo

r 
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schimburilor de informații și 

de experiență între autoritățile 

naționale, regionale și locale, 

actorii socioeconomici și 

societatea civilă 

solide   bugetare 

 (2) În special, părţile 

cooperează în vederea alinierii 

practicii Republicii Moldova 

la următoarele principii: 

(a) Descentralizarea procesu-

lui de luare a deciziilor de la 

nivelul central la nivelul 

comunităților regionale 

2.4. Cooperarea 

economică 

Dezvoltare regională 

- Consolidarea 

infrastructurii sociale și 

tehnice în regiunile de 

dezvoltare prin 

implementarea eficientă a 

proiectelor de dezvoltare, 

în baza strategiilor de 

dezvoltare regională 

coerente, cu termene 

precise de realizare, luînd 

în considerare necesitatea 

de a susține dezvoltarea 

teritorială echilibrată pe 

întreg teritoriul țării 

4. Includerea în politicile de dezvoltare 

regională a măsurilor de transferare a 

competențelor către administrațiile regionale și 

locale 

 

 

 

 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014 - 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(b)Consolidarea parteneria-

tului dintre toate părțile 

implicate în dezvoltarea 

regională 

5. Fortificarea capacităţilor actorilor implicaţi în 

procesul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională 

 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014 - 2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

(c)Cofinanțarea prin inter-

mediul contribuției financiare 

a părților implicate în 

implementarea programelor și 

a proiectelor de dezvoltare 

regională 

6. Realizarea obiectivului privind diminuarea 

disparităţilor locale, inter- şi intraregionale prin 

acordarea suportului în implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională, incluse în 

Documentul unic de program 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2014 

 

 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 

 
7. Perfecționarea mecanismului de finanțare și 

cofinanțare a programelor și proiectelor de 

dezvoltare regională din surse interne și externe 

108 (1)Părțile sprijină și 

consolidează implicarea 

autorităților locale și regionale 

în ceea ce privește cooperarea 

transfrontalieră și regională și 

 1. Crearea instrumentelor şi a cadrului legal 

favorabil autorităţilor publice locale pentru 

dezvoltarea cooperării transfrontaliere 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 

 

În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare 
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structurile de gestionare 

aferente, îmbunătățesc 

cooperarea prin instituirea 

unui cadru legislativ de 

abilitare, susțin și elaborează 

măsuri de consolidare a 

capacităților și promovează 

întărirea rețelelor economice 

și comerciale transfrontaliere 

și regionale 

2. Acordarea de asistenţă autorităţilor publice 

locale în promovarea cooperării în cadrul 

euroregiunilor şi în cadrul structurilor regionale 

internaţionale 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

 (2)Părțile cooperează în 

vederea consolidării 

capacităților instituționale și 

operaționale ale instituțiilor 

naționale și regionale în 

domeniul dezvoltării regionale 

și amenajării teritoriului, 

printre altele prin: 

(a) Îmbunătățirea 

mecanismului privind 

interacțiunea verticală și 

orizontală a administrației 

publice centrale și locale în 

procesul de elaborare și 

punere în aplicare a politicilor 

regionale 

 

 3. Elaborarea  conceptului Planului de 

amenajare a teritoriului național  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2016 Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

4. Elaborarea a 3 planuri regionale de amenajare 

a teritoriului  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

5. Diversificarea economiei rurale şi în alte 

sectoare decît cel al agriculturii prin 

implementarea programelor de suport, de 

conştientizare, de antreprenoriat, de schimb 

regional pe segmentul de cooperare 

transfrontalieră sau prin programe cu alte 

regiuni din Uniunea Europeană 

 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare 

2014-2016 În 

limitele 

bugetulu

i de stat 

şi din 

surse 

externe 
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(b)Dezvoltarea capacității 

autorităților publice locale de 

a promova cooperarea trans-

frontalieră în conformitate cu 

reglementările și cu practicile 

UE 

 6. Cooperarea cu Academia de Administrare 

Publică și instituțiile de învățămînt superior din 

țară pentru elaborarea şi actualizarea 

programelor de instruire în domeniul dezvoltării 

regionale 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 

 

Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

(c)Schimbul de cunoștințe, de 

informații și de cele mai bune 

practici cu privire la politicile 

de dezvoltare regională pentru 

a promova bunăstarea 

economică a comunităților 

locale și dezvoltarea omogenă 

a regiunilor 

 7. Realizarea schimbului de experiență cu țările 

partenere ale UE pentru preluarea bunelor 

practici în domeniul dezvoltării regionale 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

109 (1)Părțile consolidează și 

încurajează dezvoltarea 

elementelor transfrontaliere și 

regionale din domenii precum 

transporturile, energia, rețelele 

de comunicare, cultura, 

educația, turismul, sănătatea, 

precum și din alte sectoare 

reglementate de prezentul 

acord, care au o relevanță 

pentru cooperarea 

transfrontalieră și regională 

 1. Acordarea de asistenţă autorităţilor publice 

locale în promovarea cooperării în cadrul 

euroregiunilor şi în cadrul altor structuri 

regionale internaţionale 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 

 

Bugetul 

de stat, 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re, alte 

surse 

(2)Părțile își intensifică 
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cooperarea dintre regiunile lor, 

sub formă de programe 

transnaționale și 

transfrontaliere, încurajînd 

participarea regiunilor 

Republicii Moldova la 

structurile și organizațiile 

regionale europene și 

promovînd dezvoltarea 

economică și instituțională a 

acestora prin implementarea 

unor proiecte de interes comun 

2. Facilitarea și acordarea asistenței autorităților 

publice locale în aplicarea pentru finanțare din 

programele europene și din alte fonduri 

 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 

 

Aceste activități vor avea loc 

în contextul: 

(a) Continuării cooperării 

teritoriale cu regiunile 

europene, inclusiv prin 

intermediul unor programe de 

cooperare transnaționale și 

transfrontaliere 

 3. Accesarea diferitor programe transnaționale 

și transfrontaliere în cadrul apelurilor de 

proiecte 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 În 

limitele 

bugetulu

i de stat 

şi din  

surse 

externe 

(b)Cooperării în cadrul 

Parteneriatului Estic cu 

organisme ale UE, inclusiv cu 

Comitetul Regiunilor, precum 

și în contextul participării la 

diverse proiecte și inițiative 

regionale europene 

 4. Participarea la diverse proiecte ale 

Parteneriatului Estic 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

 

2014-2016 În 

limitele 

bugetulu

i de stat 

şi din  

surse 

externe 

(c)În contextul cooperării, 

printre altele, cu Comitetul 

Economic și Social European, 

cu Asociația Europeană a 

Agențiilor de Dezvoltare 

Rurală (EURADA) și cu 

Rețeaua europeană de 

observare a dezvoltării şi 

coeziunii teritoriale (ESPON) 

 

 5. Inițierea unui Acord pentru elaborarea 

Programului de colaborare cu Comitetul 

Economic și Social European, Asociația 

Europeană a Agențiilor de Dezvoltare 

Regională și Reţeaua europeană de observare a 

dezvoltării şi coeziunii teritoriale  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, din 

mijloace

le 

parteneri

lor de 
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dezvolta

re şi din 

alte 

surse 

110 (1)Părțile intensifică și asigură 

o mai bună coordonare și 

cooperare între țările și 

regiunile vizate de Strategia 

UE pentru regiunea Dunării, 

care să se concentreze, printre 

altele, pe îmbunătățirea 

conexiunilor de transport și 

distribuție a energiei, pe 

mediu, pe dezvoltarea 

economică și socială și pe 

securitate, ceea ce va contribui 

la un transport rutier și 

feroviar mai rapid, la 

furnizarea unei energii la 

prețuri mai mici și din surse de 

aprovizionare mai sigure, la 

îmbunătățirea condițiilor de 

mediu, cu ape mai curate, la 

protejarea biodiversității și la 

prevenirea mai eficientă a 

inundațiilor transfrontaliere 

 1. Promovarea Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării în Republica Moldova (SUERD) prin 

asigurarea activităţii Coordonatorului naţional 

(viceministrul dezvoltării regionale și 

construcțiilor) 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

instituțiile reprezentate 

în grupul 

interministerial de 

coordonare a Strategiei 

UE pentru Regiunea 

Dunării în Republica 

Moldova 

 

2014-2016 În 

limitele 

resurselo

r 

bugetare

, din 

mijloace

le 

parteneri

lor de 

dezvolta

re şi din  

alte 

surse 

2. Facilitarea comunicării coordonatorilor pe 

priorități (PAC) cu experții naționali pe 

priorități 

3. Implicarea în procesul de programare și 

ulterior promovarea Programului Transnațional 

„Dunărea 2014-2020” 
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(2)Părțile își sporesc 

cooperarea transfrontalieră 

vizînd restabilirea navigației 

pe rîul Prut, ceea ce va 

conduce la prevenirea 

inundațiilor în bazinul 

hidrografic al rîului, la 

îmbunătățirea calității apei și a 

irigațiilor agricole, la 

intensificarea activităților 

economice, la promovarea 

turismului și a activităților 

culturale, contribuind totodată 

la consolidarea capacităților 

 

 4. Promovarea participării autorităţilor publice 

centrale şi locale în aplicarea pentru finanţare 

din programele europene de cooperare 

transfrontalieră şi alte fonduri externe, în 

particular înaintarea proiectelor în cadrul 

programelor de cooperare transfrontalieră 

Republica Moldova – România, Republica 

Moldova - Ucraina 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul Mediului, 

Agenţia Turismului 

  

111 Părțile facilitează circulația 

cetățenilor UE și ai Republicii 

Moldova care sînt nevoiți să 

treacă frontiera în mod 

frecvent și pe distanțe scurte 

 

 Notă: A se vedea prevederile titlului III Ministerul Afacerilor 

Interne 

(Poliţia de Frontieră) 

  

112 Va avea loc un dialog periodic 

cu privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

 Asigurarea informării continue a instituțiilor, 

autorităților interesate și promovarea participării 

autorităţilor publice centrale şi locale în diverse 

inițiative, programe naționale, transfrontaliere și 

transnaționale pentru facilitarea dezvoltării 

regionale 

 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

  

 


