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CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂ  

113 Părțile convin să își 

dezvolte cooperarea în 

domeniul sănătății publice 

pentru a ridica nivelul 

siguranței sănătății 

publice și al protecției 

sănătății umane ca o 

condiție prealabilă pentru 

dezvoltare durabilă și 

creștere economică 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Susținerea Republicii 

Moldova în pregătirea 

pentru implementarea 

acquis-ului UE în 

domeniul sănătății, 

conform celor menționate 

în anexele relevante ale 

Acordului  

Accelerarea implementării reformelor în 

domeniul sănătăţii şi ajustarea cadrului 

naţional de reglementare a sănătăţii publice la 

cadrul ţărilor comunitare  

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

114 Cooperarea vizează, în 

special, următoarele 

sectoare:   

(a) consolidarea 

sistemului de sănătate 

publică al Republicii 

Moldova, în special prin 

punerea în aplicare a 

reformelor în acest sector, 

prin asigurarea unei 

asistențe medicale 

primare de înaltă calitate 

și prin îmbunătățirea 

guvernanței în materie de 

sănătate și a finanțării 

asistenței medicale  

2.4. Dialogul politic și 

reforma. Asigurarea 

respectării drepturilor și 

libertăților fundamentale 

ale omului  

 

Egalitate de şanse 

- Armonizarea cu 

standardele europene în 

ceea ce privește regulile 

de sănătate și siguranță, 

regulile pentru concediul 

de maternitate și regulile 

de reconciliere a 

responsabilităților 

părintești și profesionale 

1. Perfecționarea mecanismelor de plată a 

contribuțiilor la fondul asigurărilor obligatorii 

de asistenţă medicală și eliminarea inechităților 

în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea 

veniturilor ca bază de calcul (acte normative 

elaborate; acte normative aprobate) 

Ministerul 

Sănătății 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Perfecţionarea cadrului normativ pentru 

prevenirea şi evitarea conducerii mijloacelor 

de transport în stare de ebrietate sau după 

agravarea sănătăţii 

 

Ministerul 

Sănătăţii 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii 

de Guvern privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului  nr. 12 din 19 ianuarie 2009 

„Pentru aprobarea Normelor privind 

examinarea medicală a conducătorilor de 

vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea 

permisului de conducere” 

 (b) Supravegherea 

epidemiologică și 

controlul bolilor 

transmisibile, cum ar fi 

HIV/SIDA, hepatita virală 

și tuberculoza, precum și 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Consolidarea gradului de 

pregătire, instruire și 

supraveghere 

4. Evaluarea sistemului de supraveghere și 

control al bolilor transmisibile  

Ministerul 

Sănătăţii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

5. Elaborarea planului de acțiuni privind 

fortificarea și ajustarea sistemului de 

supraveghere a bolilor transmisibile la rețeaua 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare, din 
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sporirea capacității de 

pregătire pentru 

amenințări și urgențe la 

adresa sănătății publice 

epidemiologică a bolilor 

transmisibile, în particular 

a HIV/SIDA, 

tuberculozei, infecțiilor 

sexual transmisibil, și 

hepatitei C și B, inclusiv 

prin interacțiune cu 

Centrul European Pentru 

Prevenirea și Controlul 

Bolilor 

europeană de supraveghere a bolilor 

transmisibile TESSY 

Proiectul 

ECDC-ENPI 

6. Evaluarea serviciului de laborator a 

instituțiilor Serviciului de Supraveghere de 

Stat a Sănătăţii Publice în vederea pregătirii de 

acreditare a acestora la nivel internațional şi 

integrare în rețelele europene de laborator  

Ministerul 

Sănătăţii 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare, din 

Proiectul 

ECDC-ENPI 

7. Fortificarea sistemului național de pregătire 

și răspuns la evenimente și urgențe de sănătate 

publică sub aspect de alertă precoce și răspuns 

rapid 

Ministerul 

Sănătăţii 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(c) Prevenirea și controlul 

bolilor netransmisibile, în 

principal printr-un schimb 

de informații și de bune 

practici, prin promovarea 

unui stil de viață sănătos, 

prin abordarea 

principalilor factori care 

influențează starea de 

sănătate, cum ar fi 

alimentația și dependența 

de droguri, alcool şi tabac 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Schimbul de bune 

practici în implementarea 

Convenției-cadru privind 

controlul tutunului și 

Regulamentul Sanitar 

Internaţional 

8. Schimbul de experiență cu instituțiile de 

profil din UE în vederea implementării 

prevederilor  Convenției-cadru pentru controlul 

tutunului şi a Regulamentului Sanitar 

Internaţional 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare, 

20.000 euro – 

Comisia 

Europeană 

prin TAIEX 

9. Fortificarea capacităţilor de supraveghere a 

evenimentelor de sănătate publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

12. Aprobarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei naţionale de 

prevenire şi control al bolilor netransmisibile 

pe anii 2012-2020 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

13. Consolidarea capacităților de implementare 

a sistemului național de supraveghere 

nutriţională 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

14. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind enzimele alimentare 

Ministerul 

Sănătăţii 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

15. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind preparatele pe bază de cereale şi 

alimentele pentru copii destinate sugarilor şi 

copiilor de vîrstă mică 

Ministerul 

Sănătăţii 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 (d) Calitatea și siguranța 2.4. Cooperarea 16. Consolidarea Agenţiei de Transplant din Ministerul 2014-2015 Proiect 
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substanțelor de origine 

umană 

economică 

Sănătate publică 

- Susținerea Republicii 

Moldova în pregătirea 

pentru implementarea 

acquis-ului UE în 

domeniul sănătății, 

conform celor menționate 

în anexele relevante ale 

Acordului prevăzut, în 

particular referitor la 

legislația în domeniile 

controlului tutunului, 

calității și siguranței 

substanțelor de origine 

umană (sînge, țesuturi, 

organe și celule) și bolilor 

transmisibile 

Republica Moldova şi asistenţă în armonizarea 

legislativă în materie de calitate şi siguranţă a 

substanţelor de origine umană 

Sănătăţii twinning 

1.200.000 euro 

de la 

Comisia 

Europeană 

17. Fortificarea capacităților securității 

hemotransfuzionale în Republica Moldova  

Ministerul 

Sănătăţii 

 

2014-2016 Crucea Roşie 

din Elveţia – 

1.150 mii  

euro, 

în limitele 

resurselor 

bugetare 

 (f) Punerea în aplicare 

deplină și promptă a 

acordurilor internaționale 

în materie de sănătate, în 

special a Regulamentelor 

sanitare internaționale și a 

Convenției-cadru a 

Organizației Mondiale a 

Sănătății privind controlul 

tutunului din 2003 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Susținerea Republicii 

Moldova în pregătirea 

pentru implementarea 

acquis-ului UE în 

domeniul sănătății, 

conform celor menționate 

în anexele relevante ale 

Acordului prevăzut, în 

particular referitor la 

legislația în domeniile 

controlului tutunului, 

calității și siguranței 

substanțelor de origine 

umană (sînge, țesuturi, 

organe și celule) și bolilor 

transmisibile 

18. Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la 

controlul tutunului, conform prevederilor 

Convenţiei-cadru privind controlul tutunului a 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  

Ministerul 

Sănătăţii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

    

20. Instituirea Serviciului de consiliere și 

tratament pentru renunțare la fumat 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare, 

20.000 euro de 

la Comisia 

Europeană 

21. Elaborarea Raportului privind 

implementarea prevederilor Convenţiei-cadru 

privind controlul tutunului a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (CCCT) şi prezentarea 

acestuia în adresa Secretariatului CCCT 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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115 Cooperarea permite: 

(a) Integrarea progresivă 

a Republicii Moldova în 

rețelele UE din domeniul 

sănătății 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Susținerea participării 

Republicii Moldova în 

rețelele și grupurile de 

lucru ale UE, precum sînt 

ședința anuală a rețelei 

privind informația de 

sănătate, ședințele think 

tank-ului HIV/SIDA și 

Forumul societății civile 

privind HIV/SIDA 

1. Participarea la Reuniunea „Meeting of the 

HIV/AIDS Think Tank” 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 Asistenţă 

financiară 

oferită de către 

Comisia 

Europeană 

 (b) Îmbunătățirea 

progresivă a interacțiunii 

dintre Republica Moldova 

și Centrul European de 

Prevenire și Control al 

Bolilor 

2.4. Cooperarea 

economică 

Sănătate publică 

- Susținerea participării 

Republicii Moldova în 

rețelele și grupurile de 

lucru ale UE, precum sînt 

ședința anuală a rețelei 

privind informația de 

sănătate, ședințele think 

tank-ului HIV/SIDA și 

Forumul societății civile 

privind HIV/SIDA 

    

3. Organizarea vizitei oficiale la Chişinău a 

domnului Marc Sprenger, director al Centrului 

European de Prevenire şi Control al Bolilor 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Organizarea vizitei la Chişinău a experţilor 

din cadrul Centrului European de Prevenire şi 

Control al Bolilor 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

116 Republica Moldova realizează apropierea legislației 

naționale de actele normative ale UE și de 

instrumentele internaționale menționate în anexa XIII 

la prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile din 

anexa respectivă 

 

Tutunul 

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor 

1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind ingredientele din produsele din tutun 

Ministerul 

Sănătăţii 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind raportarea despre produsele din tutun 

Ministerul 

Sănătăţii 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind comercializarea produselor din tutun 

Ministerul 

Sănătăţii 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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cu putere de lege și a actelor administrative ale 

statelor-membre în materie de fabricare, prezentare și 

vînzare a produselor din tutun 

 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 

statelor membre în materie de publicitate și 

sponsorizare în favoarea produselor din tutun 

Transpunerea prevederilor prezentei directive 

în legislaţia naţională cu privire la publicitate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

Bolile infecţioase 

Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei 

rețele de supraveghere epidemiologică și control al 

bolilor transmisibile în Comunitate Abrogată 

 

Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului  din 22 octombrie 2013 privind 

amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și 

de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE 

Notă: Implementată parţial. A fost aprobată 

Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 25 noiembrie 

2013 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind sistemul naţional de supraveghere 

epidemiologică şi control al bolilor 

transmisibile şi evenimentelor de sănătate 

publică”  

 

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la acţiunile de implementare a 

Regulamentului sanitar internaţional în 

prevenirea transmiterii transfrontaliere a 

pericolelor pentru sănătatea publică  

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, 

TAIEX, 

colaborarea cu 

Centrul 

European de 

Prevenire şi 

Control al 

Bolilor în 

cadrul 

proiectului 

ECDC-ENPI 

Decizia nr. 2000/96/CE a Comisiei din 22 decembrie 

1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în 

mod progresiv în rețeaua Comunității în conformitate 

cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului 

Elaborarea proiectului de ordin cu privire la 

sistemul de supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile cu ajustarea listei de boli 

transmisibile si evenimente de sănătate publica 

luate sub supraveghere  

Ministerul 

Sănătății 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

Decizia nr. 2002/253/CE a Comisiei din 19 martie 

2002 de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea 

bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate 

cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului 

Elaborarea anexei la proiectul de ordin privind 

implementarea definiţiilor de caz în sistemul 

de supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile, cu ajustarea listei de boli 

transmisibile şi evenimente de sănătate publică 

luate sub supraveghere (se referă la proiectul 

de ordin la Decizia 2000/96/CE) 

Ministerul 

Sănătății 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

Decizia nr. 2000/57/CE a Comisiei din 22 decembrie 

1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacție 

pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în 

temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului 

1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind sistemul naţional integrat de pregătire 

şi răspuns al sectorului de sănătate în urgenţe 

de sănătate publică.  

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul de 

Interne 

2015 -2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, 

TAIEX, 
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European și a Consiliului 2. Elaborarea proiectului de ordin privind 

sistemul naţional integrat de pregătire şi 

răspuns al sectorului de sănătate în urgenţe de 

sănătate publică  

colaborarea cu 

Centrul 

European de 

Prevenire şi 

Control al 

Bolilor în 

cadrul 

proiectului 

ECDC-ENPI 

Sîngele 

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea 

standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, 

controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sîngelui 

uman și a componentelor sanguine 

Notă: Implementată parţial. Legea nr.241-XVI 

din 20 noiembrie 2008 cu privire la donarea de 

sînge şi transfuzia sanguină (disponibilă la 

adresa 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&v

iew=doc&lang=1&id=330306),  Programul 

naţional privind securitatea transfuzională şi 

autoasigurarea țării cu produse sanguine pentru 

anii 2012-2016  (disponibil la adresa 

Ministerului Sănătăţii 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&v

iew=doc&lang=1&id=342413) şi 41 de ordine 

şi dispoziţii ale Ministerului Sănătăţii emise în 

perioada 2006-2012 

 

 

 

 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Centrul Naţional 

de Transfuzie a 

Sîngelui 

Pe parcurs  

CAPITOLUL 22. PROTECȚIA CIVILĂ 

117 Părțile își dezvoltă și își 

consolidează cooperarea 

cu privire la dezastrele 

naturale și la cele 

provocate de om. 

Cooperarea se desfășoară 

ținînd seama de interesele 

părților, pe baza egalității 

2.4. Cooperarea 

economică 

Protecţia civilă 

- Stabilirea dialogului 

privind aspectele de 

politică ale prevenirii, 

pregătirii pentru și 

răspunsului la dezastre 

1. Participarea la evenimentele reciproce 

internaţionale de specialitate, schimburi de 

experienţă, instruiri şi lecţii practice etc., ce ţin 

de domeniul de pregătire şi răspuns la dezastre 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

2014-2016 Din fondurile 

extrabuge-tare, 

din bugetul 

2016, 

asistenţa 

bilaterală a 

statelor 

membre ale 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330306
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342413
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și a beneficiilor reciproce, 

precum și de 

interdependența existentă 

între părți și activitățile 

multilaterale în domeniul 

protecției civile 

prin schimbul de bune 

practici, instruirilor 

comune, exercițiilor, 

vizitelor de studiu, 

atelierelor și ședințelor 

pentru discutarea lecțiilor 

învățate din operațiunile 

întreprinse în cazurile de 

urgență reale și din 

exercițiile desfășurate 

Comunicațiilor 

 

UE 

- Facilitarea asistenței 

mutuale în cazul 

situațiilor excepționale 

majore, după caz, și în 

funcţie de disponibilitatea 

resurselor  

2. Implementarea proiectului transfrontalier 

„Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a 

Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD)” 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Trimestrul 

IV, 2015 

Programul 

naţional 

comun 

Republica 

Moldova - 

România 

3. Implementarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul României 

privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile 

transfrontaliere în caz de urgenţe medicale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene, 

 Serviciul Vamal, 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Crearea şi instruirea echipei de căutare-

salvare în mediul urban, specializată la 

intervenţiile internaţionale, conform cerinţelor 

Grupului Internaţional Consultativ de Căutare 

şi Salvare (International Search and Rescue 

Advisory Group) 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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- Promovarea, adoptarea 

și implementarea 

ghidurilor UE privind 

susținerea din partea 

națiunii gazdă 

5. Elaborarea unui Regulament-cadru privind 

sprijinul ţării-gazde în situaţii excepţionale 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

118 Cooperarea vizează 

îmbunătățirea prevenirii 

dezastrelor naturale și a 

celor provocate de om, a 

pregătirii pentru acestea și 

a reacției față de acestea  

2.4. Cooperarea 

economică 

Protecţia civilă 

- Îmbunătățirea 

cunoștințelor privind 

riscurile dezastrelor și 

pierderile economice prin 

intensificarea cooperării 

în domeniul accesibilității 

și comparabilității datelor 

1. Instruirea personalului Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale în domeniul 

managementului riscurilor la dezastre 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Trimestrul 

II,  2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea unei Metodologii de 

evaluare a riscurilor la dezastre, cu aplicarea 

ulterioară a acesteia la toate nivelurile 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

- Elaborarea unei evaluări 

și cartografieri a riscului 

dezastrelor și susținerea, 

în caz de necesitate, a 

elaborării Atlasului 

Electronic de Riscuri 

Regionale (ERRA), 

precum și asigurarea 

utilizării eficiente a 

acestuia la nivel național 

3. Instruirea corpului de comandă şi 

dispecerilor serviciilor regionale de dispecerat 

ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale privind utilizarea resurselor 

sistemului informatic geografic (GIS) în 

managementul situaţiilor excepţionale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

Trimestrul 

I, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Instalarea  Atlasului Electronic de Riscuri 

Regionale (ERRA), realizat în cadrul 

Programului pentru prevenirea, pregătirea şi 

reacţionarea la dezastre naturale şi antropogene 

în Europa de Est (PPRD-EAST), şi 

actualizarea permanentă a acestuia 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

119 Părțile fac, printre altele, 

schimb de informații și de 

experiență și pun în 

aplicare activități comune 

la nivel național, regional 

și internațional. 

Cooperarea cuprinde 

punerea în aplicare a unor 

acorduri specifice și a 

 1. Realizarea acordurilor bilaterale semnate 

între Guvernul Republicii Moldova şi 

guvernele Austriei şi Ucrainei privind asistenţa 

reciprocă în caz de situaţii excepţionale, 

prevenirea şi înlăturarea efectelor acestora   

 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2014 – 

trimestru 

IV,  2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Realizarea Planului de acţiuni privind 

implementarea Aranjamentului administrativ 

semnat între Serviciul Protecţiei Civile şi 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2014 – 

trimestru 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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unor proceduri 

administrative în acest 

domeniu, încheiate între 

părți, conform 

competențelor și 

prerogativelor respective 

ale UE și ale statelor-

membre, în conformitate 

cu procedurile legale ale 

fiecărei părți 

Situaţiilor Excepţionale al Ministerului 

Afacerilor Interne şi Direcţia generală pentru 

ajutor umanitar şi protecţie civilă a Comisiei 

Europene privind cooperarea în domeniul 

protecţiei civile 

 

IV,  2015 

 

120 Cooperarea include  

următoarele obiective: 

(a) Facilitarea asistenței 

reciproce în situații de 

urgenţă 

(b) Schimbul, 24 de ore 

din 24, de alerte timpurii 

și de informații 

actualizate privind 

situațiile de urgență de 

mare anvergură care 

afectează UE sau 

Republica Moldova, 

inclusiv cereri și oferte de 

asistență 

(c) Evaluarea impactului 

dezastrelor asupra 

mediului 

(d) Invitarea unor experți 

pentru a participa la 

ateliere tehnice și la 

simpozioane specifice 

privind chestiuni din 

domeniul protecției civile 

(e) Invitarea, de la caz la 

caz, a unor observatori la 

anumite exerciții și 

2.4. Cooperarea 

economică 

Protecţia civilă 

- Asigurarea comunicării 

efective timp de 24 ore, 

care include schimbul de 

avertizări și informație 

privind situațiile 

excepționale la scară mare 

care afectează UE și 

Moldova, precum și țările 

terțe unde Părțile sînt 

implicate în acțiuni de 

răspuns la dezastre 

1. Stabilirea Centrului operativ de dispecerat 

republican  ca punct naţional de contact 24/7 

pentru structurile similare din UE (Centrul de 

Coordonare şi Reacţionare la Urgenţe ─ 

(Emergency Response Coordination Centre), 

Centrul Euroatlantic de Coordonare şi 

Reacţionare la Dezastre (Euro-Atlantic  

Disaster Response Coordination Centre) al 

NATO, Agenţia Internaţională pentru Energie 

Atomică 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

2014 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Operaţionalizarea Centrului de dirijare în 

situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a Republicii Moldova 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

I, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Instruirea efectivului Centrului operativ de 

dispecerat republican privind procedurile de 

comunicare şi schimb de informaţii cu 

serviciile similare din UE 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Trimestrul 

I, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Desfăşurarea  antrenamentelor periodice de 

comunicare şi schimb de informaţii între 

serviciile operative de dispecerat 24/7 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Conform 

unui 

program 

agreat cu 

Centrul de 

Coordonare 

şi 

Reacţionare 

la Urgenţe 

(Emergency 

Response 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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activități de formare 

specifice organizate de 

UE și/sau de Republica 

Moldova 

(f) Consolidarea 

cooperării cu privire la 

utilizarea mai eficace a 

capacităților de protecție 

civilă disponibile 

Coordination 

Centre) 

121 Va avea loc un dialog 

periodic cu privire la 

aspectele reglementate de 

prezentul capitol 

     

CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT 

122 Părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării, cu 

un accent deosebit pe învățămîntul superior 

123 Această cooperare se 

concentrează, printre 

altele, asupra 

următoarelor domenii: 

 

(a) Promovarea învățării 

pe tot parcursul vieții, 

care este esențială pentru 

creșterea economică și 

ocuparea forței de muncă, 

permițînd cetățenilor să 

participe pe deplin la viața 

socială 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Încurajarea abordării 

strategice față de politica 

cu privire la tineret și 

îmbunătățirea 

schimburilor și cooperării 

în domeniul educației 

neformale pentru tineret și 

muncitorii tineri, drept 

mijloc de promovare a 

dialogului intercultural, și 

susținerea societății civile, 

inter alia, prin intermediul 

programelor UE în 

domeniul tineretului 

1. Aprobarea și implementarea Concepţiei şi 

Metodologiei privind validarea învățării 

nonformale şi informale 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

2. Elaborarea Strategiei privind învățarea pe tot 

parcursul vieții 

Ministerul 

Educației 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Instituirea Centrelor de evaluare a învățării 

nonformale şi informale 

Ministerul 

Educației 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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(b) Modernizarea 

sistemelor de educație și 

de formare, îmbunătățirea 

calității, a relevanței și a 

accesului la acestea 

 4. Aprobarea Codului educației Ministerul 

Educației 

1 octombrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

5. Elaborarea cadrului normativ pentru punerea 

în aplicare a Codului educației 

Ministerul 

Educației 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fonduri 

extrabugetare 

6. Aprobarea Strategiei sectoriale de dezvoltare 

pentru anii 2014-2020 – „Educația 2020” 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Crearea Agenției 

Naționale pentru 

Asigurarea Calității  și 

creșterea fluxurilor de 

mobilitate pentru studenți 

și cadrele universitare 

7. Instituirea Inspectoratului Național Școlar 

pentru Învățămîntul General 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

8. Crearea Agenției Naționale de Asigurare a 

Calității în Învățămîntul Profesional 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

9. Acreditarea internațională a programelor de 

studii la drept, științe ale educației, inginerie, 

medicină 

Ministerul 

Educației, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, din 

fondurile 

extrabugetare, 

Proiectul 

TEMPUS  

QuAEM 

10. Implementarea autonomiei universitare 

extinse 

Ministerul 

Educației, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior 

2014-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

11. Elaborarea și promovarea conceptului de e-

admitere 

 

Ministerul 

Educației, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică, 

instituțiile de 

învățămînt 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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superior 

12. Elaborarea Concepţiei privind instruirea la 

distanţă 

Ministerul 

Educației, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

13. Implementarea Sistemului Informaţional de 

Management Universitar (SIMU) în cadrul 

Universității de  Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” 

Universitatea de  

Medicină și 

Farmacie 

„Nicolae 

Testemițanu” 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(c) Promovarea 

convergenței în 

învățămîntul superior, 

care derivă din procesul 

de la Bologna și din 

agenda UE privind 

modernizarea 

învățămîntului superior 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Cooperarea şi 

realizarea schimburilor în 

scopul promovării 

integrării în continuare a 

Republicii Moldova în 

spațiul european al 

învățămîntului superior, în 

contextul participării sale 

în calitate de membru în 

procesul de la Bologna, 

inclusiv prin reforma 

ciclului terțiar și crearea 

Agenției Naționale pentru 

Asigurarea Calității, 

precum și creșterea 

fluxurilor de mobilitate 

pentru studenți și cadrele 

universitare 

14. Elaborarea și aprobarea actelor normative 

ce țin de implementarea ciclului III, studii 

superioare de doctorat: 

a) Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea programelor de doctorat 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

b) Recomandări pentru elaborarea Planului-

cadru pentru ciclul III 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

c) Mecanisme de finanțare a ciclului III, studii 

superioare de doctorat 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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(d) Consolidarea 

cooperării academice 

internaționale și 

participarea la programele 

de cooperare ale UE, 

sporind mobilitatea 

studenților și a cadrelor 

didactice 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Promovarea cooperării 

academice, dezvoltării 

capacității și mobilității 

studenților și cadrelor 

didactice prin programul  

nou Erasmus+ și acțiunile 

de mobilitate și instruire a 

cercetătorilor Marie 

Skłodowska-Curie 

15. Valorificarea oportunităților oferite de 

programele „Erasmus+” și „Maria Sklodowska 

Curie” 

Ministerul 

Educației, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(e) Instituirea unui cadru 

național al calificărilor 

pentru a îmbunătăți 

transparența și 

recunoașterea calificărilor 

și a competențelor 

 16. Dezvoltarea și implementarea Cadrului 

Național al Calificărilor în învățămîntul 

superior, implicarea mediului de afaceri, a 

partenerilor sociali 

Ministerul 

Educației, 

instituțiile de 

învățămînt 

superior, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

17. Aprobarea Metodologiei Cadrului Național 

al Calificărilor în învățămîntul secundar 

profesional și mediu de specialitate 

Ministerul 

Educației 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

18. Elaborarea Cadrului Național al 

Calificărilor  pentru învățămîntul secundar 

profesional și mediu de specialitate 

Ministerul 

Educației, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecției 

Sociale Familiei, 

comitetele 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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sectoriale 

19. Dezvoltarea Registrului Național al 

Calificărilor 

Ministerul 

Educației 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(f) Promovarea 

obiectivelor stabilite în 

cadrul procesului de la 

Copenhaga privind 

consolidarea cooperării 

europene în materie de 

educație și de formare 

profesională 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Implementarea și 

susținerea unei abordări 

strategice față de 

învățămînt și instruirea 

vocațională (VET) cu 

scopul de a aduce 

sistemul VET al 

Republicii Moldova în 

conformitate cu 

modernizarea structurilor 

VET ale UE, conform 

celor urmărite în procesul 

de la Copenhaga și prin 

instrumentele sale 

20. Reconfigurarea reţelei de instituţii din 

învățămîntul secundar profesional și mediu de 

specialitate pentru corelarea ofertei 

educaţionale cu necesităţile pieţei muncii 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 

2014 - 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

21. Elaborarea studiului pieței muncii pentru 

identificarea necesarului de competențe și 

stabilirea particularităților locale și regionale 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

22. Implementarea sistemului de credite de 

studii transferabile: 

- în învăţămîntul mediu de specialitate; 

- în învăţămîntul secundar profesional 

Ministerul 

Educației 

2015 

 

2015 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

23. Crearea  a 10 centre de excelenţă Ministerul 

Educației 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

124 Părțile promovează 

cooperarea și schimburile 

în domenii de interes 

comun, cum ar fi 

diversitatea lingvistică și 

învățarea limbilor străine 

pe tot parcursul vieții, 

printr-un schimb de 

informații și de cele mai 

 Implementarea proiectului ,,Integrarea 

sociolingvistică a elevilor alolingvi prin 

extinderea numărului de discipline școlare 

studiate în limba română în instituțiile de 

învățămînt preuniversitar  cu instruire în limba 

rusă” 

Ministerul 

Educației 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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bune practici 

125 Părțile convin să 

coopereze în domeniul 

tineretului pentru: 

 

(a) Întărirea cooperării și 

schimbărilor în domeniul 

politicii în materie de 

tineret și al educației 

nonformale pentru tineri 

și pentru animatorii 

socioeducativi 

 

(b) Facilitarea participării 

active a tuturor tinerilor la 

viața socială 

 

(c) Susținerea tinerilor și 

mobilitatea animatorilor 

socio-educativi ca un 

mijloc menit să 

promoveze dialogul 

intercultural și 

acumularea de cunoștințe, 

aptitudini și competențe 

în afara sistemelor 

educaționale formale, 

inclusiv prin intermediul 

voluntariatului 

 

(d) Promovarea cooperării 

între organizațiile de 

tineret în vederea 

sprijinirii societății civile 

 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Încurajarea abordării 

strategice față de politica 

cu privire la tineret și 

îmbunătățirea 

schimburilor și cooperării 

în domeniul educației 

neformale pentru tineret 

și muncitorii tineri, drept 

mijloc de promovare a 

dialogului intercultural, 

și susținerea societății 

civile, inter alia, prin 

intermediul programelor 

UE în domeniul 

tineretului 

1. Definitivarea şi promovarea proiectului de 

lege cu privire la tineret 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

30 

septembrie 

2014 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Definitivarea şi aprobarea Strategiei 

naţionale pentru tineret pe anii 2014-2020 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

30 

septembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Elaborarea standardelor minime de calitate 

pentru lucrătorul de tineret 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

4. Dezvoltarea rețelei naționale a persoanelor 

resursă din sectorul de tineret 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

5. Dezvoltarea unui cadru de instruire continuă 

și schimb de experiență pentru lucrătorii de 

tineret 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

6. Derularea unui Program de granturi dedicat 

dezvoltării sectorului neguvernametal de 

tineret, pentru a consolida cooperarea cu 

societatea civilă 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

7. Implementarea proiectelor comune cu statele 

membre ale UE în vederea dezvoltării 

sectorului de tineret 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

8. Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de 

tineret prin  participarea Republicii Moldova în 

cadrul programelor Uniunii Europene ,,Eastern 

Partnership” 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 
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extrabugetare 

9. Implementarea şi promovarea Programului 

de stagii adresat tinerilor originari din 

Republica Moldova, studenți ai ciclului licență 

aster, care își fac studiile sau au absolvit o 

universitate peste hotare 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora), 

Ministerul 

Educaţiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

10. Realizarea evenimentelor şi programelor de 

facilitare a integrării profesionale a tinerilor 

reîntorşi de la studii de peste hotare, a 

schimbului de experienţă şi cunoştinţe între 

diverse grupuri de tineri 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora), 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Economiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

126 Părțile promovează 

cooperarea în domeniul 

activităților sportive și 

fizice prin intermediul 

schimbului de informații 

și de bune practici pentru 

a susține un stil de viață 

sănătos, valorile sociale și 

educative ale sportului și 

buna guvernanță în sport 

în cadrul societăților din 

UE și din Republica 

Moldova 

 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Încurajarea abordării 

strategice față de politica 

cu privire la tineret și 

îmbunătățirea 

schimburilor și cooperării 

în domeniul educației 

neformale pentru tineret 

și muncitorii tineri, drept 

mijloc de promovare a 

dialogului intercultural, și 

susținerea societății 

civile, inter alia, prin 

intermediul programelor 

1. Implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat dintre Ministerul Tineretului și 

Sportului și Proiectul ,,Eastern Partnership 

Youth Regional Unit” (EPYRU) 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

2. Definitivarea şi adoptarea Strategiei de 

dezvoltare a culturii fizice şi sportului 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2015 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Asigurarea participării organizaţiilor şi 

instituţiilor sportive la competiţiile şi 

evenimentele organizate în ţările UE 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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UE în domeniul 

tineretului 

CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI 

DEMONSTRATIVE 

127 Părțile promovează 

cooperarea în toate 

domeniile activităților de 

cercetare științifică civilă, 

de dezvoltare tehnologică 

și demonstrative (CDT), 

în baza interesului 

reciproc și cu condiția ca 

drepturile de proprietate 

intelectuală să fie 

protejate în mod adecvat 

și eficace 

 Organizarea  activităților de informare a 

instituțiilor din sectorul cercetare şi dezvoltare 

privind importanța reglementării protecției 

drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul 

proiectelor comune de cercetare 

Agenţia de Stat 

pentru Proprietate 

Intelectuală, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

128 Cooperarea în domeniul 

CDT vizează: 

(a) Dialogul politic și 

schimbul de informații 

științifice și tehnologice 

 1. Informarea periodică a instituţiilor europene, 

precum şi a statelor-membre ale UE despre 

ultimele evoluţii în sfera cercetare-dezvoltare 

din Republica Moldova, în vederea identificării 

noilor posibilităţi de consolidare/aprofundare a 

cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării 

tehnologice și activităților demonstrative 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(b) Facilitarea accesului 

corespunzător la 

programele respective ale 

părților 

2.4. Cooperarea 

economică 

Cercetare și inovare  

- Facilitarea integrării 

Republicii Moldova în 

Spațiul de Cercetare 

European (ERA) 

2. Consolidarea Comitetului Naţional „Orizont 

2020” în vederea coordonării activităţilor 

autorităţilor publice centrale/membre ale 

Comitetului în procesul de integrare în Spaţiul 

de Cercetare European (ERA) 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

autorităţile 

publice centrale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Implementarea prevederilor Acordului de 

Asociere  a Republicii Moldova la Programul 

dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană cu privire la participarea Republicii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 
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Moldova în cadrul programului-cadru al 

Uniunii Europene pentru cercetare şi 

dezvoltare (2014-2020) „Orizont 2020” 

extrabugetare 

4. Instituirea Comitetului comun de cercetare 

şi inovare  Republica Moldova – UE „Orizont 

2020” pentru asigurarea revizuirii şi evaluării 

implementării Acordului de Asociere  a 

Republicii Moldova  la Programul dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu 

privire la participarea Republicii Moldova în 

cadrul programului-cadru al Uniunii Europene 

pentru cercetare şi dezvoltare (2014-2020) 

„Orizont 2020” 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

5. Implementarea Planului de acţiuni privind 

participarea Republicii Moldova la Programul 

„Orizont 2020” pentru stimularea implicării 

entităţilor naţionale  

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(c) Creșterea capacității 

de cercetare și 

participarea entităților de 

cercetare ale Republicii 

Moldova la programele-

cadru de cercetare ale UE 

2.4. Cooperarea 

economică 

Cercetare şi inovare 

- Sporirea participării 

Republicii Moldova la 

Programul „Orizont 

2020” 

6. Asigurarea funcţionalităţii platformei 

instituţionale pentru valorificarea statutului de 

ţara asociată la Programul „Orizont 2020” prin 

intemediul instrumentelor existente, şi anume:  

a) susţinerea reţelei punctelor naţionale, 

regionale şi locale de contact;  

b) asigurarea participării reprezentanţilor 

oficiali ai comunităţii ştiinţifice şi a experţilor 

naţionali la comitetele de Program „Orizont 

2020”; 

c) susţinerea activităţii Oficiului Republicii 

Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă 

Uniunea Europeană  (MOST);  

d) implementarea şi popularizarea Programului 

EURAXESS şi extinderea serviciilor sale în 

regiunile ţării; 

e) implementarea principiilor Cartei  europene 

a cercetătorilor şi Codului de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor în instituţiile din 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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domeniul cercetare-dezvoltare 

7. Organizarea evenimentelor de informare, 

instruire şi promovare a Programului-cadru al 

Uniunii Europene cercetare şi dezvoltare 

„Orizont 2020”  

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(d) Promovarea 

proiectelor comune de 

cercetare în toate 

domeniile CDT 

 8. Diseminarea oportunităţilor de participare la 

apelurile de concurs pentru proiecte de 

cercetare prin intermediul paginii web: 

www.asm.md, www.cpi.asm.md, 

www.international.asm.md, www.h2020.md şi 

altor surse de informare (zile de informare, 

seminare practice, consultaţii, materiale de 

promovare etc.) 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(e) Desfășurarea unor 

activități de formare și a 

unor programe de 

mobilitate pentru oameni 

de știință, cercetători și 

pentru alte categorii de 

personal din domeniul 

cercetării implicat în 

activități CDT din cele 

două părți 

 9. Instruirea entităţilor naţionale privind 

oportunităţile oferite de programele Orizont 

2020, TAIEX, Cooperarea europeană în 

domeniul ştiinţei şi tehnologiei (COST) etc., 

prin organizarea zilelor de informare şi a 

seminarelor practice de elaborare a proiectelor 

la programele menţionate, precum şi plasarea 

pe paginile web a informaţiei corespunzătoare 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(f) Facilitarea, în cadrul 

legislației aplicabile, a 

liberei circulații a 

lucrătorilor din domeniul 

cercetării care participă la 

activitățile reglementate 

de prezentul Acord, 

precum și facilitarea 

circulației transfrontaliere 

a mărfurilor destinate 

acestor activități 

2.4. Cooperarea 

economică 

Cercetare şi inovare 

 - Sporirea participării 

Republicii Moldova în 

acțiunile Programului 

„Marie Sklodowska-

Curie” 

10. Menţinerea platformei naţionale 

EURAXESS şi promovarea sistemului de 

cercetare-inovare din Republica Moldova în 

calitate de mediu de activitate pentru 

cercetătorii străini 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

11. Implementarea principiilor Cartei europene 

a cercetătorilor şi a Codului de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor pentru obţinerea 

recunoaşterii excelenţei în cercetare a 

instituţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării 

din Republica Moldova la nivel european  

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

http://www.asm.md/
http://www.cpi.asm.md/
http://www.international.asm.md/
http://www.h2020.md/
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12.  Promovarea oportunităţilor oferite de 

Programul  „Marie Skladowska Curie”, de 

Consiliul European de Cercetare (ERC) 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

13. Implicarea diasporei ştiinţifice a Republicii 

Moldova în proiectele de cercetare-dezvoltare 

din ţara de origine prin susţinerea mobilităţii 

circulare 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(g) Alte forme de 

cooperare în materie de 

CDT (inclusiv prin 

abordări și inițiative 

regionale), în baza 

acordului comun al 

părților 

 14. Promovarea participării comunităţii 

ştiinţifice din Republica Moldova la Programul 

Transnaţional al UE „Dunărea 2014-2020” 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi din 

fondurile 

extrabugetare 

15. Promovarea participării comunităţii 

ştiinţifice din Republica Moldova la 

programele bilaterale şi multilaterale de 

cooperare cu instituţiile similare din România, 

Ucraina, Rusia, Germania, Italia, Franţa, 

Belarus, Estonia etc. 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

129 În desfășurarea 

activităților de cooperare 

în materie de CDT, ar 

trebui căutate sinergii cu 

activitățile finanțate de 

către Centrul pentru 

Știință și Tehnologie 

(STCU) și cu alte 

activități desfășurate în 

cadrul cooperării 

financiare între UE și 

Republica Moldova 

 Organizarea concursurilor comune de granturi 

în baza Acordului de colaborare între 

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul 

Științifico-Tehnologic din Ucraina 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIA 



21 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

130 Părțile promovează 

cooperarea culturală, în 

conformitate cu 

principiile consacrate în 

Convenția din 2005 a 

Organizației Națiunilor 

Unite pentru Educație, 

Știință și Cultură 

(UNESCO) asupra 

protecției și promovării 

diversității expresiilor 

culturale. Părțile vor 

urmări desfășurarea unui 

dialog politic periodic în 

domenii de interes 

reciproc, inclusiv 

dezvoltarea industriilor 

culturale în UE și în 

Republica Moldova 

Cooperarea dintre părți 

promovează dialogul 

intercultural, inclusiv prin 

participarea sectorului 

culturii și a societății 

civile din UE și din 

Republica Moldova 

 

2.4. Cooperarea 

economică 

Cultură 

- Promovarea 

implementării Convenției 

UNESCO din 2005 cu 

privire la protecția și 

promovarea diversității 

expresiilor culturale 

 

1. Ajustarea cadrului normativ național la 

prevederile Convenției UNESCO privind 

protecția și promovarea diversității expresiilor 

culturale 

Ministerul 

Culturii, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Culturii 

`2014-2016 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 2. Elaborarea Programului național privind 

promovarea diversității culturale 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2016 

3. Elaborarea şi aprobarea programului de stat 

privind protejarea şi promovarea patrimoniului 

cultural National inclus în listele UNESCO 
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131 (1) Părțile poartă un 

dialog periodic și 

cooperează pentru a 

promova industria 

audiovizualului în Europa 

și pentru a încuraja 

coproducția în domeniile 

cinematografiei și 

televiziunii 

 1. Elaborarea politicii publice privind 

dezvoltarea industriilor creative şi culturale în 

Republica Moldova 

 

 

 

 

Ministerul 

Culturii, 

Ministerul 

Economiei, 

Agenţia de Stat 

pentru Proprietate 

Intelectuală, 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(2) Cooperarea ar putea 

include, printre altele, 

problema formării 

jurnaliștilor și a altor 

profesioniști din domeniul 

mass-media, precum și 

sprijinul oferit mass-

media, în vederea 

consolidării 

independenței, a 

profesionalismului și a 

legăturilor acestora cu 

mass-media din UE în 

conformitate cu 

standardele europene, 

inclusiv cu standardele 

Consiliului Europei și cu 

Convenția UNESCO din 

2005 asupra protecției și 

promovării diversității 

expresiilor culturale 

2. Elaborarea Planului de acţiuni privind 

dezvoltarea și profesionalizarea resurselor 

umane din sectorul culturii 

Ministerul 

Culturii 

 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Elaborarea cadrului normativ pentru 

dezvoltarea antreprenorială a culturii şi a 

industriilor culturale 

 

Ministerul 

Culturii, 

Agenţia de Stat 

pentru Proprietate 

Intelectuală, 

Ministerul 

Economiei 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

4. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri și a 

centrelor regionale de studiu și de creativitate 

în domeniul industriilor culturale 

Ministerul 

Culturii, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Cancelaria de 

Stat, 

autorităţile 

publice locale 

 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

5. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ 

privind facilitarea constituirii de întreprinderi 

mici şi mijlocii creative și culturale 

Ministerul 

Culturii, 

Ministerul 

Economiei, 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 
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Ministerul 

Finanţelor 

extrabugetare 

6. Armonizarea legislaţiei naţionale în vederea  

stimulării difuzării „operelor europene” 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

7. Identificarea mecanismelor de promovare a 

difuzării posturilor europene pe piaţa 

audiovizuală din Republica Moldova  

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

132 Părțile își concentrează 

cooperarea în mai multe 

domenii: 

(a) Cooperarea și 

schimburile culturale, 

precum și mobilitatea 

artei și artiștilor 

(b) Dialogul intercultural 

(c) Dialogul politic 

privind politica culturală 

și cea audiovizuală 

(d) Cooperarea în cadrul 

forurilor internaționale, 

precum UNESCO și 

Consiliul Europei pentru a 

dezvolta, printre altele, 

diversitatea culturală și 

pentru a conserva și a 

valorifica patrimoniul 

cultural și istoric 
 

2.4. Cooperarea 

economică 

Cultură 

- Promovarea participării 

actorilor culturali 

moldoveni la programele 

de cooperare culturală, 

inclusiv în Europa 

Creativă 

- Consolidarea 

capacităților de 

dezvoltare a activităților 

de întreprinzător culturale 

în industriile creative și 

culturale și a 

patrimoniului cultural 

1. Aderarea Republicii Moldova la Programul 

Uniunii Europene „Europa Creativă” 

Ministerul 

Culturii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Crearea punctului de contact al Programului 

Uniunii Europene „Europa Creativă” 

 

Ministerul 

Culturii 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Elaborarea cadrului legislativ și instituțional 

pentru conservarea şi protejarea patrimoniului 

cultural naţional 

Ministerul 

Culturii, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

autorităţile 

publice locale 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

4. Formarea  sistemului de documentare şi 

evidenţă a patrimoniului cultural 

Ministerul 

Culturii, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 



24 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Crearea Centrului de formare continuă în 

domeniul culturii şi patrimoniului şi a 

Centrului naţional de cinematografie 

Ministerul 

Culturii 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

6. Elaborarea Programului pentru creşterea 

contribuţiei sectorului cultural la dezvoltarea 

coeziunii sociale 

Ministerul 

Culturii, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

7. Modificarea cadrului normativ privind 

finanţarea proiectelor culturale pentru 

asociaţiile obşteşti 

Ministerul 

Culturii 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

8. Dezvoltarea şi implementarea proiectelor 

comune cu CoE, UE, UNESCO pentru crearea 

unui sistem eficient de conservare şi protejare 

a patrimoniului cultural 

Ministerul 

Culturii 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

9. Elaborarea cadrului normativ pentru crearea 

şi funcţionarea centrelor  comunitare 

multifuncţionale 

 

 

Ministerul 

Culturii, 

Cancelaria de 

Stat, autorităţile 

publice locale 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

10. Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemului de 

colectare şi diseminare a datelor statistice în 

domeniul culturii 

 

Ministerul 

Culturii, 

Biroul Naţional 

de Statistică 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

11. Elaborarea cadrului normativ privind 

digitalizarea patrimoniului cultural si 

audiovizual 

Ministerul 

Culturii, 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 



25 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Realizarea unui studiu privind dezvoltarea 

parteneriatului public-privat pentru 

valorificarea patrimoniului 

Ministerul 

Culturii 

 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

13. Dezvoltarea parteneriatelor cu statele-

membre ale UE în vederea sporirii mobilităţii 

în domeniul culturii 

Ministerul 

Culturii 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

2.4. Cooperarea 

economică 

Educație, instruire și 

tineret 

- Încurajarea abordării 

strategice față de politica 

cu privire la tineret și 

îmbunătățirea 

schimburilor și cooperării 

în domeniul educației 

neformale pentru tineret și 

muncitorii tineri, drept 

mijloc de promovare a 

dialogului intercultural, și 

susținerea societății civile, 

inter alia, prin intermediul 

programelor UE în 

domeniul tineretului 

14. Organizarea de evenimente etnoculturale 

(festivaluri, zilele limbii materne, zilele culturii 

etc.) şi alte activităţi, inclusiv  pentru 

minoritățile naționale, ăn scopul dezvoltării 

dialogului intercultural şi cultivării spiritului 

de toleranţă 

Ministerul 

Culturii, 

Biroul Relaţii 

Interetnice, 

autorităţile 

publice locale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

15. Implementarea programului de proiecte 

culturale în diaspora, prin organizarea 

ciclurilor de evenimente anuale în vederea 

promovării dialogului intercultural 

 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora) 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(e) Cooperarea în 

domeniul mass-media 

2.4. Cooperarea 

economică 

Politica audiovizualului și 

mass-media 

- Orientarea activităţii 

spre adoptarea legislației 

audiovizualului în 

conformitate cu 

standardele Europene, 

16.  Examinarea posibilităţii de aderare a 

Republicii Moldova la Observatorul European 

al Audiovizualului 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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inter-alia prin intermediul 

schimbului de păreri cu 

privire la politica 

audiovizualului, 

standardele internaționale 

relevante incluzînd 

cooperarea în lupta 

împotriva rasismului și 

xenofobiei 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

17. Supravegherea prin monitorizare periodică 

a echilibrului social-politic, a echidistanţei şi 

obiectivităţii conţinutului programelor  

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

18. Elaborarea Concepţiei de reflectare a 

campaniei electorale 

 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

III, 2014 - 

semestrul 

II, 2015 

(perioada 

desfăşurării 

alegerilor 

locale) 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

19. Monitorizarea reflectării campaniei 

electorale de către radiodifuzori în ceea ce 

priveşte respectarea echilibrului social-politic, 

a echidistanţei şi obiectivităţii 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

20. Elaborarea Ghidului privind cadrul 

normativ în domeniul audiovizualului din 

Republica Moldova 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

21. Aprobarea modificărilor care vizează 

completarea Codului de conduită al 

radiodifuzorilor cu dimensiunea de gen 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

III, 2014 – 

trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

22. Includerea dimensiunii de gen în 

metodologiile de monitorizare (a echilibrului 

social-politic, a echidistanţei şi obiectivităţii) 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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23. Studierea practicilor ţărilor europene 

pentru asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor 

de acces al persoanelor cu dizabilităţi la 

serviciile de programe 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

24. Monitorizarea respectării de către 

radiodifuzori a asigurării accesului la 

informație pentru  persoanele cu dizabilități 

 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

III, 2014 – 

trimestrul 

IV, 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

25. Identificarea instrumentelor de stimulare și 

promovare a produselor mass-media în vederea 

asigurării accesului la informație în limbile 

etniilor conlocuitoare 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

26. Lansarea unei noi pagini web a Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului, în scopul 

asigurării transparenţei decizionale şi 

eficientizării comunicării cu publicul 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

27. Elaborarea propunerilor de completare și 

modificare a Codului audiovizualului în 

vederea armonizării legislaţiei naţionale la cea 

europeană, în special la Directiva serviciilor 

mass-media 2010/13/UE 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

28. Organizarea seminarelor zonale cu titularii 

licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de 

retransmisie, în cadrul cărora vor fi abordate 

problemele ce ţin de implementarea legislaţiei 

audiovizuale, executarea deciziilor Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului etc. 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

133 Republica Moldova 

realizează apropierea 

legislației sale naționale 

de actele normative ale 

UE și de instrumentele 

internaționale menționate 
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în anexa XIV la Acord, în 

conformitate cu 

dispozițiile din anexa 

respectivă 

 Anexa XIV la Acord: 

Directiva 2010/13/UE a 

Parlamentului European și 

a Consiliului din 10 

martie 2010 privind 

coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin 

acte cu putere de lege sau 

acte administrative în 

cadrul statelor-membre cu 

privire la furnizarea de 

servicii mass-media 

audiovizuale (Directiva 

serviciilor mass-media 

audiovizuale) 

 Elaborarea  şi adoptarea propunerilor de 

modificare şi completare a Codului 

audiovizualului în scopul armonizării 

legislaţiei la Directiva 2010/13/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 10 

martie 2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 

sau acte administrative în cadrul statelor-

membre cu privire la furnizarea de servicii 

mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor 

mass-media audiovizuale) 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2015 
 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

134 Părțile stabilesc un dialog 

cu privire la cooperarea 

cu societatea civilă, care 

vizează următoarele 

obiective:  

(a) Consolidarea 

contactelor și a 

schimbului de informații 

și de experiență între toate 

sectoarele societății civile 

din UE și din Republica 

Moldova 

 1. Asigurarea implementării Legii 

voluntariatului 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Ministerul 

Educaţiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

1. Stabilirea parteneriatelor cu statele-membre 

ale UE în vederea consolidării capacităţilor 

organizaţiilor gazdă  în crearea  oportunităţilor 

de dezvoltare şi creştere pentru voluntari 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

2. Încurajarea stabilirii platformelor comune Ministerul 2014-2016 În limitele 
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(b) Asigurarea unei mai 

bune cunoașteri și 

înțelegeri a Republicii 

Moldova, inclusiv a 

istoriei și culturii acestei 

țări, în interiorul UE și 

îndeosebi în rîndul 

organizațiilor societății 

civile de pe teritoriul 

statelor membre, 

permițînd astfel o mai 

mare sensibilizare a 

opiniei publice cu privire 

la oportunitățile și la 

provocările care pot 

apărea în relațiile lor 

viitoare 

dintre Republica Moldova şi statele-membre 

ale UE care ar permite dezvoltarea şi 

implementarea proiectelor comune dintre 

organizaţiile societăţii civile 

Tineretului şi 

Sportului 

 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

 (c) Asigurarea, în mod 

reciproc, a unei mai bune 

cunoașteri și înțelegeri a 

UE în Republica Moldova 

și în deosebi în rîndul 

organizațiilor societății 

civile din Republica 

Moldova, fără a se pune 

un accent exclusiv pe 

valorile pe care se 

întemeiază UE, pe 

politicile sale și pe modul 

de funcţionare a acesteia 

135 Părțile promovează 

dialogul și cooperarea 

dintre actorii din cadrul 

societății civile ai celor 

două părți ca parte 

 1. Crearea mecanismelor inovatoare de 

promovare a participării organizaţiilor 

societăţii civile la procesul decizional 

Cancelaria de Stat Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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integrantă a relațiilor 

dintre UE și Republica 

Moldova. Obiectivele 

unui astfel de dialog și ale 

unei astfel de cooperări 

sînt următoarele:  

(a) Asigurarea implicării 

societății civile în relațiile 

UE Republica Moldova, 

în special în ceea ce 

privește punerea în 

aplicare a prezentului 

acord 

2. Crearea mecanismelor  care să asigure 

accesibilitatea informaţiei privind proiectele de 

decizii, sintezele recomandărilor şi participarea 

organizaţiilor societăţii civile la procesul 

decizional 

Cancelaria de Stat Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Desfășurarea evenimentelor de promovare a 

cooperării dintre Guvern și societatea civilă 

Cancelaria de Stat Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(b) Sporirea participării 

societății civile la 

procesul de luare a 

deciziilor, în deosebi prin 

instituirea unui dialog 

deschis, transparent și 

periodic între instituțiile 

publice, asociațiile 

reprezentative și 

societatea civilă 

4. Consolidarea cooperării cu Comitetul 

Economic şi Social European (CESE) 

Cancelaria de 

Stat, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(c) Facilitarea procesului 

de consolidare a 

instituțiilor și a 

organizațiilor societății 

civile prin diverse 

mijloace, inclusiv prin 

sprijinirea unor acțiuni de 

promovare, prin crearea 

de rețele informale și 

formale, prin vizite și 

ateliere reciproce, în 

deosebi în vederea 

îmbunătățirii cadrului 

juridic referitor la 

5. Valorificarea oportunităţilor Parteneriatului 

Estic în consolidarea societăţii civile, inclusiv 

cu suportul Platformei Naţionale a Forumului 

Societăţii Civile al Parteneriatului Estic 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

extrabugetare 



31 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

societatea civilă 

(d) Oferirea posibilității 

reprezentanților societății 

civile din cele două părți 

de a se familiariza cu 

procesele de consultare și 

dialog între partenerii 

civili și sociali ai 

celeilalte părți, în special 

în vederea integrării 

suplimentare a societății 

civile în procesul public 

de elaborare a politicii din 

Republica Moldova 

136 Va avea loc un dialog 

periodic între părți cu 

privire la aspectele 

reglementate de prezentul 

capitol 

     

CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI 

137 Părțile convin să 

coopereze pentru a 

asigura promovarea 

drepturilor copilului în 

conformitate cu legislația 

și cu normele 

internaționale, în special 

Convenția Națiunilor 

Unite din 1989 privind 

drepturile copilului, ținînd 

cont de prioritățile 

identificate în contextul 

 1. Coordonarea şi monitorizarea implementării 

observațiilor finale ale Comitetului ONU 

privind drepturile copilului şi Secretariatului 

Consiliului Europei pe marginea realizării 

prevederilor: 

- Convenției internaționale privind drepturile 

copilului; 

- Protocolului opțional la Convenția cu 

privire la drepturile copilului, referitor la 

vînzarea de copii, prostituția copiilor și 

pornografia infantilă (OPSC); 

- Protocolului opțional privind implicarea 

Consiliul Naţional 

pentru Protecţia 

Drepturilor 

Copilului, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

2014-2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi 

din fondurile 

externe 
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specific al Republicii 

Moldova, în special 

pentru categoriile 

vulnerabile 

copiilor în conflictele armate; 

- Recomandărilor Comitetului părților la 

Convenția Consiliului Europei cu privire la 

protecţia copiilor împotriva exploatării şi 

abuzului sexual (Convenţia de la Lanzarote) 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Educației, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promovarea proiectului de lege pentru 

ajustarea cadrului legal privind prevenirea şi 

combaterea abuzului şi exploatării sexuale 

online a copiilor, în vederea asigurării 

investigării şi urmăririi penale eficiente a 

categoriei respective de infracţiuni 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Procuratura 

Generală 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Dezvoltarea mecanismelor de colectare 

(potrivit  indicatorilor dezagregați ai datelor), 

de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru 

fiecare categorie) privind copiii aflați în 

situație de risc, rămași temporar fără ocrotire 

părintească sau în conflict cu legea, cu scopul 

prognozării ori interpretării fenomenelor 

delincvenței juvenile sau victimizării copiilor, 

precum și în scopul planificării programatice, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecţia 

Drepturilor 

Copilului, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
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sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Biroul Naţional 

Statistică, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului, 

Centrul Naţional 

de Protecţie a 

Datelor cu 

Caracter Personal 

138 Această cooperare 

cuprinde, în special: 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiției, 

libertății și securității 

Cooperarea în domeniul 

juridic 

- Sporirea în continuare a 

cooperării judiciare pe 

chestiunile civile și 

comerciale prin 

implementarea 

convențiilor multilaterale 

privind cooperarea 

judiciară civilă şi, în 

particular, a Convențiilor 

1. Consolidarea capacităților Consiliului 

Național de Asistență Juridică Garantată de 

Stat în acordarea serviciilor juridice calitative 

copiilor victime/martori și copiilor în contact 

cu legea 

Consiliul Național 

de Asistență 

Juridică Garantată 

de Stat, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecția 

Drepturilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
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Conferinței de la Haga cu 

privire la dreptul 

internațional privat în 

domeniul cooperării 

judiciare 

Copilului 

2. Elaborarea standardelor de calitate și a 

mecanismelor de monitorizare și evaluare a 

serviciilor juridice acordate de avocații publici 

Consiliul Național 

de Asistență 

Juridică Garantată 

de Stat, 

Ministerul 

Justiţiei, 

, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecția 

Drepturilor 

Copilului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

3. Elaborarea cadrului legal privind procedurile 

de cercetare şi de soluţionare a cauzelor 

copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta 

răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea 

unor măsuri cu caracter educaţional, conform 

standardelor europene şi internaţionale privind 

protecţia copilului 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Național  

pentru Asistență 

Juridică Garantată 

de Stat, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

31 iunie  

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

4. Crearea programelor educaționale 

alternative pentru ocuparea timpului copiilor și 

tinerilor angajați în procesul educativ, precum 

și al celor din afara sistemului educativ, cu 

scopul prevenirii delincvenței juvenile și a 

recidivei în rîndul copiilor 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

externe 

5. Sporirea capacităților Oficiului Central al 

Probațiunii în evaluarea sociopsihologică a 

copilului în conflict cu sistemul penal al 

justiției 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

externe 
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şi Familiei 

6.  Elaborarea programelor de probaţiune 

pentru copii 

Ministerul 

Justiţiei 

31 iunie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

7. Asigurarea recrutării consilierilor de 

probaţiune juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei şi asistenţei sociale 

Ministerul 

Justiţiei 

31 

decembrie 

2016 

În limita 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

8. Instruirea intervievatorilor copiilor victime 

și martori în procesul investigării penale, 

conform unei curricule 

Ministerul 

Justiţiei, 

Institutul Naţional 

al Justiţiei 

31  

decembrie 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

9. Elaborarea metodologiei de evaluare a 

performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă 

Ministerul 

Justiţiei 

31 

decembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

10. Sporirea capacităților Consiliului de 

Mediere în promovarea și aplicarea medierii 

penale în cazurile copiilor inculpați, inclusiv 

prin instruirea și certificarea mediatorilor 

penali specializați în cauze cu implicarea 

copiilor 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiţiei, 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

11. Instituirea în subordinea Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

Centrului pentru asistenţa copiilor victime şi 

martori ai violenţei, inclusiv ai abuzului 

sexual, precum şi elaborarea cadrului normativ 

pentru organizarea şi funcţionarea centrului 

vizat şi asigurarea cooperării intersectoriale în 

procesul de asistenţă a beneficiarilor centrului 

 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
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 Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei 

12. Elaborarea ghidului de audiere a victimei 

sau martorului minor și a altor documente cu 

caracter regulatoriu în domeniu 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

13. Asigurarea instruirii conform unei curricule 

elaborate la acest subiect, precum și 

certificarea intervievatorilor copiilor victime și 

martori în procesul investigării penale 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 (a) Prevenirea și 

combaterea tuturor 

formelor de exploatare 

(inclusiv munca prestată 

de copii), a abuzurilor, a 

neglijenței și a violenței 

împotriva copiilor, 

2.1. Dialogul politic și 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului  național de 

acțiuni în domeniul 

14. Realizarea campaniilor de sensibilizare, 

prevenire şi combatere a violenţei împotriva 

copiilor, precum și pentru protecţia drepturilor 

copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală 

şi prevenirea delincvenţei juvenile 

 

 

Consiliul Naţional 

pentru Protecţia 

Drepturilor 

Copilului, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

și din 

fondurile 

externe 
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inclusiv prin dezvoltarea 

și consolidarea cadrului 

juridic și instituțional 

necesar, precum și prin 

intermediul unor campanii 

de sensibilizare a opiniei 

publice în acest domeniu 

drepturilor omului, 

inclusiv întreprinderea 

eforturilor pentru 

asigurarea drepturilor 

copiilor 

 

 

Familiei, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

15. Evaluarea respectării drepturilor copiilor și 

implementarea prevederilor legale cu privire la 

protecția copiilor în mass-media prin 

monitorizări tematice 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2014-2016, 

cîte o 

sesiune 

tematică 

anual 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

și din 

fondurile 

externe 

16. Asigurarea instruirii procurorilor și 

judecătorilor în urmărirea și examinarea 

cauzelor de violență și abuz asupra  copiilor 

 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

și din 

fondurile 

externe 

17. Implementarea instrucțiunilor sectoriale 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, 

asistența și monitorizarea copiilor victime și 

potențiale victime ale violenței, neglijării, 

exploatării, traficului prin consolidarea 

capacităților autorităților administrației publice 

locale și ale specialiștilor din sectoarele 

relevante  

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Cancelaria de 

Stat, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecția 

Drepturilor 

Copilului, 

Oficiul 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

(UNICEF) 
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Avocatului 

Poporului 

(b) Îmbunătățirea 

sistemului de identificare 

și de asistență oferită 

copiilor aflați în situații 

vulnerabile, inclusiv 

participarea sporită a 

copiilor la procesele de 

luare a deciziilor și 

punerea în aplicare a unor 

mecanisme eficiente 

menite să soluționeze 

plîngerile individuale 

formulate de copii 

2.1. Dialogul politic și 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului național de 

acțiuni în domeniul 

drepturilor omului, 

inclusiv întreprinderea 

eforturilor pentru 

asigurarea drepturilor 

copiilor 

18. Consolidarea capacităților administrației 

publice locale, ale instituțiilor de învățămînt în 

facilitarea participării copiilor la procesele de 

luare a deciziilor care îi afectează la toate 

nivelurile 

 

Cancelaria de 

Stat, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecția 

Drepturilor 

Copilului, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

 

 

19. Consolidarea capacităților Avocatului 

Poporului pentru drepturile copilului în 

monitorizarea independentă şi promovarea 

drepturilor copilului 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

2014-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

20. Organizarea acțiunilor de promovare și 

informare a societății cu privire la mecanismul 

de depunere a reclamațiilor individuale din 

partea copiilor și la atribuțiile funcționale ale  

Avocatului  Poporului pentru drepturile 

copilului 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

21. Crearea Consiliului copiilor pentru 

asigurarea participării active a copiilor la 

procesul decizional 

 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

22. Dezvoltarea şi promovarea serviciului de 

asistenţă telefonică gratuită pentru copii 

„Telefonul Copilului” (116111) prin elaborarea 

şi implementarea mecanismului de cooperare 

şi referire interinstituțională a cazurilor 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

2014-2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
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înregistrate la serviciul corespunzător,  

instruirea specialiştilor în domeniu, elaborarea 

și desfășurarea campaniilor publice pentru 

promovarea și accesarea serviciului 

 

 

Educaţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora), 

Consiliul Naţional 

pentru Protecția 

Drepturilor 

Copilului 

  

 

 

 (c) Schimbul de 

informații și de cele mai 

bune practici cu privire la 

reducerea sărăciei în 

rîndul copiilor, inclusiv cu 

privire la măsuri care să 

se axeze pe politici 

sociale privind bunăstarea 

copiilor, precum și măsuri 

menite să promoveze și să 

faciliteze accesul copiilor 

la educaţie 

2.1. Dialogul politic și 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului național de 

acțiuni în domeniul 

drepturilor omului, 

inclusiv întreprinderea 

eforturilor pentru 

asigurarea drepturilor 

copiilor 

23. Elaborarea, aprobarea şi implementarea 

Planului național de acțiuni privind 

implementarea primei etape a Strategiei 

naţionale pentru protecția copilului pe anii 

2014-2020 

 

 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministrul 

Afacerilor 

Interne, 

Biroul Naţional 

de Statistică, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora) 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

24. Elaborarea planului de acțiuni pentru 

implementarea Programului de dezvoltare a 

Ministerul 

Educaţiei, 

2014-2016 În limitele 

resurselor 
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educației incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020 şi asigurarea cooperării 

intersectoriale în implementarea programului 

nominalizat 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

25. Dezvoltarea mecanismului de intervenție 

timpurie pentru copiii cu nevoi speciale 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

26. Consolidarea capacităților instituțiilor 

şcolare, ale autorităților publice locale și ale 

profesioniștilor din sectoarele relevante de a 

răspunde la nevoile copiilor cu dizabilități și 

ale copiilor romi și de a asigura incluziunea 

școlară 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

autorităţile 

publice locale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

27. Promovarea realizării programului și a 

planului de acțiuni privind prevenirea 

abandonului şcolar prin asigurarea colaborării 

intersectoriale pentru implementarea 

instrumentelor menționate în scopul prevenirii 

și reducerii ratei abandonului şcolar și a 

absenteismului 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

autorităţile 

publice locale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

28. Consolidarea capacităților autorităților 

publice locale, ale instituțiilor şcolare și ale 

profesioniștilor din sectoarele relevante de a 

preveni și de a monitoriza procesul de abandon 

școlar și de a contribui la reducerea 

vulnerabilității copiilor la fenomenul de 

abandon 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

autorităţile 

publice locale 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 
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(d) Punerea în aplicare a 

unor măsuri vizînd 

promovarea drepturilor 

copilului în cadrul 

familiei și al instituțiilor, 

precum și consolidarea 

capacității părinților și a 

personalului de îngrijire 

pentru a asigura 

dezvoltarea copilului 

2.1. Dialogul politic și 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului național de 

acțiuni în domeniul 

drepturilor omului, 

inclusiv întreprinderea 

eforturilor pentru 

asigurarea drepturilor 

copiilor 

29. Promovarea proiectului de lege privind 

indemnizațiile pentru creşterea copiilor 

 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

30. Eficientizarea mecanismului de prevenire a 

separării copilului de familie, inclusiv a 

instituţionalizării copiilor cu vîrsta de pînă la 

trei ani 

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei Sociale 

şi Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

 

31. Crearea la nivel local și consolidarea 

serviciilor de sprijin familial și de alternativă la 

instituţionalizare  

Ministerul 

Muncii,  

Protecţiei Sociale 

şi Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

autorităţile 

publice locale 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

 

32. Consolidarea capacității profesioniștilor 

din domeniu pentru identificarea și acordarea 

de sprijin familiilor în situații de risc de 

abandon al copilului 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

autorităţile 

publice locale 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

(e) Aderarea la 

documentele 

internaționale relevante, 

ratificarea și punerea în 

aplicare a acestora, 

inclusiv a celor elaborate 

în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite, al 

Consiliului Europei și al 

 33. Efectuarea studiului de fezabilitate privind 

semnarea și ratificarea Protocolului opțional la 

Convenția cu privire la drepturile copilului 

referitor la procedura de plîngeri individuale 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Educației, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 
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Conferinței de la Haga 

privind dreptul 

internațional privat, cu 

scopul de a promova și de 

a proteja drepturile 

copiilor în conformitate 

cu cele mai înalte 

standarde în acest 

domeniu 

Afacerilor 

Externe şi  

Integrării 

Europene 

34. Evaluarea expertizei și a bunelor practici 

ale statelor membre UE privind implementarea 

recomandărilor Comitetului privind drepturile 

copilului și politicilor de protecție a drepturilor 

copilului 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Consiliul Naţional 

pentru Protecţia 

Drepturilor 

Copilului, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

35. Ajustarea cadrului normativ național la 

recomandările internaționale și Liniile 

directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a 

copilului  

  

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Educaţiei 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

fondurile 

externe 

139 Va avea loc un dialog 

periodic cu privire la 

aspectele reglementate de 

prezentul capitol 

     

 

CAPITOLUL 28. PARTICIPAREA LA AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII 

 

140 Se permite participarea Republicii Moldova la toate agențiile Uniunii deschise participării acestei țări în conformitate cu dispozițiile relevante de instituire a 

acestor agenții. Republica Moldova încheie acorduri separate cu UE care permit participarea sa la fiecare agenție, stabilind inclusiv suma contribuției 

financiare necesare 
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141 Se permite participarea 

Republicii Moldova la toate 

programele actuale şi 

viitoare ale Uniunii deschise 

participării acestei ţări în 

conformitate cu dispoziţiile 

relevante de instituire a 

acestor programe. 

Participarea Republicii 

Moldova la programele 

Uniunii se efectuează în 

conformitate cu dispoziţiile 

prevăzute în Protocolul I la 

prezentul acord privind 

Acordul-cadru dintre 

Uniunea Europeană şi 

Republica Moldova cu 

privire la principiile generale 

de participare a Republicii 

Moldova la programele 

Uniunii 

 

2.4. Cooperare economică  

Politica industrială şi cu 

privire la întreprinderi 

- Asigurarea participării 

Republicii Moldova la 

proiectele conexe de sporire 

a competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cum ar fi Programul 

de competitivitate pentru 

întreprinderi şi IMM-uri 

(COSME), care include 

Reţeaua Europeană de 

Întreprinderi (EEN) 

 

1. Participarea Republicii Moldova la 

Programul-cadru al UE pentru cercetare şi 

inovare (2014-2020) „Orizont 2020”  

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

2014-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din  

fonduri extra-

bugetare 

 
2. Participarea la Programul COSME: 

- identificarea şi alocarea resurselor necesare pentru 

plata contribuţiei de participare (anual), inclusiv 

consolidarea dialogului cu partenerii de dezvoltare 

în vederea atragerii asistenţei în acest sens;  

- consolidarea capacităţilor Ministerului Economiei 

şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în vederea 

implementării unor programe de conştientizare 

vizînd obiectivele şi oportunităţile COSME (la 

nivel naţional şi la nivel de comunităţi);  

- instituirea unor subdiviziuni la nivelul 

Ministerului Economiei şi/sau Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii (opţional, în condiţiile unui buget auster, 

delegarea unor responsabilităţi subdiviziunilor 

existente) în vederea facilitării şi monitorizării 

participării Republicii Moldova la COSME (lucrul 

cu potenţialii aplicanţi: asistenţă, suport 

informaţional, implementarea unor strategii de 

comunicare, traininguri);  

- conlucrarea cu instituţiile financiare naţionale şi 

europene (BEI) în vederea opţiunii de aplicare 

pentru componenta “acces la finanţe” COSME 

Ministerul 

Economiei, 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Facilitarea participării Republicii Moldova 

la Programul Comisiei Europene „Health for 

Growth” 2014-2020 şi participarea ulterioară a 

ţării la acest program 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Aderarea Republicii Moldova la Programul 

UE „Europa Creativă” 

Ministerul 

Culturii 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

142 Părțile vor purta un dialog 

periodic cu privire la 

 Asigurarea unui dialog permanent cu UE 

privind agenţiile şi programele comunitare  

Cancelaria de Stat, 

Ministerul 

Pe parcurs  
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participarea Republicii 

Moldova la programele și 

la agențiile Uniunii. În 

special, UE informează 

Republica Moldova în 

cazul instituirii de noi 

agenții și programe ale 

Uniunii, precum și cu 

privire la eventualele 

modificări în ceea ce 

privește participarea la 

programele și agențiile 

Uniunii, menționate la 

articolele 140 și 141 din 

prezentul acord 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

 

 
 

 


