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Întru executarea 

Hotărîrii Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014 

cu privire la aprobarea Foii de parcurs 

privind ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL  

privind implementarea Matricii de politici  

a Foii de parcurs pentru ameliorarea 

competitivităţii Republicii Moldova, 

semestrul I 2016 
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Nr.  

d/o 

Obiective 

specifice 

Acţiuni Termen 

de 

realizare 

Instituţia 

responsabilă 

Indicatori de rezultat Informaţia privind executarea acţiunilor/ 

Rezultatul scontat 

Componenta I. RESURSE UMANE 

  

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Asigurarea convergenţei standardelor naţionale de calitate cu cele din spaţiul european al educaţiei şi cercetării şi facilitarea recunoaşterii internaţionale a studiilor 

şi calificărilor obţinute în Republica Moldova 

1.1. Armonizarea 

sistemului de 

asigurare a 

calităţii educaţiei 

cu standardele 

europene 

1.1.1. Aprobarea 

cadrului normativ cu 

privire la asigurarea 

calităţii învăţămîntului 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţămîntul 

Profesional din 

Republica 

Moldova 

 

Proiect al Metodologiei de 

evaluare externă şi 

acreditare a programelor de 

studii în învăţămîntul 

superior (licenţă, masterat, 

doctorat), învăţămînt 

profesional tehnic şi 

formare continuă, dar şi de 

evaluare instituţională a 

acestora aprobată 

 

 

 

1) Aprobarea 

Metodologiei de 

evaluare externă 

 

Trimestrul 

II 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

ANACIP 

 

 Realizat 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 a fost aprobată 

Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de 

funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor 

de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a 

Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării 

externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de 

învățămîntprofesional tehnic, superior și de formare continuă. 

2) Elaborarea 

ghidurilor de evaluare 

externă pentru punerea 

în aplicare a 

Metodologiei de 

evaluare externă 

 

Trimestrul 

III 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 
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3) Elaborarea 

recomandărilor privind 

participare studenților în 

procesul de evaluare 

externă /acreditare 

 

Trimestrul 

IV 

 

Ministerul 

Educaţiei 

  

4) Elaborarea 

Nomenclatorului 

lucrărilor și/sau 

serviciilor prestate 

contra plată de către 

ANACIP 

 

Trimestrul 

II 

 

 

ANACIP 

 

 

 În derulare 

Începînd cu data de 25.03.2016 proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea ambelor acte se află în dezbateri publice (particip.gov.md) 

5) Elaborarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

formare și utilizare a 

veniturilor colectate de 

către ANACIP 

 

Trimestrul 

II 

 

6) Elaborarea 

ghidurilor și 

standardelor de evaluare 

externă a calității 

Trimestrul 

III 

 

ANACIP 

 

8 ghiduri elaborate și 

aprobate 

 

 

1.1.2. Crearea structurii 

naţionale responsabile 

de elaborarea cadrului 

naţional al calificărilor 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Instituţie funcţională  
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1.1.3. Elaborarea 

standardelor 

ocupaţionale bazate pe 

competenţe pe domenii 

de formare profesională 

şi niveluri de calificare 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Număr de standarde 

elaborate 
 

 

 

 

 

 

 

1) Extinderea elaborării 

standardelor 

ocupaţionale pentru 

domenii de activitate 

vocaţional-tehnice;  

 

Trimestrul 

I-IV 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

 Realizat 

În semestrul I, anul 2016 au fost elaborate, aprobate și publicate 3 

standarde ocupaționale. 

 

 

2) Coordonarea 

procesului de elaborare și 

aprobare a standardelor 

ocupaționale. 

  În derulare 

A fost îmbunătățită Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale 

pentru profesiile muncitorești, fiind substituită cea precedentă. Proiectul 

sus-numit se află la Guvern spre examinare. 

 

  

 

 MDRC  Realizat 

În semestrul I al anului 2016 au fost elaborate în total 8 standarde 

ocupaționale, dintre care 6 au fost aprobate și publicate în Monitorul 

Oficial, iar 2 sînt în curs de aprobare, și anume: 

1. SO „1041007 Mașinist la automacara” 

2. SO „732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton”. 

3. SO „732016 Învelitor cu materiale în rulou sau în foi”. 

4. SO „732038 Tîmplar în construcții” 

5. SO „732002 Asfaltobetonist” 

6. SO „732031 Placator cu plăci” 

7. SO „732006 Constructor de acoperişuri” 

8. SO  „732041 Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi 

climatizare” 

 

3) Elaborarea 

standardelor  

ocupaţionale în medicină 

şi farmacie (pentru 
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deţinători diplomelor de 

licenţă) 

Tr.IV, 

2016 

Ministerul 

Sănătății, 

USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 

 

4) Elaborarea 

standardelor 

ocupaţionale în medicină 

şi farmacie  (pentru 

absolvenţii instituţiilor 

de învăţămînt medical 

postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar.) 

 

1.1.4. Revizuirea 

cadrului normativ în 

domeniul studiilor 

doctorale în vederea 

compatibilizării cu 

prevederile EURODOC 

şi Recomandările de la 

Salzburg 

Trimestrul 

IV, 2016  

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Proiecte aprobate   

1) Elaborarea 

recomandărilor pentru 

elaborarea tezelor de 

doctorat 

 

 

 

 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 

 

 

2) Revizuirea 

Regulamentului pentru 

programele de doctorat 

 

1.1.5. Dezvoltarea 

cadrului normativ cu 

privire la asigurarea 

calităţii programelor de 

formare profesională la 

distanţă şi a programelor 

comune realizate cu 

parteneri externi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Proiecte aprobate  
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1) Punerea în aplicare a 

Reguilamentului privind 

organizarea studiilor la 

distanță în învățămîntul 

superior, aprobat la 

ședința colegiului 

Ministerului Educației 

din 15.12.2015 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Educaţiei 

 

1.1.6. Asocierea la 

reţelele europene de 

asigurare a calităţii în 

învăţămîntul superior 

(ENQA) şi învăţămîntul 

vocaţional/tehnic 

(ENQA-AVET) 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţămîntul 

Profesional din 

Republica 

Moldova 

Acorduri semnate  

1.2. Acreditarea 

internaţională a 

structurii 

naţionale, 

acreditarea 

naţională 

instituţională şi a 

programelor de 

formare 

profesională în 

învăţămîntul 

profesional de 

toate nivelurile 

1.2.1. Asigurarea 

funcţionalităţii Agenţiei 

Naţionale de Asigurare a 

Calităţii în Învăţămîntul 

Profesional din 

Republica  

Moldova  

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţămîntul 

Profesional din 

Republica 

Moldova 

Agenţie funcţională În derulare 

Trim.I-II: 

1) Prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 22 aprilie 2015 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. 
17.12.2015 ANACIP-lui i s-a acordat statutul de membru asociat al 

Asociației Europene de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

1) Agenție funcțională 

în 2016 

 

Trimestrul 

I, 2016 

 

Ministerul 

Educaţiei 

1.2.2. Elaborarea 

standardelor de calitate 

pe niveluri şi forme de 

realizare a programelor 

de formare profesională 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Număr de standarde 

elaborate 

 

http://anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/regulamente/download/20-regulamente/18-rom-regulamentul-cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-profesional
http://anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/regulamente/download/20-regulamente/18-rom-regulamentul-cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-profesional
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1) Elaborarea 

standardelor de calitate  

în învăţămîntul superior 

medical şi farmaceutic 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Sănătății, 

USMF „Nicolae 

Testemiţanu” 

Colegiile de 

medicină 

 

2) Elaborarea 

standardelor de calitate  

în învăţămîntul 

postuniversitar 

 

3) Elaborarea 

standardelor de calitate  

în învăţămîntul 

postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar 

 

1.2.3. Pregătirea 

Agenţiei Naţionale de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional 

din Republica Moldova 

pentru acreditare şi 

includerea în Registrul 

European de Asigurare a 

Calităţii în Învăţămîntul 

Superior (EQAR) 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Asigurarea 

Calităţii în 

Învăţămîntul 

Profesional din 

Republica 

Moldova 

Buget anual, lei  

1.2.4. Stimularea 

instituţiilor de 

învăţămînt superior 

pentru acreditarea 

voluntară internaţională 

de către agenţiile incluse 

în Registrul European de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Superior 

(EQAR) 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de instituţii 

acreditate 

 

1.2.5. Pilotarea la nivelul 

unui domeniu de 

formare profesională sau 

încurajarea solicitării 

voluntare de către 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei 

Proiect-pilot realizat  
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instituţii a acreditării 

internaţionale în vederea 

reglementării în 

perspectivă a 

obligativităţii acreditării 

internaţionale 

1.3. Aplicarea 

instrumentelor 

europene pentru 

facilitarea 

recunoaşterii 

studiilor şi 

calificărilor şi 

eliminarea 

barierelor din 

calea mobilităţii 

academice şi 

profesionale 

1.3.1. Încurajarea 

universităţilor pentru 

evaluarea externă în 

vederea obţinerii 

certificatului de 

excelenţă în aplicarea 

Sistemului european de 

acumulare şi transfer al 

creditelor de studii şi a 

suplimentului la diplomă 

(model european 

Diploma Supliment) 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de instituţii 

certificate 
Realizat 

Trim.I-II: 

1) Prin ordinul Ministrului Educației nr.06 din 11 ianuarie 2016 a fost 

aprobat Suplimentului la Diploma de studii superioare de licență și la 

Diploma de studii superioare de master(Model european Diploma 

Supliment) 

În scopul asigurării calităţii în învăţămîntului superior, Ministerul 

Educației a elaborat și a aprobat Planul-cadru pentru studii superioare 

destinat celor 3 cicluri universitare: licenţă, master şi doctorat (ordinul 

ministrului educației nr.1045 din 29.10.2015). Pentru realizarea Strategiei 

de reformă a justiţiei şi finalizarea procesului de evaluare externă au fost 

achiziționate servicii de evaluare externă a programelor de studii la ciclul 

II, master în Drept, de către Agenţia estoniană de asigurare a calităţii în 

învăţămîntul superior și profesional (EKKA). 

 1) Aprobarea modelului 

de supliment la diploma 

de studii superioare de 

licență și la diploma de 

studii superioare de 

master (Model european 

Diploma Supliment) 

Trimestrul 

I, 2016 

1.3.2. Dezvoltarea şi 

armonizarea cadrului 

normativ cu prevederile 

Directivei 2005/36/CE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind 

recunoaşterea 

calificărilor profesionale 

şi ale Convenţiei de la 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Cadru normativ elaborat şi 

aprobat 
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Lisabona cu privire la 

recunoaştere 

 

1) Ajustarea prevederilor 

cadrului normativ 

conform Directivei și 

Convenției 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

1.4. Recrutarea, 

pregătirea şi 

motivarea 

cadrelor 

didactice din 

învăţămîntul 

profesional de 

toate nivelurile 

pentru furnizarea 

unor servicii 

educaţionale de 

calitate 

1.4.1. Crearea centrelor 

de instruire şi formare 

continuă a cadrelor de 

maiştri-instructori în 

întreprinderi pentru 

mentoratul elevilor-

practicanţi în baza 

parteneriatelor public-

private 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de centre create  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Autorizarea a 4 centre 

de excelenta pentru 

desfășurarea activității 

de instruire pentru adulți 

prin cursuri de formare 

continuă în domeniul de 

activitate al Centrului de 

excelență 

 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 Realizat 

1) Prin Hotărîrea Guvernului nr.786 din 23.06.2016 Cu privire la crearea 

lichidarea și modificarea denumirii unor instituții de învățămînt 

professional ethnic au fost  create 4 centre de excelență pentru 

desfășurarea activității de instruire pentru adulți prin cursuri de formare 

continuă în domeniul de activitate al Centrului de excelență 

 

2) Instruirea cadrelor 

didactice de specialitate 

în domeniul transport, 

constructii, IT și 

industrie ușoară 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Educaţiei 
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1.5. Modernizarea 

infrastructurii 

educaţionale şi 

implementarea 

noilor tehnologii 

educaţionale 

1.5.1. Dezvoltarea de 

soluţii educaţionale 

bazate pe utilizarea 

tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţiilor 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Număr de soluţii elaborate   

1) Implementarea 

platformei MOODLE în 

instituțiile de învățămînt 

superior 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

2) Elaborarea 

cursurilor/modulelor în 

cadrul programelor de 

licență în învățămîntul 

superior 

 

3) Elaborarea 

conceptului de 

transformare a educaţiei 

medicale şi 

implementarea 

metodelor de învăţămînt 

bazat pe competenţe 

Trimestrul

II, 2017 

Ministerul 

Sănătății 

 

4) Utilizarea pe larg a 

tehnologiilor 

informaţionale (e-

lerning, simularea) 

 

Trimestrul 

III, 2017 

Ministerul 

Sănătății; 

Serviciul E-

Transformare şi 

E-Sănătate 

USMF „Nicolae 

Testemiţanu”; 

Colegiile de 

medicină 

 

 



 

 
11 

 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

S-a inițiat 

MAI: În urma analizei și evaluării a stării curente pe domeniul TIC în 

cadrul MAI, pe segmentul asigurării calității educației cu standartele 

europene a fost inițiat proiectul de implementare e-Learning.  

Unul din obiectivele primare ale proiectului este implementarea platformei 

aplicative pentru e-Learning în cadrul MAI. Platforma va fi destinată 

facilitării accesului angajaților MAI  la informație și cunoșțințe pentru 

dezvoltarea profesională, și va fi soluția aplicativă destinată implementării 

programelor de instruire la distanță pentru angajații MAI și studenții 

Academiei de poliție al MAI ”Ștefan cel Mare”. Însă la moment nu au fost 

identificate surse financiare de acoperire a acestui proiect. 

1.5.2. Crearea 

platformelor moderne de 

comunicare şi cooperare 

între instituţiile de 

învăţămînt şi agenţii 

economice din domeniu, 

în scopul utilizării bazei 

tehnico-materiale pentru 

stagiile practice 

2016-2017 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Economiei; 

Confederaţia 

Naţională a 

Patronatului 

 

Număr de contracte de 

colaborare 

 

1) Crearea și lansarea 

platformei educaționale 

unice, care va cumula 

conținuturile 

educaționale digitale din 

Republica Moldova, care 

va fi accesată de elevi, 

profesori și părinți 

 

 

 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 2) Crearea cursului 

standard, cu recomandări 

din partea Ministerului 

Educației, privind 

utilizarea mijloacelor 

TIC în procesul 

educational 

 

Trimestrul 

IV, 2016 
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 3) Elaborarea și 

implementarea 

programelor de instruire 

și motivare a profesorilor 

pentru utilizarea TIC în 

educație, inclusiv pentru 

crearea și publicarea 

propriilor conținuturi 

digitale 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

1.6. Evaluarea 

eficienţei 

utilizării 

resurselor 

publice, 

asigurarea 

transparenţei şi 

îmbunătăţirea 

procesului de 

dezvoltare a 

politicilor 

educaţionale 

1.6.1. Armonizarea 

sistemului de indicatori 

bazat pe performanţă cu 

cel european şi ajustarea 

sistemului de evidenţă 

statistică 

2016-2017 Ministerul 

Educaţiei; Biroul 

Naţional de 

Statistică 

 

 

Sistem armonizat şi aprobat  

 

 

2) Formarea Grupului 

de lucru tehnic cu privire 

la armonizarea 

sistemului de indicatori 

bazat pe performanţă cu 

cel european şi ajustarea 

sistemului de evidenţă 

statistică 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 

 

 

 

3) Ajustarea 

formularelor rapoartelor  

statistice pentru anul 

2017 -2018 privind 

educația, în conformitate 

cu Codul educației 

Republicii Moldova nr. 

152 din 17.07.2014 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Educaţiei; Biroul 

Naţional de 

Statistică 

 



 

 
13 

  

Obiectivul 2. Competenţe relevante pentru noua paradigmă de dezvoltare economică a ţării, pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii naţionale 

2.1. Strategia 

Competenţe 

pentru 

Competitivitate 

(C4C cadru 

strategic 

intersectorial)  

2.1.1. Realizarea 

benchmarkingului 

politicilor de dezvoltare 

a competenţelor şi 

evaluarea progresului în 

formarea competenţelor 

prin testările 

internaţionale:  

- Program internaţional 

pentru evaluarea datelor 

(PISA) (Programme for 

International Student 

Assessment vîrsta 15 

ani),  

- AHELO (Assessment 

of Higher Education 

Learning Outcomes 

învăţămîntul superior) 

Periodic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Evoluţie a Republicii 

Moldova în clasamentele 

internaţionale 

 

1) Analiza rezultatelor 

PISA 2015 și publicarea 

acestora 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

2.2.2. Elaborarea 

agendelor naţionale 

pentru: 

- dezvoltarea spiritului 

antreprenorial şi 

inovativ; 

- modernizarea şcolii 

naţionale de 

management; 

- sporirea gradului de 

alfabetizare digitală; 

- agenda pentru 

comunicare multilingvă 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Agende aprobate  
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1) Aprobarea agendelor 

pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 

prin prisma programelor 

de studii în învățămîntul 

profesional tehnic 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 

2.2. Strategia de 

învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

2.2.1. Facilitarea creării 

centrelor de formare la 

locul de muncă 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016  

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale; 

Confederaţia 

Naţională a 

Patronatului; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de centre funcţionale  

1)  Elaborarea 

conceptului educaţiei 

inter şi transprofesională 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Sănătății; 

Centrul Naţional 

de Sănătate 

Publică, Centrele 

de performanţă 

de Sănătate 

Publică,  

IMSP Spitale 

republican 

 

 

2)  Îmbunătăţirea şi 

diversificarea metodelor 

de formare profesională 

continuă (instruirea prin 

simulare) 

 

2.2.2. Perfecţionarea 

mecanismului de 

finanţare a programelor 

de formare profesională 

a şomerilor prin Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de 

Muncă 

2016  

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă; 

Ministerul 

Economiei 

Mecanism perfecţionat În derulare 

ANOFM: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei lucrează la 

elaborarea unui nou proiect de lege în domeniul ocupării forței de muncă, 

în care va fi revizuit și mecanismul de formare profesională a șomerilor. 

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt 

prezenți în grupul de lucru.  
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1) Promovarea 

Proiectului Legii cu 

privire la ocuparea 

forței de muncă, care 

prevede diversificarea 

metodelor de formare 

profesională a șomerilor 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

MMPCF 

2.2.3. Aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la formarea 

continuă a adulţilor 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Regulament aprobat  În derulare 

Trim.II: 

Proiectul de hotărâre de Guvern a fost elaborat și  transmit spre 

promovarea către Guvern. 

  

Obiectivul 3. Internaţionalizarea educaţiei şi promovarea mobilităţii academice şi profesionale pentru sporirea calităţii educaţiei şi asigurarea încrederii reciproce 

3.1. Promovarea 

mobilităţii 

academice în 

vederea 

ameliorării 

calităţii şi 

relevanţei 

educaţiei 

3.1.1. Finanţarea 

prioritară de la buget, pe 

bază de concurs, 

programelor de studii 

comune cu instituţii 

notorii de peste hotare, 

în domenii de formare 

profesională prioritare 

pentru economia 

naţională 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Educaţiei 

Proiect aprobat  

3.2. Promovarea 

mobilităţii 

profesionale 

3.2.1. Includerea în 

strategiile sectoriale a 

prevederilor referitoare 

la dezvoltarea resurselor 

umane prin programe de 

mobilitate profesională 

în vederea asimilării 

bunelor practici 

 

 

 

 

 

2016-2017 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Număr de strategii 

completate  
În derulare 

MEc:  
- Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020 (HG nr.511 din 25.04.2016) 

preconizează în pct. 29, 56, 61, 74, 77, 78 dezvoltarea resurselor umane 

prin programe de mobilitate profesională; 

-  Strategia inovaţională a RM pentru perioada 2013-2020 

„Inovaţii pentru competitivitate” (HG nr.952 din 27.11.2013), 
obiectivul general B „Abilitarea populaţiei cu competenţele 

inovaţionale”, obiectivul specific B1 „Adaptarea programelor de 

instruire formală la necesităţile dezvoltării inovaţionale” conţine 

punctele din Planul de acţiuni nr.18, 19, 21 şi 23, care ţin de dezvoltarea 

resurselor umane; 
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Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Justiţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

- Promovarea mobilitatii profesionale se regaseste in Strategia de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-

2020, în Planul de acțiuni pentru anii 2015-2017, Prioritatea a 3-a 

”Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturii 

antreprenoriale”;  

- Strategia de dezvoltare a comerțului interior în RM pentru anii 

2014-2020 (HG nr.948 din 25.11.2013) preconizează în Capitolul V ca 

direcție prioritară de dezvoltare – Perfecționarea potențialului uman 

antrenat în acțivitățile din comerț. 

 

1) Includerea în 

Strategia de Dezvoltarea 

a Resurselor Umane în 

Sistemul Sănătăţii 

(obiectivul nr.5) 

2017 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

   

3.3. Asigurarea 

convergenţei 

procedurilor de 

recunoaştere a 

calificărilor cu 

prevederile 

Convenţiei de la 

Lisabona 

3.3.1. Implementarea 

tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţiilor în 

activitatea serviciului 

naţional de recunoaştere 

a calificărilor şi 

diplomelor cu 

posibilitatea aplicării lor 

on-line 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

 

 

Sistem informaţional 

funcţional 

 

1) Evaluarea serviciului 

public administrativ 

selectat 
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2) Elaborarea și 

implementarea noilor 

cerințe tehnice pentru 

reingineria serviciului 

public selectat 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

  

3.3.2. Digitizarea 

arhivelor registrelor 

actelor de studii din 

sistemul naţional de 

învăţămînt  

2016-2017 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de registre digitizate 

anual 

 

 1) Estimarea volumului 

și a costului lucrărilor 

 Trimestrul 

IV, 2016 

3.3.3. Elaborarea paginii 

web a Serviciului 

Naţional de 

Recunoaştere a 

Calificărilor 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Pagină web funcţională  

1) Crearea termenilor de 

referință pentru 

stabilirea cerințelor 

tehnice privind 

elaborarea paginii web a 

Serviciului Naţional de 

Recunoaştere a 

Calificărilor 

Trimestrul 

IV* 

(*Termenu

l 

actualizat) 

  

Obiectivul 4. Parteneriate „educaţie-business” pentru cercetare şi dezvoltare 

4.1. Instituţionalizare

a unui mecanism 

de consultare 

publică şi 

stimulare a 

interesului 

businessului 

4.1.1. Identificarea 

necesităţilor de formare 

şi dezvoltare a 

competenţelor de 

cercetare 

 

 

 

Permanent Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Economiei; 

Studii elaborate  
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pentru 

parteneriat 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

1) Asigurarea 

funcționalității școlilor 

doctorale 

Permanent Ministerul 

Educaţiei 

  

2) Elaborarea 

raportului ptrivind 

necesităţile de formare şi 

dezvoltarea a 

competenţelor de 

cercetare 

 

Trimestrul 

IV, 

2017 

 

Ministerul 

Sănătății;  

Centrul Naţional 

de Sănătate 

Publică; 

Centrul de 

Management în 

Sănătate 

 

  

4.2. Crearea unei 

platforme 

naţionale unice a 

ofertelor 

educaţionale şi a 

locurilor vacante 

4.2.1. Crearea sistemului 

informaţional naţional al 

ofertelor educaţionale 

pentru formarea 

profesională pe tot 

parcursul vieţii 

2017 Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Economiei 

Sistem informaţional 

funcţional 

 

4.2.3. Crearea sistemului 

informaţional al 

oportunităţilor de 

realizare a stagiilor 

practice şi a formării 

profesionale corporative  

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă; 

Sistem informaţional 

funcţional 
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Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

1) Inițierea creării 

sistemului 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Educaţiei 

  

4.3. Crearea unei 

platforme 

naţionale 

„Moldova: 

cercetare-

inovare” 

(„INNO 

Moldova”) 

4.3.1. Elaborarea unui 

studiu cu privire la 

solicitările provenite de 

la mediul de afaceri; 

administraţia publică, 

partenerii externi de 

dezvoltare 

2016 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

 

 

 

Studiu elaborat  

1) Elaborarea studiului 

cu privire la avantajele şi 

dezavantajele activităţii 

economice în baza 

patentelor de 

întreprinzător 

 

 

Trimestrul 

III, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Institutul 

Naţional de 

Cercetări 

Economice 

4.3.2. Crearea unui 

portal comun al temelor 

de cercetare, dezvoltare 

sau transfer tehnologic 

solicitate de mediul de 

afaceri, administraţia 

publică, partenerii 

externi de dezvoltare, 

precum şi al ideilor 

inovaţionale. Publicarea 

şi actualizarea 

catalogului serviciilor 

prestate de către 

institutele de cercetare. 

Publicarea şi 

actualizarea ideilor 

inovaţionale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

(Institutul de 

Dezvoltare a 

Societăţii 

Informaţionale, 

Agenţia pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic); 

Ministerul 

Economiei 

(Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

 

 

Portal funcţional 
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Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii ) 

1) Elaborarea 

Catalogului serviciilor 

prestate de catre 

Institutele de Cercetare 

din Republica Moldova 

şi publicarea acestuia pe 

pagina web AITT: 

www.aitt.md 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

AITT Realizat 

În scopul creării platformei online pentru schimbul de informaţii AITT a 

fost elaborat Catalogul serviciilor prestate de către Institutele de Cercetare 

din Republica Moldova.  

2) Elaborarea Bazei de 

date a întreprinderilor cu 

potenţial de inovare si cu 

interes de participare la 

evenimentele organizate 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 Realizat 

       Baza de date cu întreprinderi cu potenţial inovator si celor cu interes 

de participare la evenimentele organizate.(la moment avem 40 de 

companii) elaborată 

3) Elaborarea bazei de 

date a invenţiilor actuale 

 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 Realizat 

Baza de date cu invenţiile actuale elaborată  

4) Elaborarea 

chestionarelor şi 

sondarea institutelor de 

cercetare si 

întreprinderilor care au 

proiecte de inovare şi 

transfer tehnologic 

Trimestrul 

IV, 2016 

 În derulare 

A fost elaborat şi un chestionar structurat din 2 parţi care conţine 

informaţii despre: date de contact, infrastructura, surse de finanţare, 

principalele domenii de cercetare, denumirea produsului, descrierea 

ofertei, aspectul inovativ, domeniul de aplicare , stadiul de dezvoltare a 

produsului si proprietatea intelectuala deţinuta asupra acestuia, care va fi 

expediat institutelor de cercetare si întreprinderilor care au proiecte de 

transfer tehnologic. 

4.3.3. Crearea serviciilor 

regionale de suport în 

dezvoltarea şi 

gestionarea proiectelor 

inovaţionale şi de 

transfer tehnologic 

2016-2018 Ministerul 

Economiei 

(Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii); 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

Număr de business-

incubatoare create  

 

http://www.aitt.md/
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(Agenţia pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic) 

1) Dezvoltarea 

incubatoarelor de 

inovare în regiuni 

Permanent AITT  

 
Realizat 

La moment serviciile regionale de suport în dezvoltarea şi gestionarea 

proiectelor inovaţionale şi de transfer tehnologic sunt prestate de 

incubatoare inovaţionale ale AITT situate în diferite regiuni ale RM. În 

semestrul I, 2016 aceste entităţi au identificat potenţialii aplicanţi la 

concursul proiectelor de inovare şi de transfer tehnologic şi au prestat 

servicii de suport în dezvoltarea proiectelor finanțate de AITT (10 în anul 

2016). Până în prezent AITT a acordat suport financiar pentru 

dezvoltarea a 4 incubatoare de inovare și 1 parc științifico-tehnologic și 

monitorizează constant activitatea acestora. 

2) Monitorizarea 

activităţii incubatoarelor 

de inovare în vederea 

asigurării oferirii 

serviciilor de suport 

rezidenţilor acestora 

  

Obiectivul 5. Locuri de muncă atractive şi eficienţă sporită a muncii 

5.1. Dezvoltarea 

serviciilor de 

consiliere 

profesională în 

cadrul 

structurilor 

teritoriale de 

ocupare a forţei 

de muncă 

5.1.1. Crearea 

observatoarelor pieţei 

muncii şi îmbinarea 

analizei pieţei muncii cu 

analiza competenţelor 

existente şi necesare în 

economia naţională 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă  

 

 

Număr de observatoare 

create 

 

1) Identificarea 

suportului în vederea 

creării observatorului 

pieței muncii 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

 

 ANOFM În derulare 

ANOFM: Reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM), altor instituții au studiat practicile internaționale ce se referă la 

funcționarea observatoarelor pieței muncii cu suportul Fundaţiei Europene 

pentru Instruire (ETF).  
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ETF a elaborat un studiu de fezabilitate privind crearea observatoarelor 

pieței muncii în Republica Moldova, cu implicarea eforturilor tuturor 

prestatorilor de informații privind piața muncii și educație pentru a corela 

cererea și oferta la abilități și competențe. Studiul a fost elaborat în cadrul 

Proiectului “Skills Matching project in the EaP region”, implementat de 

ETF și la cererea formulată de membrii grupul de lucru (GL) din partea 

Republicii Moldova care au participat la evenimentele organizate de ETF. 

Rezultatele studiului au fost prezentate și discutate în cadrul unui atelier de 

lucru internațional, desfășurat in Chișinău în perioada 14-15 martie 2016, 

organizat cu suportul  și sub egida ETF, cu participarea experților din 

Republica Cehă, Romania, ETF, precum și experți și reprezentați ai 

partenerilor din Moldova (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Ministerul Educației, Biroul Național de Statistică, Institutul 

Național de Cercetări Economice, ANOFM, Camera de Comerț și 

Industrie, Patronate, Sindicate, Comitete Sectoriale, mediul academic etc.). 

Actualmente, instituțiile responsabile urmează să identifice resursele, 

instituția autonomă, care va realiza studiile de cercetare a pieței muncii de 

durată medie și de lungă durată.  

Actualmente, în cadrul ANOFM lipsesc capacitățile analitice atît la nivel 

național cît și local, precum și de elaborare a suportului metodologic pentru 

colectarea, analiza, anticiparea și diseminarea necesităților de informații 

despre piața muncii și educație. Practica internațională arata, că studii 

aprofundate ale pieței muncii de durată medie și de lunga durată sunt 

efectuate de instituții abilitate cu astfel de funcții. 

Din anul 2010, ANOFM elaborează prognoza pieții muncii pe termen scurt 

(1 an) și barometrul profesiilor/meseriilor solicitate pe piața muncii, care 

este distribuită în școli, licee, plasata pe site ANOFM în scopul informării 

generale despre unele tendințe ce se petrec  pe piața forței de muncă. 

ANOFM a  planificat să îmbunătățească, în comun cu parteneri, 

metodologia de elaborare a prognozei pieței muncii de scurta durată, care 

poate fi utilă instituțiilor abilitate pentru analizele mai aprofundate ale 

pieței muncii. La fel, ANOFM va revizui sistemul actual/platforma de 

colectare a informațiilor despre locurile de muncă vacante și diseminarea 

lor utilizând posibilităţile oferite de internet. 
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5.1.2. Îmbunătăţirea 

mecanismelor de 

conlucrare între 

reprezentanţii 

businessului, în special 

cel agricol, şi structurile 

teritoriale de ocupare a 

forţei de muncă la nivel 

de raion pentru 

acordarea asistenţei la 

angajare şi îmbunătăţirea 

competenţelor şi 

capacităţii de inserţie 

profesională 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 

 

 

Mecanisme funcţionale În derulare 

ANOFM: ANOFM și AOFM conlucrează în baza acordurilor de 

colaborare, încheiate în anul 2014, cu  6 zone economice libere din 

Republica Moldova: Zona Economică Liberă „Bălți”, Zona 

Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”; Zona Economică 

Liberă  „Ungheni-Business”; Zona Economică Liberă „Tvardița”; Parcul 

de producție „Taraclia”; Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de 

producție „Otaci-Business”. 

În perioada 01 ianuarie-22 iunie 2016, 3731 angajatori (din care 780 

angajatori sau 20,91% din mediul rural) au declarat la AOFM 21654 locuri 

de muncă vacante (din care 3719 în mediul rural sau 17,17%). 
În perioada 11-29 aprilie 2016, ANOFM a organizat Campania de vizite la 

agenții economici cu sloganul „Aveți oferte de muncă și căutați personal? 

Noi Vă putem ajuta!”. Scopul principal al Campaniei a fost dezvoltarea și 

stabilirea de noi parteneriate pe piața muncii cu angajatorii, identificarea 

locurilor de muncă libere în teritoriu și sporirea nivelului de angajare a 

șomerilor în câmpul muncii. În perioada Campaniei, agențiile teritoriale 

pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au vizitat în total 1808 agenți 

economici și au identificat 1477 de locuri de muncă libere, cele mai multe 

fiind pentru contabili, medici și asistenți medicali, profesori, ofițeri și 

colaboratori ai poliției, specialiști în instituțiile administrației publice, 

casieri și vânzători, bucătari, chelneri, cusători dar și muncitori necalificați, 

inclusiv în agricultură. Din cei 1808 angajatori vizitați, 273 sunt agenți 

economici noi-identificați de către AOFM, mai mulți dintre acestea își 

desfășoară activitatea în domeniile comerț, învățământ, agricultură, 

activități financiare ș.a. Pe parcursul Campaniei, mai multe AOFM au 

organizat seminare informative, ședințe de lucru cu agenți economici din 

teritoriu, precum și târguri ale locurilor de muncă sau activități de 

recrutare. 

1) Consolidarea 

capacităților 

Comitetului sectorial în 

agricultură și industria 

alimentară, prin 

semnarea 

Memorandumului de 

colaborare 

Trimestrul 

I, 2016 

MMPSF  Realizat 

1) La data de 29.02.2016 a fost semnat un Memorandum de colaborare 

între MMPSF și Comitetul sectorial în agricultură și industria alimentară. 

Părțile vor colabora în domeniul dezvoltării resurselor umane în domeniul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, în corespundere cu cerinţele pieţei 

muncii şi asigurării realizării dreptului angajaţilor la formarea 

profesională continuă. 
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5.1.3. Perfecţionarea 

mecanismului de alocare 

a suportului financiar de 

către Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă pentru 

formarea profesională a 

şomerilor, preponderent 

în baza acordurilor cu 

potenţialii angajatori 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă 

 

 

 

 

 

Proiect aprobat  

1) Promovarea 

Proiectului Legii cu 

privire la ocuparea 

forței de muncă, care 

prevede diversificarea 

metodelor de formare 

profesională a șomerilor 

Trimestrul 

IV, 2016 

MMPSF  În derulare 

ANOFM: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei lucrează la 

elaborarea unui nou proiect de lege în domeniul ocupării forței de muncă, 

reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt 

prezenți în grupul de lucru. In acest context, va fi revizuit și mecanismul 

de formare profesională a șomerilor. 

5.1.4. Organizarea şi 

desfăşurarea Tîrgului 

locurilor de muncă 

pentru tineret 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Număr de vizitatori ai 

tîrgului; număr de tineri 

angajaţi 

Realizat 

Trim. II:  
MMPSF: În perioada 27-28 mai 2016, sub egida Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului şi Sportului şi 

Ministerului Educaţiei, s-a desfăşurat a VI-a ediție a Forului 

meseriilor/profesiilor, în cadrul căruia ANOFM în comun cu AOFM 

Chișinău a organizat Târgul locurilor de muncă pentru Tineret. La Târg 

au participat circa 35 de companii şi întreprinderi angajatoare, care au pus 

la dispoziția solicitanților peste 1300 locuri de muncă vacante. 

 Evenimentul a atras circa 1500 persoane. Persoanele participante la 

eveniment au avut acces la baza de date a ANOFM, care a cuprins 

informația despre circa 9300 locuri vacante de pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, inclusiv circa 3000 din mun. Chișinău. 

De la începutul anului 2016 AOFM au organizat în total peste 40 de târguri 

ale locurilor de muncă, din care 22 au fost pentru tineret.  

Totodată, în perioada 27 – 31 mai 2016 ANOFM a desfășurat cea de a noua 

ediție a Târgului on-line al locurilor de muncă cu genericul „Locuri de 

1) Organizarea, 

desfășurarea și 

monitorizarea 

rezultatelor Tîrgului 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

ANOFM 
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locurilor de muncă 

pentru tineret 

muncă pentru Tineret”. La această ediție au participat 198 de companii care 

au promovat peste 3700 oportunități de angajare.  

2) Organizarea, 

desfășurarea și 

monitorizarea 

rezultatelor Tîrgului on-

line al locurilor de 

muncă pentru tineret 

Trimestrul 

II, 2016 

ANOFM 

 

 Realizat 

Pe parcursul târgului, platforma www.e-angajare.md a fost accesată de 

circa 1200 ori. Evenimentul a interesat peste 800 de vizitatori din 19 țări 

printre care se numără: România, Marea Britanie, Rusia, Franța, SUA, 

Italia, Belgia, Irlanda ș.a. Au aplicat pentru posturile vacante expuse de 

angajatori 72 persoane. 

5.1.5. Organizarea de 

conferinţe, instruiri, 

şcoli de vară pentru 

tineri, în scopul 

dezvoltării abilităţilor 

antreprenoriale 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei 

 

Număr de tineri beneficiari 

ai serviciilor de informare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organizarea de 

seminare  de informare 

și consiliere 

profesională cu 

participarea tinerilor 

 

Trimestrul 

I-IV 

 

ANOFM 

 

Realizat 

Pe parcursul sem. I 2016 au beneficiat de servicii de informare și 

consiliere profesională în total 64472 persoane aflate în căutarea unui loc 

de muncă, din care 20283 persoane tinere cu vârsta 16-29 ani. Din totalul 

celor 20283 tineri beneficiari de servicii de informare și consiliere 

profesională, 12798 (cca 63%) persoane erau înregistrate la ANOFM cu 

statut de șomer.  

http://www.e-angajare.md/
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2) Participarea la 

Școlile de vară și 

conferințele organizate 

de parteneri pentru 

tineri 

 

Trimestrul 

III 

 

 

ANOFM; 

Centrul pentru 

Educație 

Antreprenorială 

  

5.2. Asigurarea 

flexibilităţii şi 

transparenţei pe 

piaţa muncii 

5.2.1. Diversificarea 

mecanismelor de 

diseminare a informaţiei 

cu privire la locurile de 

muncă disponibile 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă 

 

 

Număr de evenimente 

organizate; număr de 

companii desfăşurate 

Realizat 

În cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și 

consilierii în carieră” (REVOCC), finanțat de către Agenția Austriacă 

pentru Dezvoltare și implementat de Centrul pentru Educație 

Antreprenorială și Asistență în Afaceri se prevede deschiderea a trei 

Centre de Ghidare în Carieră regionale ca parte a AOFM mun. Chișinău, 

r. Cahul și r. Soroca și vor furniza gratuit servicii de orientare 

profesională, ghidare și proiectare a carierei în regiuni.  

La 5 aprilie 2016 a fost inaugurat Centrul de Ghidare în Carieră în mun. 

Chișinău. Beneficiarii Centrului vor fi elevii, tinerii și persoanele care 

sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea explorării oportunităților 

pe piața forței de muncă, diversității profesiilor/meseriilor, evaluarea 

propriilor aptitudini și capacități profesionale, precum și ghidarea 

profesională în vederea integrării socio-economice de succes. 

1) Crearea a 3 Centre 

regionale de Ghidare în 

Carieră în cadrul 

AOFM mun. Chișinău, 

r. Cahul și r.Soroca 

 

Trimestrul 

II-III, 

2016 

 

 

 

 

ANOFM 

2) Promovarea lunară a 

Listei celor 100 cele 

mai bine plătite locuri 

de muncă vacante 

înregistrate la ANOFM; 

 

Permanent 

 

 

 

Realizat 

Totodată, menționăm că ANOFM promovează lunar prin intermediul 

site-ului www.anofm.md, paginii de Facebook , dar și după posibilitate, 

prin intermediul mass-media Lista celor 100 cele mai bine plătite locuri 

de muncă vacante înregistrate. 

3) Elaborarea și 

diseminarea pe site-ul 

www.anofm.md și la 

Radio Moldova a 

Buletinului „Piața 

Muncii: locuri vacante”; 

 

 

Permanent 

 

Realizat 

Bilunar ANOFM publică pe site-ul www.anofm.md și pe rețeaua 

Facebook, Buletinul „Piața Muncii: locuri vacante”. Informația respectivă 

este făcută publică pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

inclusiv la Radio Moldova. 

http://www.anofm.md/
http://www.anofm.md/
http://www.anofm.md/
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4) Organizarea de 

Campanii de informare 

și sensibilizare tematice 

Trimestrul 

 III-IV, 

2016 

 

Realizat 

ANOFM a elaborat Prognoza pieței muncii și Barometrul profesiilor 

pentru anul 2016, plasat pe site-l ANOFM, care servește ca instrument de 

informare a absolvenților gimnaziilor și liceelor despre profesiile/meseriile 

solicitate pe piața forței de muncă, informării generale despre unele 

tendințe ce se petrec  pe piața forței de muncă, la fel servește ca sursă pentru 

planificarea activităților ANOFM, inclusiv de formare profesională a 

șomerilor. 

ANOFM utilizează un nou instrument de informare în mediul on-line și 

anume platforma tîrgurilor locurilor de muncă on-line, lansata la finele 

anului 2013 (www.e-angajare.md), care oferă șansă cetățenilor noștri, cît 

și celor aflați peste hotare, să facă cunoștință cu locurile de muncă libere 

propuse de angajatori și să depună CV-l. De la lansare, ANOFM a 

organizat 9 tîrgui on-line a locurilor de muncă vacante. Pe parcursul I 

semestru 2016, ANOFM a organizat 2 tîrguri on-line a locurilor de muncă. 

În perioada 3-7 februarie 2016, concomitent cu Târgul locurilor de muncă 

în cadrul celei de-a XV-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat în 

Moldova” a fost organizat Tîrgul on-line a locurilor de muncă, ediția a 

VIII-a, care a fost disponibil pe platforma www.e-angajare.md și a întrunit 

peste 70 companii, astfel încât persoanele care căutau un loc de muncă, au 

avut posibilitatea de a alege jobul potrivit din cele peste 1600 locuri 

vacante disponibile și de a aplica direct CV-ul pentru acesta. 

În perioada 27 - 31 mai 2016, ANOFM a organizat Târgul on-line al 

locurilor de muncă, ediția a IX-a, cu tematica „Locuri de muncă pentru 

Tineret”. Târgul on-line a întrunit peste 140 companii, cu oferirea a 3400 

locuri vacante disponibile în diverse domenii (medici, asistenți medicali, 

contabili, ingineri, manageri, profesori, casieri, vânzători, electricieni, 

cusători, etc.). 

În scopul sporirii transparenții pe piața muncii, ANOFM va conlucra cu 

partenerii în vederea îmbunătățirii sistemului actual de colectare a 

informațiilor despre locurile de muncă vacante și diseminarea lor (portal, 

site, platforma Târguri locurilor de muncă on-line). 

5.3. Perfecţionarea 

sistemului de 

remunerare a 

muncii 

5.3.1. Revizuirea 

modului de stabilire a 

salariului minim pe ţară 

 

 

Trimestrul 

II, 2016 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

Proiect aprobat În derulare 

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind modul de stabilire a salariului 

minim pe țară” a fost prezentat spre examinare Guvernului prin scrisoarea 

cu nr.03/453 din 22.03.2016  

Proiectul sus-numit a fost restituit de către Guvern prin scrisoarea cu 

nr.1127-209 din 05.04.2016 pentru reexaminare suplimentară și 

http://www.e-angajare/
http://www.e-angajare.md/
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identificarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, a resurselor financiare 

necesare pentru acoperirea cheltuielilor de implementare. 

  

Obiectivul 6. Stoparea exodului de talente 

6.1. Identificarea, 

stimularea şi 

menţinerea 

talentelor 

6.1.1. Elaborarea 

mecanismelor de oferire 

a oportunităţilor de 

creştere  

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Mecanism aprobat  

1) Identificarea de către 

universități a 

mecanismelor de 

stimulare a cadrelor 

didactice tinere din 

învățămîntul superior în 

creșterea în carieră: prin 

mobilități academice, 

obținerea de doctorate, 

participarea în proiecte d 

e cercetare 

etc.profesională şi 

avansare în carieră 

 

Trimestrul 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei  

 

2) Reconceptualizarea 

organizării 

posdoctoratului 

Trimestrul 

IV 

6.1.2. Dezvoltarea 

instrumentelor, 

metodelor pentru 

asigurarea mobilităţii 

profesionale şi 

Trimestrul 

IV, 2017  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

Instrumente, metode 

aplicate 
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flexibilităţii forţei de 

muncă 

  

Obiectivul 7. Stimularea tinerilor pentru iniţierea afacerilor şi crearea locurilor de muncă în sectorul agricol şi rural 

7.1. Facilitarea 

iniţierii 

afacerilor în 

sectorul rural de 

către tinerii 

antreprenori 

7.1.1. Elaborarea 

modificărilor şi 

completărilor la cadrul 

legislativ în vederea 

definirii noţiunii de 

„tînăr fermier” 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Proiect aprobat  

1) Aprobarea 

regulamentului de 

subvenţionare pentru 

anul 2016 

 

Trimestrul 

III 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat Realizat 

Noţiunea de „ţânăr fiermier” este definită în Hotărârea de Guvern nr. 910 

din  25.07.2016 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului 

de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 şi în Legea cu 

privire la principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltare rurală 

2) Promovarea legii cu 

privire la principiile 

subvenţionării în 

agricultură şi dezvoltare 

rurală 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat  

7.1.2. Determinarea 

mărimii şi acordarea 

primei de instalare 

pentru tinerii fermieri 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat  

7.1.3. Deetatizarea sau 

transmiterea în locaţiune 

către întreprinderile mici 

şi mijlocii a bunurilor 

proprietate publică 

neutilizate 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Număr de bunuri înstrăinate 

sau transmise0 în locaţiune 
Realizat 

MAIA: A fost autorizată înstrăinarea unui bun şi au fost aprobate şi 

înregistrate 248 contracte de locaţiune şi arendă. 

7.1.4. Elaborarea şi 

lansarea programului de 

creare a centrelor de 

excelenţă pentru fermieri 

2016-2018 Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

instituţiile 

Număr de centre de 

excelenţă create 
Realizat 

MAIA: Prin Hotărârea de Guvern nr. 781 din 22.06.2016  au fost create 2 

Centre de Excelenţă: IP Centrul de Excelenţă în Viticulturi şi Vinificaţie 

din Chişinău şi IP Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii 

Agricole din Ţaul 
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ştiinţifice şi 

superioare de 

învăţămînt 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
68 

   Realizat – 20 (29%); 

În derulare – 11 (16%); 

S-a inițiat – 1 (1%); 

Nerealizat - 0 

 

Componenta II. ACCESUL LA RESURSELE FINANCIARE 

  

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Asigurarea integrităţii şi stabilităţii sistemului financiar al Republicii Moldova 

1.1. Eficientizarea 

supravegherii 

sistemului 

financiar, bancar 

şi nebancar 

1.1.1. Implementarea 

Planului de acţiuni 

privind eficientizarea 

supravegherii sistemului 

financiar bancar şi 

nebancar, conform 

recomandărilor 

formulate în urma 

evaluării sistemului 

financiar al Republicii 

Moldova în cadrul 

Programului de evaluare 

a sectorului financiar, 

modulul „Intensitatea şi 

eficacitatea 

supravegherii” 

(Supervisory Intensity 

and Effectiveness) 

Trimestrul 

IV, 2016 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Banca Naţională 

a Moldovei 

Raport privind realizarea 

planului de acţiuni 
În derulare 

BNM:    Strategia Națională de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru 2013-2017 este în proces de implementare. 

   A fost intocmit planul controalelor pe teren pentru sem.II, ținînd cont de 

riscurile la care sunt expuse instituțiile financiare, precum și a fost inițiată 

procedura de perfecționare a personalului din cadrul BNM pe domenii de 

risc. 

   A fost elaborat proiectul Matricei privind măsurile ce urmează a fi 

întreprinse de către BNM în cazul în care băncile încalcă legislația în 

vigoare/sunt expuse riscuri și probleme, care se află la etapa de 

definitivare. 

CNPF realizează acțiunile din Planul de acțiuni pentru implementarea 

recomandărilor Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale 

formulate în urma evaluării sistemului financiar al Republicii Moldova în 

cadrul programului FSAP. În acest context 9 acțiuni au fost executate 

integral, iar altele 6 sunt în proces de executare, fiind extins termenul de 

implementare.  

1.1.2. Adoptarea şi 

implementarea 

proiectului de lege cu 

privire la organizaţiile 

financiare nebancare 

Trimestrul 

I, 2016 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

Proiect de lege aprobat; lege 

în vigoare 
În derulare  
Proiectul Legii cu privire la organizațiile financiare nebancare, care 

stabilește un cadru comun de reglementare și supraveghere pentru 

organizațiile care desfăşoară exclusiv activităţi de creditare nebancare, 

precum acordarea de credite, inclusiv microcredite și leasing financiar a 

fost elaborat de către CNPF în comun cu experții Băncii Mondiale.  
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Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 

15.02.2012 și prezentat Parlamentului spre examinare și adoptare cu nr.320 

din 15.02.2012.    Totodată, prin scrisoarea Cancelariei de Stat al RM nr 

1418-128 din 02.03.2015 proiectul Legii cu privire la organizațiile 

financiare nebancare a fost restituit pentru definitivare și prezentare în mod 

regulamentar Guvernului, pentru a fi aprobat și înaintat repetat 

Parlamentului, spre examinare și adoptare. 

1.1.3. Adoptarea 

completărilor la 

legislaţia în vigoare 

privind delegarea către 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare a 

atribuţiilor de 

supraveghere a 

sectorului de leasing 

Trimestrul 

I, 2016 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

Proiect aprobat În derulare  
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Legea cu privire la leasing – art.2, 51; Legea privind Comisia Națională a 

Pieței Financiare – art.4) a fost elaborat de către CNPF de comun cu 

experții Băncii Mondiale. Urmare a avizării de către autoritățile și 

instituțiile interesate și consultărilor publice, proiectul legii a fost aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.95 din 15.02.2012 și prezentat Parlamentului 

spre examinare și adoptare cu nr.319 din 15.02.2012. Totodată, prin 

scrisoarea Cancelariei de Stat al RM nr 1418-128 din 02.03.2015 proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost restituit 

pentru definitivare și prezentare în mod regulamentar Guvernului, pentru 

a fi aprobat și înaintat repetat Parlamentului, spre examinare și adoptare.  

   Ca rezultat al procesului de avizare și consultări publice proiectul legii a 

fost definitivat conform propunerilor și obiecțiilor parvenite de la 

autoritățile și instituțiile interesate, inclusiv a fost efectuată expertiza 

anticorupție și juridică.  

Prin scrisoarea CNPF nr. 05-442 din 09.02.2016 proiectul definitivat a fost 

transmis  Guvernului RM spre examinare și aprobare. 

Conform scrisorilor Guvernului nr.1401-377 din 30.03.2016 și nr. 31-14-

22-595 din 20.05.2016 CNPF a prezentat informația solicitată și a 

participat la ședințele de lucru convocate de Ministerul Finanțelor, urmînd 

pînă la finele lunii august să prezinte Guvernului proiectul de lege ajustat 

cu lipsa de obiecții de la instituțiile interesate. 

1.1.4. Instituirea 

registrului riscului de 

credit 

Trimestrul 

III, 2016 

Banca Naţională 

a Moldovei 

Registru creat În derulare 

BNM: 

În perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016 s-a desfășurat etapa de 

implementare și construcției a soluției. 

În perioada aprilie-mai 2016 s-a efectuat instruirea colaboratorilor BNM, 

succedată de etapa de testare a soluției informatice.  
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La data de  1.07.2016 a fost lansată soluția, care se află în etapa 

experimentală. 

1.2. Îmbunătăţirea 

funcţionării 

Fondului de 

garantare a 

depozitelor în 

sistemul bancar 

(FGDSB) 

1.2.1. Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi completare 

a Legii nr.575-XV din 

26 decembrie 2003 

privind garantarea 

depozitelor persoanelor 

fizice în sistemul bancar, 

în baza recomandărilor 

formulate ca urmare a 

evaluării sistemului 

financiar al Republicii 

Moldova în cadrul 

programului de evaluare 

a sectorului financiar 

Trimestrul 

I, 2017 

Fondul de 

garantare a 

depozitelor în 

sistemul bancar; 

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiect elaborat   

1.2.2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi completare 

a Legii instituţiilor 

financiare nr.550-XIII 

din 21 iulie 1995 şi a 

Legii nr.548-XIII din 21 

iulie 1995 cu privire la 

Banca Naţională a 

Moldovei conform 

recomandărilor 

formulate în urma 

evaluării sistemului 

financiar al Republicii 

Moldova în cadrul 

programului de evaluare 

a sectorului financiar 

Trimestrul 

IV, 2017 

Fondul de 

garantare a 

depozitelor în 

sistemul bancar; 

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiecte elaborate  

1.3. Aplicarea 

prevederilor 

legale aferente 

transparenţei 

1.3.1. Monitorizarea 

nivelului de transparenţă 

a acţionarilor conform 

Permanent Banca Naţională 

a Moldovei; 

Comisia 

Mecanism de monitorizare 

funcţional 
Realizat 

BNM a aplicat în performanță prevederile Legii instituției financiare 

aferente evaluării achizitoril potențiali, examinînd corespunderea acestora 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20031226575
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20031226575
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP19950721550
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP19950721550
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP19950721550
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP19950721548
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP19950721548
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acţionarilor şi 

beneficiarilor 

efectivi în 

sectorul 

financiar 

prevederilor legislaţiei 

bancare 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

criterii stabilite de legea privind reputația, soliditatea financiară, existența 

motivelor rezonabile de a suspecta că în ceea ce privește achiziția propusă. 

În cadrul examinării a astfel de cereri au fost examinate 

informațiile/documentele deținute de către BNM, în calitate de 

supraveghetor al sectorului bancar în vederea constatării unor eventuale 

legături ale achizitorilor  de cote cu deținătorii de cote în capitalul băncilor. 

În scopul evaluărilor efectuate BNM a cooperat cu autoritățile de resort 

autohtone, precum și cu unele autorități de supraveghere din străinătate. 

În aceeași perioada BNM a solicitat de la unele bănci prezentarea tuturor 

informațiilor/documentelor despre acționarii care dețin cote substanțiale ți 

beneficiarii efectivi ai acestora. Documentele urmează a fi axaminate și, în 

caz de necesiate, vor fi întreprinse măsuri de rigoare. 

În mai 2016 BNM a aplicat sancțiunile în forma de amendă către 5 

acționari. 

CNPF: Din 13.06.2013 CNPF informează sistematic BNM referitor la 

părțile în tranzacțiile cu acțiunile băncilor comerciale. În același context, 

CNPF a încheiat  la 27.03.2015 Acordul adițional nr.2 la Acordul de 

Colaborare între BNM și CNPF prin care se facilitează schimbul de 

informații, inclusiv privind  tranzacțiile  efectuate cu acțiunile emise de 

băncile licențiate, precum și informația cu privire la eliberarea/retragerea 

permisiunii prealabile pentru dobîndirea sau majorarea cotei substanțiale 

în capitalul social al băncii.  

Cu referire la transparența acționarilor în sectorul asigurări, a fost adoptată 

Legea nr.4 din 25.02.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.407-

XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări care are drept scop consolidarea 

stabilității financiare a asigurătorilor, stabilirea criteriilor de transparență 

pentru acționarii companiilor de asigurări (reasigurări)și responsabilizarea 

acționarilor față de activitatea companiei de asigurări, reglementarea 

transparentă și completă a procedurii de aplicare de către CNPF a măsurilor 

de redresare a situației financiare a asigurătorilor, remedierea financiară a 

acestora, sancțiunile față de asigurători pentru încălcările și neajunsurile 

constatate, precum și consolidarea capacităților de supraveghere a CNPF. 

1.4. Consolidarea 

capacităţii 

Băncii Naţionale 

a Moldovei în 

domeniul 

reglementării 

1.4.1. Elaborarea 

proiectului de lege în 

vederea transpunerii în 

legislaţia naţională a 

următoarelor acte ale 

Uniunii Europene: 

2017-2018 Banca Naţională 

a Moldovei  

Cadru legal elaborat În derulare  

BNM: Directiva 2013/36/UE și Regulamentul (UE) nr.575/2013 urmează 

a fi implementate în cadrul proiectului Twinning, lansat la 30iunie 2015. 

A fost elaborat proiectul inițial al legii  cu privire la societățile de credit și 

remis spre coordonare experților străini din cadrul proiectului Twinning. 

Au fost inițiate activitățile de elaborare a noilor acte normative. 
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bancare, în 

contextul 

cerinţelor 

Uniunii 

Europene 

• Directiva 

2013/36/Uniunii 

Europene a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 26 

iunie 2013 cu privire la 

accesul la activitatea 

instituţiilor de credit şi 

supravegherea 

prudenţială a instituţiilor 

de credit şi a firmelor de 

investiţii, de modificare 

a Directivei 2002/87/CE 

şi de abrogare a 

Directivelor 2006/48/CE 

şi 2006/49/CE; 

• Regulamentul 

nr.575/2013 al 

Parlamentului European 

şi al Consiliului din 26 

iunie 2013 privind 

cerinţele prudenţiale 

pentru instituţiile de 

credit şi societăţile de 

investiţii şi de 

modificare a 

Regulamentului (Uniunii 

Europene ) nr.648/2012 

A fost derulat studiul de impact aferent trecerii la noile cerințe de capital 

asupra băncilor din RM. 

A fost elaborată strategia de implementare a standardelor Basel III prin 

prisma cadrului legislativ european (CDR IV). 

  

Obiectivul 2. Sporirea atractivităţii climatului investiţional pentru investiţii străine de portofoliu 

 

2.1.  Armonizarea 

cadrului de 

reglementare a 

pieţei de capital 

cu cerinţele 

Uniunii 

Europene 

2.1.1. Elaborarea 

cadrului normativ 

secundar aferent 

implementării 

prevederilor Legii 

privind piaţa de capital 

Trimestrul 

I, 2016 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Proiecte aprobate În derulare  

BNM a examinat și a prezentat aviz la proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, elaborat de către CNPF și care vizează 

aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prevederile Legii privind 

piața de capital. 

CNPF: Pentru a asigura punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 171 

din 11.07.2012 ”Privind piața de capital” CNPF  a elaborat  actele 

normative subordonate respectivei legi,care sînt  în proces de definitivare 
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Ministerul 

Economiei 

și promovare. În acest context 20 acte normative au intrat în vigoare 

(inclusiv 9 în domeniul OPCVM), alte 9 proiecte de acte normative se află 

în proces de definitivare și aprobare. 

2.2. Ajustarea 

cadrului legal 

aferent 

guvernării 

corporative 

(protecţia 

investitorilor, 

transparenţa 

informaţională) 

2.2.1. Preluarea şi 

implementarea 

prevederilor Codului 

european de guvernare 

corporativă în cadrul 

legislativ naţional 

Trimestrul 

I, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Banca Naţională 

a Moldovei 

Proiecte aprobate Realizat 

CNPF: În perioada ianuarie 2014 – iunie 2015, CNPF a beneficiat de 

asistenţă consultativă din partea Corporaţiei financiare internaţionale în 

cadrul Programului de dezvoltare a guvernării corporative în Europa şi 

Asia Centrală care are drept scop elaborarea, definitivarea şi punerea în 

aplicare a Codului de guvernanță corporativă în conformitate cu cele mai 

bune practici la nivel european şi internaţional. 

Urmare a definitivării conform propunerilor și obiecțiilor parvenite de la 

autorități și instituții interesate, proiectul Codului de guvernare corporativă 

a fost aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 67/10 din 24.12.2015 și publicat în 

Monitorul Oficial nr. 49-54/363 din 04.03.2016 

2.3. Crearea şi 

promovarea 

instrumentelor 

inovatoare de 

partajare a 

riscurilor de 

investiţii 

2.3.1. Definitivarea şi 

adoptarea proiectului de 

lege privind capitalul de 

risc (venture) 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Proiect adoptat Nerealizat 

MEc: Proiectul de lege privind capitalul de risc se elabora cu suportul 

proiectului PNUD de expert naţional, selectat în acest scop. Din motive 

necunoscute definitivarea proiectului de lege s-a stopat  şi proiectul nu se 

mai realizează. 

CNPF: Prin Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013 CNPF a fost 

nominalizată în calitate de co-executor pentru elaborarea proiectului de 

Lege cu privire la fondurile cu capital de risc. Totodată, reprezentanții 

CNPF au participat la ședințele grupului de lucru responsabil pentru 

elaborarea proiectului dat. 

  În acest context, CNPF, prin scrisoarea nr. 05-5784 din 18.12.2015 a 

prezentat în adresa Ministerului Economiei, avizul pe marginea proiectului  

de lege privind fondurile cu capital de risc. 

2.4. Ajustarea 

cadrului legal şi 

normativ în 

domeniul 

standardelor de 

evaluare 

2.4.1. Elaborarea 

cadrului legal şi 

normativ privind 

implementarea 

standardelor 

internaţionale de 

evaluare 

2016-2018 Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Ministerul 

Economiei; 

Standarde naţionale de 

evaluare aprobate 
S-a inițiat 

ARFC: A fost organizată o masă rotundă cu organizaţia 

neguvernamentală a evaluatorilor „Societatea evaluatorilor independenţi 

din Republica Moldova”, fiind discutate probleme ce ţin de implementarea 

standardelor internaţionale de evaluare în Republica Moldova. Aceste 

probleme au fost discutate cu specialiştii Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare. De asemenea, au fost iniţiate discuţii cu conducerea Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania privind oportunitatea 
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Ministerul 

Finanţelor 

utilizării standardelor ANEVAR pentru elaborarea standardelor naţionale 

de evaluare.  

Nu este aprobat Programul de finalizare a implementării noului sistem de 

evaluare în scopul impozitării. 

Nu se efectuează  lucrările de evaluare şi de reevaluare a bunurilor imobile 

în scopul impozitării (cauza fiind - lipsa mijloacelor de finanţare a  

acestora). 

CNPF prin Hotărîrea nr. 41/9 din 22.08.2014 ”Cu privire la aplicarea 

art.23 din Legea nr.171 din 11.07.2012 ”Privind piața de capital” a decis 

că persoanele calificate în domeniul evaluării acţiunilor, înregistrate în 

Registrul persoanelor autorizate ţinut de către CNPF vor aplica 11 

Standarde Internaţionale de Evaluare, emise de către Consiliul 

Internaţional pentru Standarde de Evaluare, în funcţie de domeniul de 

activitate al emitentului şi structura activelor acestuia. Totodată, Ministerul 

Economiei  prin scrisoarea nr. 04/2-6891 din 11.12.2014 a informat 

Guvernul cu privire la disponibilitatea Agenției Relații Funciare și 

Cadastru privind organizarea și coordonarea activității aferente elaborării 

cadrului legal și normativ general privind implementarea Standardelor 

Internaționale de Evaluare în Republica Moldova. 

 Obiectivul 3. Facilitarea accesului la finanţare a sectorului real al economiei prin intermediul pieţei financiare autohtone 

3.1. Eficientizarea 

sistemelor de 

clearing şi 

decontare ale 

valorilor 

mobiliare, 

conform 

recomandărilor 

Programului de 

evaluare a 

sectorului 

financiar (FSAP, 

2014) 

3.1.1. Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la Depozitarul 

central unic, a cadrului 

legal pentru crearea şi 

implementarea acestuia 

conform:  

- recomandărilor 

formulate în cadrul 

Programului de evaluare 

a sectorului financiar, 

modulul „Infrastructura 

pieţei financiare” 

(financial market 

infrastructure);  

- misiunii de asistenţă 

tehnică aferente creării 

Depozitarului central 

Trimestrul 

II, 2018  

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

Cadru legal elaborat şi 

aprobat; depozitar central 

unic creat 

Realizat 

BNM: Proiectul de lege cu privire la Depozitarul Central al valorilor 

mobiliare a fost votat în prima lectură de către Parlament la 29.07.2016. 

CNPF: Prin Legea nr. 62 din 08.04.2016 BNM a fost numită responsabilă 

de constituirea operarea, reglementarea și supravegherea Depozitarului 

Central Unic (DCU) care va prelua funcția de înregistrare a valorilor 

mobiliare emise de entitățile de interes public în conformitate cu Legea cu 

privire la DCU și alte acte normative. 

CNPF a prezentat avizele la proiectele de legi elaborate de BNM: proiectul 

Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și 

de decontare a instrumentelor financiare nr.250 din 06.06.2016, proiectul 

legii cu privire la contractele de garanție financiară nr.251 din 06.06.2016 

și proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Legea instituțiilor financiare, Legea cu privire la gaj) nr.252 din 

06.06.2016. 
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unic acordată de către 

Fondul Monetar 

Internaţional în perioada 

26 ianuarie – 5 februarie 

2016 

3.2. Promovarea 

educaţiei 

financiare pentru 

persoanele fizice 

3.2.1. Elaborarea 

proiectului strategiei 

naţionale de educaţie 

financiară 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

trategie elaborată şi 

aprobată 
În derulare 

BNM: Proiectul Strategiei Naționale de Educație financiară a fost elaborat 

în cadrul contractului de consultanța cu Microfinace Center 

sp.Z.o.o.(MFC) din Polonia și Facilitatea de Dezvoltare  a Fondului 

European pentru Europa de Sud (EFSE DF). 

CNPF: Prin scrisorile din perioada  2014-2015, CNPF a prezentat în 

adresa BNM  avizul pe marginea conceptului Strategiei Naționale de 

Educație Financiară pentru anii 2016-2020, precum și propuneri la textul 

Strategiei și la Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia  

    Totodată, în perioada 14 – 20 martie 2016, CNPF de comun cu 

participanții pieței financiare nebancare au organizat săptămâna educației 

financiare. Bursa de Valori a Moldovei a organizat și a desfășurat vizita 

unui grup de studenți din cadrul Academiei de Studii Economice a 

Moldovei, Universității Libere Internaționale din Moldova și Universității 

Slavone în cadrul căreia studenții au fost informați despre piața de capital 

autohtonă: constituirea, evoluția, particularitățile și specificul. De 

asemenea, a fost prezentată activitatea operatorului de piață și operatorului 

de sistem “Bursa de Valori a Moldovei”, regulile și mecanismele de 

tranzacționare, metodele de investire și finanțare pe piața de capital. 

    Participanții profesioniști ai pieței de asigurări au organizat și au susținut 

două lecții deschise în cadrul Academiei de Studii Economice. De 

asemenea, au fost organizate zilele ușilor deschise pentru elevii din cadrul 

liceelor teoretice din Chișinău, în cadrul căreia aceștia au fost familiarizați 

cu activitatea financiară din domeniul asigurărilor  și au participat la 

discuții într-o manieră interactivă de întrebări – răspunsuri. 

 

1) Participarea la 

activitatea grupului de 

lucru tehnic la  Banca 

Naţională a Moldovei 

privind elaborarea 

proiectului strategic 

Național de educație 

financiară 

  

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

3.2.2. Efectuarea 

campaniilor de 

informare prin 

intermediul proiectelor-

pilot în colaborare cu 

partenerii de dezvoltare 

2017-2018 Banca Naţională 

a Moldovei; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

Număr de campanii 

desfăşurate 
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Obiectivul 4. Atragerea şi creşterea eficienţei resurselor financiare externe acordate de partenerii de dezvoltare pentru sectorul real al economiei 

4.1. Eficientizarea şi 

monitorizarea 

procesului de 

alocare a 

resurselor 

financiare 

externe, prin 

intermediul 

sistemului 

financiar bancar 

şi nebancar, 

destinate 

dezvoltării 

economiei 

naţionale 

4.1.1. Crearea unor 

instrumente financiare 

atractive pentru 

sectoarele prioritare ale 

economiei naţionale, 

inclusiv domeniul 

inovaţii şi tehnologii 

2016-2018 Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei Financiare 

Instrumente elaborate şi 

aprobate 
In derulare 

 

CNPF: Prin Legea nr. 171 din  11.07.2012 ”Privind piața de capital,, în 

vigoare din 14.03.2014 a fost creat cadrul legislativ privind un spectru mai 

larg de instrumente financiare atractive pentru sectoarele prioritare ale 

economiei naționale. Totodată, CNPF, în perioada 2014-2016 a prezentat 

în mod repetat în adresa Ministerului Finanțelor propuneri amendamente 

la actele legislative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale 

și bugetare și propuneri privind modificarea și completarea actelor 

legislative din domeniul fiscal care au drept scop crearea unor pîrghii și 

stimulente fiscale care să impulsioneze dezvoltarea segmentelor pieței 

financiare nebancare. 

1) Elaborarea proiectului 

de lege privind Fondul 

pentru inovare şi 

transfer tehnologic  

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Economiei 

Proiect elaborat Realizat 

Proiectul de lege privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic a fost 

elaborat 

2) Definitivarea 
proiectului de lege 

privind Fondul pentru 

inovare şi transfer 

tehnologic în 

corespundere cu 

Schema de 

administrare a 

domeniilor CD şi ITT 

aprobată 

Trimestrul 

III,  

2016 

Proiect definitivat 

 
Nerealizat  

Proiectul va fi difinitivat după aprobarea Schemei de administrare a 

domeniilor CD şi ITT şi definitivarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare. 

3) Avizarea proiectului 

de lege privind Fondul 

Trimestrul 

IV,  

Ministerul 

Economiei 
Proiect avizat și remis 

Guvernului 
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pentru inovare şi 

transfer tehnologic de 

către  structurile 

interesate 

2016  

4) Elaborarea unui nou 

instrument privind 

promovarea 

antreprenoriatul 

feminin 

Trimestrul 

I-II, 

2016 

 

 

 

ODIMM 

Program creat şi aprobat Realizat 

ODIMM, cu suportul asistenţei tehnice a Uniunii Europene, a elaborat un 

Program destinat femeilor antreprenoare.  

La 18 martie, ODIMM a desfăşurat masa rotundă la care au participat peste 

40 antreprenoare şi femei din diverse sectoare de pe tot teritoriul republicii, 

în scopul consultării documentului vizat.  

Proiectul Programului „Femei în Afaceri” a fost coordonat cu părţile 

interesate şi expediat spre aprobare. 

5) Lansarea şi 

implementarea 

Programului „Femei 

în Afaceri” 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

Conferinţă de lansare 

organizată; 

Nr. aplicaţiilor la Program; 

Nr. peroanelor instruite; 

Nr. afacerilor finanţate; 

Suma granturilor acordate 

 

4.2. Susţinerea 

activităţilor 

inovative ale 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

şi de 

implementare a 

inovaţiilor de 

către acestea prin 

intermediul 

aplicării 

programelor 

speciale, cu 

atragerea liniilor 

de credit pe 

termen lung de 

la instituţiile 

financiare 

internaţionale 

4.2.1. Administrarea 

Fondului de stat de 

garantare a creditelor 

Permanent Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Număr de garanţii acordate 

anual 
Realizat 

ODIMM: Întru facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la 

resurse financiare, ODIMM administrează Fondul de Stat de Garantare a 

Creditelor (FGC), scopul căruia este asigurarea parţială a angajamentelor 

agentului economic - beneficiarului de credit - faţă de bancă. 

Fondul de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM a fost suplinit cu 

5 mil. lei. 

4.2.2. Facilitarea 

accesului tinerilor 

antreprenori din zonele 

rurale la resursele 

financiare prin 

prelungirea Programului 

de abilitare economică a 

tinerilor 

Trimestrul 

IV, 2016  

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Număr de afaceri finanţate 

anual 
Realizat 

ODIMM continuă instruirea tinerilor în cadrul  Programului Naţional de 

Abilitare Economică a Tinerilor (PANET). 

Pe perioada de referinţă, ODIMM instruit 79 de tineri din raionul Sângerei, 

Ungheni şi Ştefan Vodă, dintre care 58% constituie femei. 

4.2.3. Stimularea 

investirii economiilor în 

2016-2018 Organizaţia 

pentru 

Număr de granturi acordate 

anual 
Realizat 
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dezvoltarea afacerilor 

prin implementarea 

Programului de atragere 

a remitenţelor în 

economie „PARE 1+1” 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

ODIMM: În vederea implementării Programului de Atragere a 

Remitenţelor în Economia „PARE 1+1”, ODIMM a întreprins următoarele 

acţiuni: 

a instruit 109 migranţi şi rudele de gradul I acestora în crearea şi 

gestionarea afacerilor, dintre care 28% sunt femei; 

a examinat 140 cereri de finanţare nerambursabilă, dintre care 139 - au fost 

acceptate spre finanţare de către Comitetul de Supraveghere a 

Programului; 

a încheiat contracte de finanţare nerambursabilă cu 170 beneficiari (129 

dosare - obligaţia ODIMM din anul 2015 şi 41 solicitări din anul 2016), în 

sumă de 33,0 mil. lei, ceea ce ar favoriza investiţii în economie de 102,63 

mil. lei; 

în urma recepţionării actelor justificative a investiţiilor efectuate de către 

beneficiari, ODIMM a transferat granturi în sumă de circa 27,1 mil. lei; 

a desfăşurat vizite de monitorizare a beneficiarilor  PARE 1+1 din 

raioanelor Hâncești, Cimișlia, Anenii Noi, Criuleni și Ialoveni; 

a acordat 376 consultaţii post-finanţare aferente implementării proiectelor 

investiţionale; 

 

La 20 aprilie, ODIMM în colaborare cu Ministerul Economiei, a organizat 

Conferinţa Naţională „Programul PARE 1+1: rezultate şi noi provocări”.  

Scopul evenimentului a fost: evaluarea impactului Programului PARE 1+1 

asupra economiei naţionale şi regionale; prezentarea bunelor practici şi a 

istoriilor de succes ale beneficiarilor Programului; stimularea dialogului 

constructiv privind dezvoltarea şi extinderea instrumentelor de suport 

pentru IMM-uri.  

La eveniment au participat circa 140 persoane: reprezentanții instituțiilor 

și organizațiilor de stat private și neguvernamentale, proiecte, instituții 

donatoare, partenerii de dezvoltare şi beneficiari ai Programului. 

 

Acţiuni sectoriale: Agricultură, mediu 

4.3. Facilitarea 

accesului la 

resursele 

financiare pentru 

fermieri (credite 

şi granturi, 

4.3.1. Elaborarea şi 

promovarea Legii cu 

privire la creditul agricol 

în vederea creării 

cadrului legal de 

reglementare a acordării 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Proiect aprobat  
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subvenţii, 

asistenţă tehnică) 

creditelor preferenţiale 

în agricultură 

Banca Naţională 

a Moldovei 

4.3.2. Majorarea 

Fondului de 

subvenţionare a 

producătorilor agricoli 

 

 

 

Permanent Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Fond majorat, mil.lei  

1) Elaborarea şi 

promovarea 

Regulamentului de 

subvenţionare 

 Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat Realizat 

Pentru anul 2016 a fost  aprobată suma de 900 milioane lei pentru 

subvenţii, în creştere faţă de suma de 610 milioane lei din 2015 

4.3.3. Elaborarea şi 

promovarea proiectului 

de lege privind 

principiile de 

subvenţionare a 

producătorilor agricoli 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Proiect aprobat  

1) Elaborarea şi 

promovarea proiectului 

de lege.  

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat Realizat 

Trim II: Proiectul de lege se află în Parlament şi a fost votat în prima 

lectură 

2) Examinarea repetată 

a proiectului de lege 

privind principiile de 

subvenţionare a 

producătorilor agricoli 

Trimestrul 

IV 

 

Ministerul 

Finanţelor 

  

4.3.4. Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi completare 

a unor acte legislative în 

scopul implementării pe 

larg a sistemului de plăţi 

electronice, avînd ca 

scop final diminuarea 

Trimestrul 

IV, 2016  

Banca Naţională 

a Moldovei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Proiect aprobat În derulare 

BNM: A fost creat un Grup de lucru, a cărui activitate este în desfășurare, 

cu scopul elaborării propunerilor de modificare a proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, deținat promovării 

plăților fără numerar și combaterii evaziunii fiscale, sub aspectul a 

reducerii plafonului cifrei de afaceri privind obligavitatea instalării 

terminalelor POS (stabilit prin Legia 845/1992) 
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numerarului din 

circulaţie şi sporirea 

numărului şi valorii 

plăţilor fără numerar 

Centrul 

Informaţional 

Agricol; Centrul 

de Guvernare 

Electronică 

4.4. Promovarea 

sistemului 

certificatelor de 

depozit pentru 

cereale 

4.4.1. Organizarea 

seminarelor, instruirilor 

în scopul familiarizării 

producătorilor agricoli 

cu prevederile Legii 

nr.33-XVI din 24 

februarie 2006 privind 

depozitarea cerealelor şi 

regimul certificatelor de 

depozit pentru cereale 

Permanent Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Număr de evenimente 

organizate; număr de 

participanţi 

 

4.5. Stimularea 

cooperării 

producătorilor şi 

impulsionarea 

exporturilor 

4.5.1. Stimularea 

cooperării producătorilor 

agricoli prin acordarea 

subvenţiilor 

preferenţiale grupurilor 

de producători agricoli 

 

Permanent Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat  

1) Seminarii de 

instruire pentru 

recunoaşterea grupurilor 

de producători 

 

  În derulare 

Pentru formarea grupurilor de producători se acordă sprijin financiar 

reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grup. 

Sprijinul financiar maxim este de 1,5 milioane lei per grup. 

2) Acordarea 

subvenţiei majorate 

pentru stimularea 

formării grupurilor de 

producători 

  

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP2006022433
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP2006022433
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP2006022433
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4.5.2. Elaborarea 

propunerilor pentru 

majorarea surselor 

financiare pentru 

promovarea producţiei 

agroalimentare 

autohtone în cadrul 

expoziţiilor şi tîrgurilor 

internaţionale, 

organizate în ţară şi 

peste hotare 

 

2016-2017 Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor 

Număr de expoziţii 

organizate 

 

1) Elaborarea şi 

promovarea 

programului privind 

promovarea producţiei 

agroalimentare.  

 

  

 

 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

 S-a inițiat 

Au fost completate şi transmise către MIEPO formularele de aplicare şi 

participare pentru activităţile ce urmează a fi finanţate în cadrul 

programului „Promovarea Exporturilor”. Programul este în proces de 

elaborare. 

2) Facilitarea 

participării 

producătorilor autohtoni 

la evenimente de 

promovare 

   

4.6. Sprijinirea 

practicilor de 

gestionare 

eficientă a 

terenurilor 

agricole şi a apei 

4.6.1. Sprijinirea 

tehnologiilor de 

producţie prietenoase 

mediului, a produselor 

ecologice, inclusiv a 

biodiversităţii 

 

 

 

Permanent Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Mediului; Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Suprafaţă cultivată, cu 

utilizarea tehnologia no-till; 

suprafaţa destinată 

agriculturii organice; 

suprafaţa culturilor 

energetice; suprafaţa 

terenurilor împădurite, 

inclusiv cu fîşii de protecţie 

În derulare 

MMed: Agenţia „Moldsilva” a desfăşurat activităţi de plantare în 

primăvară. Rezultatele plantării vor fi revizuite şi completate în toamna şi 

doar după aceasta vor fi valabile datele privind suprafaţa terenurilor 

împădurite.   

1) Organizarea 
seminarelor de 

promovare a 

tehnologiilor no-till 

  

 

Ministerul 

Agriculturii şi 
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2) Acordarea creditelor 

şi granturilor pentru 

utilizarea tehnologiilor 

no-till, mini-till. 

 Industriei 

Alimentare 

 

4.6.2. Sprijinirea 

adaptării şi atenuării 

efectelor în urma 

schimbărilor climatice 

 

 

 

 

Permanent Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Biroul Naţional 

de Statistică; 

Ministerul 

Mediului 

Cheltuieli pentru 

diminuarea consecinţelor în 

urma schimbărilor de climă 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identificarea soiurile 

de plante înalt 

productive şi rezistente 

la condiţiile de mediu 

nefavorabile. 

Promovarea şi utilizarea 

acestor soiuri în 

procesul de producţie 

  

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

 Realizat  
Sem.I: În prezent este în derulare Programul Rural de Rezilienţă 

Economico-Climatică Incluziva IFAD VI. Bugetul acestuia este de 26,08 

milioane USD Circa 3600 de fermieri vor beneficia în cadrul acestui 

program. Programul sprijină conversia la Agricultură Conservativă a peste 

1.600 ha teren agricol 

4.6.3. Elaborarea 

metodologiei de 

evaluare a prejudiciilor 

cauzate de calamităţile 

naturale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Mediului 

Metodologie aprobată  

4.7. Accesul la 

fondurile 

europene în 

domeniul 

dezvoltării rurale 

şi agriculturii 

4.7.1. Creşterea 

oportunităţilor de 

ocupare a forţei de 

muncă în domeniul 

nonagricol şi sporirea 

veniturilor în mediul 

rural  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Biroul Naţional 

de Statistică 

 

 

Număr de 

microîntreprinderi create în 

mediul rural; număr de 

locuri de muncă create 

Realizat 

În Regulamentul de subvenţionare pentru anul 2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016, a fost inclusă Măsura 4. 

„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale”, pct. 164 privind 

investiţiile în dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor agricole, 

plasate în localități rurale sau în extravilanul localităților urbane, cu 

excepția orașelor Chișinău și Bălți. 
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1) Acordarea 

subvenţiilor pentru 

dezvoltare afacerilor în 

sectorul non-agricol 

 

2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

În bugetarea pe programe, pentru anul 2016, suma pentru măsura dată 

constituie 9000,0 mii lei. 

4.7.2. Stimularea 

implicării comunităţii 

locale în dezvoltarea 

rurală 

2016-2020 

 

 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Număr de proiecte iniţiate 

de comunităţile rurale 
  

1) Identificarea şi 

demararea proiectelor 

 

2016 

4.8. Perfecţionarea 

instrumentelor 

fiscale de mediu 

4.8.1. Crearea 

stimulentelor eficiente 

pentru întreprinderi şi 

agenţi economici prin 

acordarea subvenţiilor, 

altor scutiri şi beneficii 

pentru aplicarea celor 

mai bune tehnologii 

disponibile ale energiei 

alternative, utilizarea 

resurselor reciclabile şi 

prelucrarea deşeurilor, 

precum şi pentru 

aplicarea altor măsuri 

eficiente privind 

protecţia mediului 

Permanent Ministerul 

Mediului 

Acte legislative modificate, 

mecanisme de aplicare 

elaborate 

 

4.9. Asigurarea 

funcţionării 

eficiente a 

Fondului 

Ecologic 

Naţional (FEN) 

4.9.1. Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale şi 

administrative ale 

Fondului Ecologic 

Naţional 

Trimestrul 

II, 2016 

Ministerul 

Mediului 

Fondul Ecologic Naţional 

cu statut de persoană 

juridică; regulament nou 

aprobat 

S-a inițiat 

Ministerul Mediului a elaborat proiectul Conceptului de reorganizare şi 

optimizare a structurilor de mediu. Reforma structurilor de mediu include 

reformarea Fondului Ecologic Naţional, în urma căreia va fi revizuit 

statutul juridic al FEN, precum şi va fi elaborat regulament de activitate 

nou. Conceptul de reorganizare este în proces de discuţie la nivel de 

minister. 

4.9.2. Perfecţionarea 

instrumentelor de 

finanţare utilizate de 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Mediului 

Acte normative şi 

legislative modificate; 
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Fondul Ecologic 

Naţional 

instrumente noi de finanţare 

testate 

4.9.3. Asigurarea 

transparenţei în procesul 

decizional şi în 

activitatea Fondului 

Ecologic Naţional 

Permanent Ministerul 

Mediului 

Rapoarte publicate; pagină 

web creată şi administrată 
Realizat 

În perioada de raportare, au fost elaborate şi publicate pe pagina web a 

Ministerului Mediului: 

- Raportul privind activitatea Fondului Ecologic Naţional în anul 2015, 

- Lista proiectelor aprobate spre finanţare din Fondul Ecologic Naţional în 

anul 2015.  

Raportul şi Lista pot fi găsite accesînd urmatorul link 

http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-

in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-

national 

4.10

. 

Atragerea 

investiţiilor şi 

fondurilor 

externe în 

sectorul de 

mediu 

4.10.1. Participarea în 

cadrul programelor şi 

instrumentelor de 

asistenţă ale Comisiei 

Europene (TAIEX, 

TWINNING, Programul 

Operaţional RO-UC-

MD, Parteneriatul Estic, 

COSME etc.) şi ale 

Fondului Global de 

Mediu 

Permanent Ministerul 

Mediului 

Număr de proiecte acceptate 

pentru finanţare 
Realizat 

A fost lansat proiectul „Punerea în aplicare a principiilor şi practicilor 

Sistemului Informaţional Comun de Mediu în țările Parteneriatului Estic”, 

finanţat de către Comisia Europeană prin Instrumentul de Vecinătate Estică 

şi implementat de către Agenţia Europeană de Mediu. La 27-28 aprilie 

delegaţia Agenţiei Europene de Mediu a efectuat vizita de ţară în cadrul 

căreia au fost stabilite priorităţile ţării pentru a fi implementate cu suportul 

proiectului.  

Continuă activităţile în cadrul proiectului Comisiei Europene „Clima 

East”: s-a particpat la Comitetul de Coordonare a proiectului (21 martie 

2016) şi Seminarul regional privind negocierile internaţionale climatice 

(21-22 iunie 2016).         

În cadrul proiectului Crearea rezervaţiei biosferice Prutul de Jos (finanţat 

din Programul Operaţional Comun RO-UC-MD) au fost organizate şedinţe 

cu Consiliile locale din localităţile Văleni, Giurgiuleşti, Cahul ş.a. în 

scopul de a obţine acceptul APL pentru rearea rezervaţiei biosferice Prutul 

de Jos. În rezultat a fost elaborat pachetul de documente pentru modificarea 

Legii 1530 din 25.02.1998 privid fondul ariilor naturale protejate de stat. 

Modificarea are ca scop de a introduce Prutul de Jos în categoria 

rezervaţiilor biosferice.   

S-a participat la: 

- a 4-a Reuniune a Panelulului Mediu şi Schimbări Climatice din cadrul 

Partemeriatului Estic (26-27.05.2016), 

- cea de-a 15-a reuniune a Platformei 3 din cadrul Parteneriatului Estic 

privind securitatea energetică (24.06.2016, Bruxelles), 

http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
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- Atelierul de Lucru al punctelor focale GEF si a conventiilor globale de 

mediu (Podgorica, 15-18 martie), 

La 24  mai 2016 a fost lansat concursul pentru selectarea proiectelor în 

domeniul dezvoltării capacităţilor, pentru a fi finanţat din Programul de 

Granturi Mici al GEF.   

În cadrul proiectului Global GEF/UNEP/UNITAR pentru Belarus, 

Cambodgia, Ecuador, Kazahstan, Republica Moldova și Peru privind 

punerea în aplicare a PRTR ca un instrument de raportare, diseminare și 

de sensibilizare privind POP a fost realizată chestionarea agenților 

economici care activează în sectorul energetic, producerea şi prelucrarea 

metalelor, industria de exploatare a mineralelor, industria chimică, 

managementul deşeurilor şi a apelor uzate, producerea şi prelucrarea hîrtiei 

şi a lemnului, creşterea intensivă a şeptelului şi acvacultură, producerea 

produselor de origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al 

băuturilor. Datele obţinute în urma chestionării vor fi folosite la elaborarea 

Registrului emisiilor și transferului poluanților. 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
38 

   Realizat – 14 (37%); 

În derulare – 11 (29%); 

S-a inițiat – 3 (8%); 

Nerealizat – 1 (3%) 

  

Componenta III. INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR 

  

Obiectivul 1. Sporirea calităţii drumurilor şi a gradului de acoperire a teritoriului republicii cu acestea 

1.1.  Crearea unui 

sistem durabil de 

finanţare a 

proiectelor de 

infrastructură 

1.1.1. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

autorităţilor publice 

centrale şi locale în 

identificarea şi obţinerea 

surselor financiare 

pentru realizarea 

proiectelor de 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Cancelaria de 

Stat; autorităţile 

administraţiei 

publice centrale, 

în comun cu 

autorităţile 

Număr de persoane instruite În derulare 

MTID: În cadrul programului anual de instruire a specialiștilor din 

domeniul drumurilor, au fost organizate cursuri de perfecționare a 

cunoștințelor, la care au fost instruiți 12 specialiști. 
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construcţie şi reabilitare 

a drumurilor 

administraţiei 

publice locale 

1.1.2. Perfecţionarea 

procedurilor şi a 

cadrului legal pentru 

desfăşurarea achiziţiilor 

publice 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Acte normative şi 

legislative modificate şi 

aprobate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea și 

promovarea actelor 

normative necesare 

implementării Legii 

privind achizițiile 

publice nr. 131 din 

03.07.2015 

 

 

Trimestrul 

I-IV 

 

 

 

 
În derulare 

- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri 

şi servicii a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 

71 din 24 mai 2016. 

(Monitorul Oficial nr.140-149/925 din 27.05.2016); 

- Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări 

a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 72 din 24 

mai 2016. 

(Monitorul Oficial nr.140-149/926 din 27.05.2016) 

2) Elaborarea şi 

aprobarea 

Documentațiilor 

standard necesare 

desfășurării procedurilor 

de achiziții publice 

 

Trimestrul 

I-IV 

 

1.1.3. Promovarea 

proiectelor de 

parteneriate public-

private în domeniul 

infrastructurii 

transporturilor 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de proiecte de 

parteneriat public-privat 

realizate 

 

1.1.4. Elaborarea 

proiectelor de atragere a 

fondurilor şi granturilor 

europene şi ale altor 

donatori internaţionali în 

domeniu 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Cancelaria de 

Stat 

Volum de resurse atrase Realizat 

Pentru reabilitarea drumurilor naționale în perioada primului semestru al 

anului 2016 au fost atrase 33 871 953,46 lei de la BEI, 19 887 103,54 lei 

de la CE, 157 220 925,47 lei de la BERD. 
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1.1.5. Preluarea şi 

adoptarea standardelor 

europene şi 

internaţionale pentru 

domeniul transporturilor 

şi drumurilor 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de standarde 

europene şi internaţionale 

adoptate 

În derulare 

MTID a înaintat către MDRC propuneri privind adoptarea a 4 documente 

normative în construcții din domeniul drumurilor preluate de la partea 

Română, conform memorandumului de înțelegere privind cooperarea în 

domeniul drumurilor  semnat de partea Moldavă și partea Română. 

 

MDRC: Lista standardelor conexe va fi aprobată în cadrul Hotărîrii de 

Guvern „Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru 

comercializarea produselor pentru construcții”, care este în curs de 

elaborare. 

Referitor la standardele europene şi internaționale, conform datelor 

Institutului de Standardizare din Moldova, în anul 2016 au fost adoptate 

peste 120 de standarde în domeniul transporturilor şi drumurilor. 

 

1.1.6. Dotarea 

laboratoarelor de testare 

a calităţii drumurilor 

conform cerinţelor de 

performanţă impuse de 

standardele europene şi 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de achiziţii publice 

de echipamente 

 

1.1.7. Acreditarea 

organismelor de 

evaluare a conformităţii 

calităţii drumurilor şi a 

transporturilor conform 

cerinţelor Uniunii 

Europene 

Permanent Centrul Naţional 

de Acreditare 

MOLDAC; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de certificate de 

acreditare 

 

1.1.8. Armonizarea 

normativelor tehnice în 

domeniul drumurilor cu 

standardele europene şi 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de normative tehnice 

armonizate 
În derulare 

Ministerul implementează prevederile a 22 standarde aprobate şi a 4 

reglementări tehnice aprobate. 
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1.2.  Reabilitarea şi 

întreţinerea 

corespunzătoare 

a căilor de 

transport 

1.2.1. Consolidarea 

capacităţilor societăţilor 

pe acţiuni şi 

întreprinderilor de stat 

responsabile de 

întreţinerea drumurilor 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de persoane 

instruite, atestate; număr de 

traininguri desfăşurate anual 

În derulare 

În cadrul programului anual de instruire a specialiștilor din domeniul 

drumurilor, au fost organizate cursuri de perfecționare a cunoștințelor, la 

care au fost instruiți 12 specialiști. 

1.2.2. Ajustarea cadrului 

legal şi normativelor 

tehnice la cerinţele 

noului sistem de 

întreţinere a drumurilor 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Acte normative aprobate În derulare 

Compania de consultanţă Roughton International (Marea Britanie) a 

elaborat proiectul documentului de politică pentru privatizarea 

companiilor de întreţinere a drumurilor şi introducerea contractelor de 

întreţinerea a drumurilor bazate pe performanţă. Proiectul a fost remis spre 

avizare. 

1.2.3. Implementarea 

tehnologiilor moderne 

pentru întreţinerea 

drumurilor şi 

achiziţionarea 

echipamentului necesar 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Buget anual, lei  

1.3.  Identificarea 

celor mai 

importante 

proiecte de 

infrastructură din 

domeniul 

transporturilor 

1.3.1. Identificarea 

proiectelor de 

infrastructură prioritare 

la nivel raional şi 

regional 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de proiecte 

identificate 
Realizat 

MTID: Au fost identificate 28 coridoare rutiere locale, dintre care 4 

coridoare rutire locale vor fi executate din contul mijloacelor  Băncii 

Mondiale. 

1.3.2. Elaborarea 

proiectelor de 

infrastructură la nivel 

local şi accesibilizarea 

asistenţei tehnice şi 

financiare externe 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale; 

Cancelaria de 

Stat 

Număr de proiecte finanţate 

din fonduri externe 
Realizat 

MDRC: Cu suportul Băncii Mondiale sunt în curs de elaborare 

documentaţia de licitaţie pentru 4 coridoare identificate cu lungimea totală 

de circa 160 km. 

1.4. Asigurarea 

accesului la 

1.4.1. Descentralizarea 

administrării drumurilor 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Drumuri transferate (km) S-a inițiat 
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reţeaua de 

drumuri 

naţionale pe 

drumurile 

locale/rurale din 

toate localităţile 

ţării 

locale prin trecerea unei 

părţi a drumurilor locale 

importante în categoria 

de drumuri regionale 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

MTID: A fost elaborat proiectul Listei Drumurilor Regionale, care este 

expus consultărilor publice. 

1.4.2. Transmiterea 

drumurilor locale rămase 

la balanţa autorităţilor 

publice locale de nivelul 

al doilea, cu asigurarea 

alocării de resurse din 

fondul rutier pentru 

reparaţia şi întreţinerea 

acestora 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Drumuri locale transmise 

(km) 
În derulare 

MTID: A fost elaborat proiectul metodologiei de calcul pentru finanțarea 

întreținerii și reparației drumurilor locale din Fondul Rutier, care este 

prezentată spre consultări publice. 

1.4.3. Asigurarea 

transferului de capacităţi 

pentru gestionarea 

eficientă a drumurilor 

locale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

 

 

Număr de traininguri 

realizate 

Pentru luna noiembrie se planifică un seminar cu participarea 

reprezentanților Ministerului, ASD și APL, care va fi organizat în cadrul 

proiectului ”Asistența Reformei de Întreținerea a Drumurilor” 

  

Obiectivul 2. Susţinerea operaţiunilor de comerţ intern şi internaţional pe distanţă medie şi lungă prin intermediul transportului feroviar 

2.1.  Eficientizarea 

administrării 

căilor ferate şi 

liberalizarea 

pieţei de 

transport 

feroviar 

2.1.1. Implementarea 

primului pachet feroviar 

al Uniunii Europene, 

care presupune 

restructurarea, 

recapitalizarea, 

raţionalizarea şi 

liberalizarea 

transportului de mărfuri 

2016-2018 Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Proiecte aprobate În derulare 

A fost elaborat proiectul HG de aprobare a Proiectului de Lege cu privire 

la investigarea accidentelor şi incidentelor în transporturi.  

A fost aprobată de către Consiliul de Administraţie al Î.S. ,,CFM”, noua 

structură organizatorică a întreprinderii CFM, care presupune separarea 

activităţilor în 3 entităţi (infrastructură, marfă şi călători). 
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2.1.2. Implementarea 

celui de-al doilea pachet 

feroviar al Uniunii 

Europene ce vizează 

liberalizarea ulterioară, 

siguranţa feroviară şi 

implementarea 

standardelor europene şi 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2019 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Proiecte aprobate În derulare 

Prin Ordinul Ministrului nr. 38 din 17.02.2016 a fost instituit Grupul de 

lucru privind ajustarea cadrului național feroviar al Republicii Moldova. În 

noul Cod, va fi transpusă Directiva 2004/49/CE privind siguranța 

feroviară. Actualmente are loc inventarierea legislației feroviare naționale, 

ulterior va fi determinată structura cadrului normativ feroviar armonizat. 

2.2.  Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport 

feroviar 

2.2.1. Asigurarea 

integrală şi permanentă a 

accesului în Portul 

Internaţional 

„Giurgiuleşti” 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Flux al transportului de 

mărfuri şi pasageri 
Realizat 

Accesul la terminalul Portului Internațional Liber Giurgiulești este realizat. 

2.2.2. Construcţia 

terminalului de 

transbordare din 

Ungheni 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Terminal funcţional  

2.2.3. Construcţia 

edificiului Centrului 

Logistic Multimodal şi 

asigurarea accesului la 

acesta 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Centru funcţional S-a inițiat 

În cadrul comitetului director al proiectului TWINNING cu tematica 

“Consolidarea sistemului de parteneriat public privat din Republica 

Moldova” a fost prezentat un studiu de catre MTID. 

MTID a pregătit termenii de referință și urmează sa fie lansat tenderul 

pentru selectarea consultantului privind efectuarea studiului de 

prefezabilitate. 

 

 

  

Obiectivul 3. Oferirea serviciilor de calitate în transportul aerian de mărfuri la un cost accesibil pentru întreprinzători 

3.1  Construcţia unui 

nou terminal 

cargo aerian 

pentru prestarea 

serviciilor 

conform 

standardelor 

internaţionale 

3.1.1. Elaborarea 

studiului de fezabilitate 

privind construcţia unui 

nou terminal cargo în 

regiunea de nord a 

Republicii Moldova 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Studiu elaborat La Comitetul Mixt din 25 mai 2016 de la Bruxelles s-a discutat pe 

marginea acestui subiect. S-a decis de a identifica mijloace financiare 

pentru efectuarea studiului de fezabilitate. 

3.1.2. Introducerea 

aeroporturilor în 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Număr de aeroporturi; 

volum al mărfurilor şi 

Urmează a fi luată o decizie finală în privința Aeroportului Internațional 

”Bălți”, dat fiind faptul că la moment operatorul de aerodrom Î.S. 
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circuitul economic 

internaţional prin 

modernizarea acestora şi 

dezvoltarea bazei lor 

tehnico-materiale 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Economiei 

număr de pasageri 

transportaţi 

„Moldaeroservice” se află în imposibilitate de a dezvolta aeroportul cu 

forțele proprii. Respectiv se analizează posibilitatea și oportunitatea unui 

parteneriat public-privat. 

3.1.3. Dezvoltarea 

parteneriatelor public-

private pe baza 

infrastructurii existente 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Economiei 

Volum al mărfurilor şi 

număr de pasageri 

transportaţi 

 

  

Obiectivul 4. Asigurarea accesului de importanţă strategică şi eficient din punctul de vedere al costurilor la transportul maritim 

4.1.  Îmbunătăţirea 

bazei normative 

ce reglementează 

transportul naval 

şi crearea unei 

instituţii publice 

specializate 

4.1.1. Transpunerea în 

legislaţia naţională şi 

implementarea 

prevederilor actelor 

normative ale Uniunii 

Europene privind 

transportul naval 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Proiecte aprobate În derulare 

În cadrul şedinţei de Guvern din 18.03.2016 a fost aprobat proiectul HG 

,,pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe 

referitoare la cocă dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente 

pentru petrolierele cu cocă simplă”. 

Au fost elaborate 4 proiecte de acte normative de transpunere a directivelor 

UE. 

4.1.2. Reglementarea 

accesului la operarea 

porturilor (activitatea de 

operator portuar) 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Proiecte aprobate  

4.1.3. Crearea unei 

instituţii specializate în 

domeniul transportului 

naval 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Instituţie funcţională În derulare 

Proiectul HG privind crearea Agenţiei Navale a fost definitivat în urma 

consultărilor publice şi transmis la reavizare instituţiilor de resort. 

Deasemenea, parallel cu HG a fist elaborate şi transmis la avizare repetată 

poiectul Legii  de modificare a Legii nr.599 privind Codul transportului 

maritime commercial, prin introducerea în conţinutul Codului, a 

prevederilor privind crearea Agenţiei Navale. 

4.2.  Dezvoltarea 

infrastructurii 

portuare 

4.2.1. Asigurarea 

Complexului portuar 

„Giurgiuleşti” cu 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Facilitate asigurată S-a inițiat 

MTID: A fost elaborat proiectul HG ,,cu privire la transmiterea unui teren” 

care are drept scop extinderea capacităţilor portuare ale Complexului 
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facilităţi destinate 

preluării deşeurilor de la 

bordul navelor 

Drumurilor; 

Ministerul 

Mediului 

portuar Giurgiuleşti. Proiectul în cauză se află la avizare la instituţiile de 

resort. 

 

MMed: În cadrul proiectului Co-Wanda a fost examinat şi agreat din 

partea Republicii Moldova textul Convenţii internaţionale pentru 

managementul deşeurilor navale pe Dunăre. A fost elaborat proiectul 

Planului de acţiuni pentru implementarea la nivel naţional a acestei 

Convenţii. Planul va fi aprobat şi se va implementa după aprobarea şi 

semnarea Convenţiei. La fel, a fost elaborat şi introdus în textul proiectului 

Legii deşeurilor articolul 57 dedicat reglementării deşeurilor navale. 

Proiectul Legii deşeurilor a fost adoptat în primă lectură.       

  

Acţiuni sectoriale: agricultură, mediu, turism, infrastructură şi servicii de transport 

4.3.  Reducerea 

costurilor de 

producţie şi 

asigurarea 

integrităţii 

livrărilor de 

produse în 

termene 

favorabile 

4.3.1. Identificarea şi 

implementarea 

proiectelor de reabilitare 

a reţelei de drumuri 

publice naţionale 

Trimestrul 

IV, 2022 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Drumuri naţionale 

reabilitate anual, km 
S-a inițiat 

A fost selectată lista drumurilor pentru care vor fi elaborate studiile de 

fezabilitate şi proiectele tehnice care va fi înaintată către BERD pentru 

finanţare. 

4.3.2. Construcţia şi 

reparaţia drumurilor 

locale pentru majorarea 

lungimii drumurilor 

asfaltate şi pietruite 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Drumuri locale reparate 

anual (km) 
Realizat 

În prima jumătate a semestrului anului 2016 au fost reabilitate 190 km 

drumuri locale. 

4.3.3. Majorarea 

resurselor fondului rutier 

(FR) din contul 

majorării accizelor la 

unele tipuri de 

combustibili 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Volum de încasări anuale 

(mil.lei) 
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1)  Majorarea cotelor 

accizelor pentru 

combustibili: benzina, 

motorina și derivatele 

acestora, gazele 

lichefiate şi natural 

 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

Cotele accizelor majorate 

 

 

 

 

 

 

2) Examinarea 

posibilităţii revizuirii 

resurselor fondului 

rutier la o ulterioară 

rectificare a legii 

bugetului de stat 2016, 

în dependenţă de nivelul 

încasărilor pe primele 

trei trimestre 

 

Trimestrul  

IV, 2016 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Resursele fondului rutier 

revizuite 

 

4.3.4. Amenajarea 

drumurilor de acces spre 

obiectele de 

infrastructură a pieţelor 

agroalimentare 

Permanent Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Drumuri amenajate anual 

(km) 
Nerealizat 

 

4.4. Sporirea 

competitivităţii 

serviciilor de 

transport 

4.4.1. Revizuirea 

programelor de 

dezvoltare a serviciilor 

de transport auto, 

feroviar, aerian şi 

fluvial, ţinînd cont de 

recomandările efectuate 

în studiul „Analiza 

sectoarelor economice 

pentru a identifica 

obstacolele majore 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Consiliul 

Concurenţei 

Proiecte elaborate şi 

aprobate 

 



 

 
56 

privind concurenţa” 

(efectuat de către 

Consiliul Concurenţei, 

în cadrul căruia au fost 

analizate şi serviciile de 

transport aerian, fluvial, 

transporturile terestre) 

4.5. Integrarea 

principiilor de 

protecţie a 

mediului în 

politica de 

transport 

4.5.1. Promovarea 

standardelor auto 

europene la maşinile 

importate în vederea 

ajustării lor la cerinţele 

Uniunii Europene 

(trecerea la sistemul 

euro pentru motoare şi 

carburanţi; trecerea la 

sistemul de 

înmatriculare a 

automobilelor importate 

în funcţie de standardele 

euro şi emisiile de CO2) 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Standarde euro aprobate, 

sistem de înmatriculare 

ajustat la standardele 

Uniunii Europene 

 

4.5.2. Promovarea 

scoaterii din uz a 

vehiculelor vechi uzate 

şi promovarea utilizării 

transportului nonpoluant 

şi eficient din punct de 

vedere energetic 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Transportului şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Programe promovate  

4.5.3. Asigurarea 

examinării 

documentaţiei de 

evaluare a impactului 

Permanent Ministerul 

Mediului 

Număr de acorduri de 

mediu eliberate 
Nu s-a inițiat 

MMed: Nu au fost prezenate spre examinare niciun pachet de 

documentaţie de evaluare a impactului asupra mediului la trasarea căilor 

de transport. 
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asupra mediului la 

trasarea cailor de 

transport conform 

prevederilor Legii nr.86 

din 29 mai 2014 privind 

evaluarea impactului 

asupra mediului  

4.6.  Dezvoltarea 

infrastructurii 

aferente 

serviciilor de 

turism 

4.6.1. Atragerea 

companiilor prestatoare 

de servicii aeriene low-

cost 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Turismului; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de companii atrase Realizat 

MTID: Numărul de companii atrase: 

1. WIZZ AIR  

2. LOT POLISH AIRLINES  

3. VOLOTEA 

4.6.2. Diversificarea 

destinaţiilor cu care 

operează companiile 

prestatoare de servicii 

aeriene low-cost 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Turismului; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Număr de destinaţii noi Realizat 

MTID: Numărul de destinaţii noi: 

1.Bologna 

2.Londra 

3.Roma 

4.Veneția 

5. Milano 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
40 

   Realizat – 7 (18%); 

În derulare – 11 (28%); 

S-a inițiat – 4 (10%); 

Nerealizat – 1 (3%) 
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Componenta IV. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale 

1.1. Diversificarea 

căilor şi surselor 

de aprovizionare 

cu gaze naturale 

1.1.1. Identificarea 

surselor alternative de 

alimentare cu gaze 

naturale: furnizor pe 

termen lung, exploatarea 

resurselor interne, piaţa 

concurenţială pe termen 

scurt 

 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Număr de furnizori 

alternativi; concesiune 

acordată; lucrări de 

prospecţiune a resurselor 

proprii demarate 

 

1) Asigurarea 

operaţionalităţii 

gazoductului Ungheni-

Iaşi 

 

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

  Realizat 

Gazoductul Ungheni-Iași a fost dat în exploatare la 27 august 2014. 

Totodată, după efectuarea selectării competitive şi finalizarea contractelor 

încheiate, în bugetul Proiectului au ramas neutilizate fonduri în sumă de 

cca 1 min Euro. La 6 ianuarie 2015 a fost semnat Amendamentul la 

Contractul de grant, prelungind termenul de implementare până la 8 

noiembrie 2015.  

Primele livrări ale gazelor naturale către consumatorii din raionul Ungheni 

au fost lansate la 4 martie 2015.  

La I etapă cu gazele naturale românești sunt asigurate 19 localități din 

raionul Ungheni și 2 localități din raionul Nisporeni (cca 10 mii 

consumatori). 

Urmare prelungirii duratei de implementare a Proiectului de 

interconexiune a sistemului de gaze al Republicii Moldova cu cel al 

României (conducta Ungheni - Iași) pînă la 31 decembrie 2015, în scopul 

valorificării tuturor fondurilor și întreprinderea măsurilor ce ar asigura 

sustenabilitatea Proiectului, au fost desfășurate două licitații pentru 

procurarea de bunuri şi lucrări.  

După semnarea contractelor atribuite în cadrul acestor licitații, au fost 

prestate bunuri şi lucrări ce sporesc funcționalitatea şi fiabilitatea operării 

gazoductului. Pînă la data limită de implementare a proiectului bunurile au 

fost furnizate și lucrările finalizate. 
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Procedura de audit a fost finalizată, fiind remis Raportul de audit 

partenerului din România. La fel, a fost elaborat și remis Partenerului-

Lider Raportul final de finalizare a Proiectului. 

2) Facilitarea și 

coordonarea negocierii 

privind semnarea unui 

nou contract de livrare/ 

extinderea celui existent 

pentru anul 2016 între 

SA Energocom și OMV 

Petrom din România 

(piața europeană) 

 

Trimestrul 

I, 2016 

  Realizat 

Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale între SA Energocom 

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

decembrie 2014. Conform contractului semnat, pe parcursul anului 2015 

în Republica Moldova au fost livrate circa 1 mil. de metri cubi de gaze,  

inițialla un preț de 1010 lei românești pentru 1000 m3. Ulterior, prețul 

gazelor din contract a fost micșorat la 990 lei românești, iar de la 1 august 

2015 s-a ajuns la 900 RON. Același volum de gaze naturale a fost 

contractat și pentru anul 2016, jumătate fiind deja importat în semestru I. 

3) Facilitarea și 

coordonarea negocierii 

privind semnarea unor 

noi Contracte de livrare/ 

extinderea celor 

existente pentru 

perioada următoare (a. 

2017) între: 

- SA Moldovagaz si 

PAO Gazprom; 

- SA Energocom și 

Partenerii din RO 

(piața europeană) 

Trimestrul 

III-IV, 

2016 

  În derulare 

În cadrul unor întrevederi bilaterale la nivel înalt (ex. dintre Copreședinții 

comisiilor economice moldo-ruse; Viceprim-miniștri RM-RO) se crează 

premizele necesare pentru demararea negocierilor în semestru II, 2016.  

 

1.2. Consolidarea 

rolului 

Republicii 

Moldova de 

culoar de tranzit 

al gazelor 

naturale 

 

 

 

 

1.2.1. Construcţia 

gazoductului Ungheni-

Chişinău  

Trimestrul 

II, 2018 

 

Ministerul 

Economiei 

Gazoduct construit – 130 

km 

 

1) Desfăşurarea 

consultărilor publice la 

subiectul ”Evaluarea 

Impactului de Mediu și 

Social” privind 

construcţia tronsonului 

Ungheni–Chişinău 

Trimestrul 

II, 2016 

 Realizat 

Ministerul Economiei, în parteneriat cu BERD, la 02 februarie 2016, au 

organizat reuniunea patrulaterală de rang înalt Comisia Europeană, 

România, Republica Moldova și Instituțiile financiare internaționale (CE-

RO-MD-IFI) cu tematica: Interconexiunea rețelelor de gaze naturale ale 

Republicii Moldova cu România.  
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 În cadrul ședinței a fost prezentat Studiul de fezabilitate pentru conducta 

de gaz Ungheni-Chișinău, elaborat de către Fichtner GmbH & Co, KG, 

inclusiv  raportul ”Evaluarea Impactului de Mediu și Social”  și rezumatul 

executiv non-tehnic. 

Raportul Fichtner “Evaluarea Impactului de Mediu și Social” a fost 

publicat pe paginile web ale Ministerului  Economiei, Ministerului 

Mediului, Consiliilor Raionale Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Călărași, și 

ale localităților: Tohatin, Grătiești, Strășeni, și Ghidighici.  

În perioada 4 aprilie – 6 mai curent au avut loc 5 consultări publice privind 

evaluarea impactului social și de mediu, cu participarea reprezentantului 

Ministerului Economiei.  

La 7 iunie 2016 a fost prezentat Ministerului Mediului Raportul cu 

privire la rezultatele consultărilor publice, pentru examinare și emitere a 

acordului de mediu (emis deja la 8 iulie 2016). 

La 8 august 2016 se finalizează etapa consultărilor publice conform 

procedurilor interne ale IFIs (BERD și BEI) /120 zile. 

2) Coordonarea 

procesului de finalizare 

a studiului de 

fezabilitate privind 

construcţia tronsonului 

Ungheni–Chişinău 

Trimestrul 

III, 2016  

 În derulare 

Gazoductul Ungheni-Chișinău reprezintă faza finală a proiectului major de 

conectare a gazoductului Iași-Ungheni cu mun. Chișinău, cel mai mare 

consumator de gaze naturale din țară. 

Proiectul va consta din gazoductul Ungheni-Chișinău cu lungimea 

aproximativ de 115  km și o stație de măsurare/distribuție.  

Costul estimativ de realizare a proiectului constituie cca 92 mil. Euro. 

Începînd cu luna iunie 2014 a demarat elaborarea Studiului de fezabilitate 

pentru construcția gazoductului Ungheni – Chişinău. Consultantul, 

contractat de BERD este firma germană Fichtner GmbH&Co, KG.  

Studiul de fezabilitate pentru conducta de gaz Ungheni-Chișinău, elaborat 

de către Fichtner GmbH & Co, KG, inclusiv  raportul ”Evaluarea 

Impactului de Mediu și Social” și rezumatul executiv non-tehnic a fost 

prezentat pe 2 februarie 2016. 

4 aprilie – 6 mai – perioada consultărilor publice. 

La 7 iunie 2016 a fost prezentat Ministerului Mediului Raportul cu privire 

la rezultatele consultărilor publice, pentru examinare și emitere a acordului 

de mediu (emis deja la 8 Iulie 2016). 

După finalizarea etapei consultărilor publice conform procedurilor 

intrene ale IFIs ( 8 august 2016), consultantul va prezenta versiunea 

finală a SF. 
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3) Identificarea 

surselor de finanțare 

pentru elaborarea 

documentației de proiect 

privind construcția 

tronsonului dat 

Trimestrul 

IV 2016 

 În derulare 

Pentru realizarea proiectului, în bugetul statului pentru anul 2016,  sunt  

alocate surse financiare în mărime de 60 mln. lei pentru servicii de 

proiectare cu lucrări cadastrale, topogeodezice și geologice, campania de 

informare a publicului și managementul proiectului.  

 În același timp se conlucrează activ cu partenerii de dezvoltare cu scopul 

de atrage granduri în acest scop. 

4) Semnarea cu IFIs a 

Acordurilor de finanțare 

a construcției 

gazoductului  

Tr. IV, 

2016 – tr. 

I, 2017 

 Semnarea Acordului de Împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare/Banca Europeană de 

Investiții (BERD/BEI) pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău 

urmează să se efectueze dupa finalizarea Studiului de fezabilitate. 

 

  

Obiectivul 2. Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică 

2.1. Construcţia unor 

noi linii de 

interconexiune şi 

consolidare a 

reţelei interne de 

transport al 

energiei electrice 

2.1.1. Implementarea 

proiectului investiţional: 

Staţia Back-to-Back 

Vulcăneşti + Linia LEA 

330 kV Vulcăneşti – 

Chişinău 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Studiu de fezabilitate 

elaborat; acord de finanţare 

între Guvern şi instituţiile 

financiare internaţionale 

semnat; proiect tehnic 

elaborat; staţie Back-to-

Back şi linie electrică de 

interconexiune, km 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborarea Studiului 

de sistem pentru sectorul 

electroenergetic  

 

Trimestrel

e II-III, 

2016 

În derulare 

În a.2014, Ministerul Economiei a solicitat de la  BERD suportul pentru 

elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele 3 proiecte prioritare de 

interconexiune cu România, identificate de către Guvernul Republicii 

Moldova, inclusiv actualizarea studiului de fezabilitate pentru LEA 400 

kV Bălţi – Suceava (elaborat cu suportul BERD în a. 2009-2010 de către 

compania Italiană CESI).  

În urma obținerii acceptului de la BERD în decembrie 2015 a fost semnat 

contractul cu Consultantul internațional pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate de sistem electroenergetic RM, care  în prezent este în proces 

de elaborare. 

La 31 mai 2016, Ministerul Economiei a lansat Grupul de coordonare de 

nivel înalt pentru piața energetică și interconectările sistemelor 

electroenergetice, cu participarea activă a donatorilor. 



 

 
62 

2) Coordonarea și 

monitorizarea procesului 

de elaborare a Studiului 

de fezabilitate pentru 

construcţia LEA 330 kV 

Vulcăneşti-Chişinău și a 

Staţiei Back-to-Back 

aferente 

Trimestrul 

IV, 2016 

În derulare 

În decembrie 2015, paralel cu elaborarea Studiului de sistem, a demarat 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor de 

transport electroenergetice ale Republicii Moldova şi României pe direcția 

Isaccea – Vulcănești + linia electrice de înaltă tensiune Vulcănești-

Chișinău, finanțat cu suportul BERD și elaborat de către consultantul 

selectat în baza unui tender internațional – Institutul de Studii și Proiectări 

Energetice SA (ISPE), România.  

În data de 18 februarie 2016 la Chișinău, Ministerul Economiei a organizat 

ședința de lucru cu reprezentanții ISPE, accentuînd importanța realizării 

proiectului construcția stației “Back to Back“ Vulcănești și LEA 400 kV 

Vulcănești - Chișinău într-un termen cât mai scurt pentru interconectarea 

asincrona a celor doua sisteme electroenergetice. Totodată, s-a discutat 

despre realizările și modul în care ÎS  ”Modelelectrica” va asigura baza de 

date necesară elaborării Studiului de Sistem Electroenergetic, deosebit de 

important pentru realizarea proiectului stația “Back to Back“ Vulcănești.       

     La 22 martie 2016 a avut loc ședința de coordonare a realizării 

proiectelor de interconexiune energetice la nivelul Viceprim-miniștrilor 

RM-RO, București, Romania. Totodată, la 22 martie 2016 a avut loc o 

ședință de lucru a delegației RM în frunte cu Viceprim-ministru, Ministrul 

economiei al RM cu conducerea de vîrf a SA Transelectrica (RO) privind 

realizarea proiectelor de interconexiune. Partea RM a solicitat suport în 

elaborarea proiectului tehnic pentru prima interconexiune Isaccea-

Vulcănești-Chișinău. 

2.1.2. Implementarea 

proiectului investiţional: 

Staţia Back-to-Back + 

Linia România – 

Ungheni – Străşeni 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Studiu de fezabilitate 

elaborat; acord de finanţare 

între Guvern şi instituţiile 

financiare internaţionale 

semnat; proiect tehnic 

elaborat; staţie Back-to-

Back şi linie electrică de 

interconexiune, km 

S-a inițiat 
La 22 martie 2016 a avut loc ședința de coordonare a realizării proiectelor 

de interconexiune energetice la nivelul Viceprim-miniștrilor RM-RO, 

București, Romania. Totodată, la 22 martie 2016 a avut loc o ședință de 

lucru a delegației RM în frunte cu Viceprim-ministru, Ministrul economiei 

al RM cu conducerea de vîrf a SA Transelectrica (RO) privind realizarea 

proiectelor de interconexiune, inclusiv şi a proiectului investiţional: Staţia 

Back-to-Back+Linia România-Ungheni-Străşeni. 

2.1.3. Implementarea 

proiectului investiţional: 

Staţia Back-to-Back + 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Studiu de fezabilitate 

actualizat; acord de 

finanţare între Guvern şi 

instituţiile financiare 

S-a inițiat 

La 22 martie 2016 a avut loc ședința de coordonare a realizării proiectelor 

de interconexiune energetice la nivelul Viceprim-miniștrilor RM-RO, 
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Linia LEA 400 kV Bălţi 

– Suceava 

internaţionale semnat; 

proiect tehnic elaborat; 

staţie Back-to-Back şi linie 

electrică de interconexiune, 

km 

București, Romania. Totodată, la 22 martie 2016 a avut loc o ședință de 

lucru a delegației RM în frunte cu Viceprim-ministru, Ministrul economiei 

al RM cu conducerea de vîrf a SA Transelectrica (RO) privind realizarea 

proiectelor de interconexiune, inclusiv şi a proiectului investiţional: Staţia 

Back-to-Back+ LEA 400 kV Bălţi-Suceava. 

2.1.4. Modernizarea 

liniilor electrice de 

transport şi a staţiilor 

electrice 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Economiei 

Lungime a reţelelor 

electrice de transport 

reabilitate, km; număr de 

unităţi de utilaj electric 

instalat/înlocuit; număr de 

instalaţii de distribuţie 10 

kV reconstruite; număr de 

staţii electrice total sau 

parţial reconstruite 

În derulare 

În vederea implementării Proiectului de reabilitare a reţelelor electrice de 

transport ale Î.S. ”Moldelectrica”, pe parcursul I semestru 2016, au fost 

desfășurate următoarele activități: 

 examinarea ofertelor tehnice și financiare pentru realizarea 

Tenderului B (Reconstrucția IDE 110 kV) și desemnarea 

câștigătorului (compania LLC Chornomorenergospetsmontazh 

(CHESM) Ucraina). Raportul de evaluare al Comisiei de tender a fost 

aprobat de către BERD; 

 semnarea pe data 25 februarie 2016 a Contractului de prestare a 

serviciilor cu compania CHESM pentru Tenderul B (Reconstrucția 

IDE 110 kV); 

 coordonarea de către Ministerul Economiei a procedurilor de finanțare 

și monitorizare a creditului și grantului, oferite de partenerii de 

dezvoltare pentru realizarea proiectului de investiții; 

 îndeplinirea cerințelor băncilor în vederea deschiderii unui cont în 

banca comercială din Moldova (Mobiasbanca); 

 remiterea către BERD și UE a cererii de aprobare a transferului primei 

transe de 3 mil. Euro pe contul commercial, cu scopul achitării 

avansurilor pe contractele semnate pe 2 martie 2016. Pînă în prezent 

nu este primit răspunsul;  

 s-a convenit cu BEI relansarea Tenderului A (Schimbarea 

transformatoarelor), fiind publicat pe data de 15 martie 2016; 

 a fost inclus un tender nou - Tenderul E (Schimbarea celulelor 10 Kv), 

din contul bugetului economisit în baza contractelor deja semnate, 

urmare modificării planului de finanțare a proiectului; 

 în luna mai 2016 a fost transferat avansul companiei LLC 

Chornomorenergospetsmontazh (Tenderul B); 

 Pe 24 mai 2016 a fost încheiată procedura de Tender pentru retender 

A și s-a început analiza ofertelor prezentate (au fost primite 5 oferte); 

 au fost coordonate rapoartele pentru lunile aprilie-iunie pentru 

Ministerul Finanțelor. 

1) Monitorizarea/ 

coordonarea 

implementării 

proiectului de reabilitare 

a reţelelor electrice de 

către Î.S. 

„Moldelectrica” 

 

Trimestrial 
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2.2. Conectarea la 

sistemul 

ENTSO-E  

2.2.1. Finalizarea 

studiului de fezabilitate 

privind aderarea comună 

a Republicii Moldova şi 

Ucrainei la ENTSO-E şi 

aprobarea deciziei 

asupra selectării 

alternativei tehnice 

privind aderarea la 

ENTSO-E  

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Studiu elaborat; decizie 

aprobată 
În derulare 

Proiectul MIS-ETC Code 2739, care vizează elaborarea Studiului de 

fezabilitate privind interconectarea sincronă a sistemelor energetice din 

Republica Moldova şi Ucraina la ENTSO-E (în continuare Studiu de 

fezabilitate), este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului 

Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, 

prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi 

este cofinanțat de statele participante în program. 

Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către Consorțiul ENTSO-E  și 

Aplicant&Parteneri. 

În luna martie 2016 Ministerul Economiei a acceptat Studiul de 

fezabilitate, după care a fost făcută plata aferentă. Prin act adițional nr. 3 

la contractul de grant, perioada de implementare a proiectului a fost extinsă 

pînă la 30.09.2016.  

La 22 martie Ministerul s-a adresat către ENTSO-E, confirmând intenția 

de a conecta în mod sincron rețelele electrice ale RM la rețelele 

Continentale Europene și către Operatorul Român Transelectrica, 

solicitând suportul acestuia în procesul de conectare, conform procedurii 

aplicabile.  

La 24 mai 2016 a fost organizată conferința pentru prezentarea de către 

Consorțiul de Operatori ENTSO-E a Studiului de Fezabilitate, la care au 

participat Partenerii în cadrul Proiectului, Operatorii de Sistem din 

Ucraina, Moldova și România, reprezentanți ai Comisiei Europene, 

Comunității Energetice, ENTSO-E, mass-media din Moldova și România.  

La moment se așteaptă ultimele recomandări ale concernului  ENTSO-E. 

Faza următoare: elaborarea unui addendum la contractul de grant, la care 

se va lucra cu Partenerii și care va permite utilizarea mijloacelor rămase 

din Grant la efectuarea lucrărilor adiționale, conform recomandărilor 

Studiului de fezabilitate. 
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2.3. Asigurarea 

cadrului 

legislativ, 

instituţional şi 

operaţional 

pentru o 

concurenţă reală, 

deschiderea 

efectivă a pieţei, 

precum şi 

stabilirea 

preţului la 

energie în mod 

transparent şi 

echitabil 

2.3.1. Consolidarea 

cadrului instituţional şi 

organizaţional şi 

dezvoltarea pieţei în 

domeniul energiei 

electrice prin 

armonizarea legislaţiei 

naţionale la cea 

europeană 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Operator de transport şi de 

sistem certificat; furnizor 

central de energie electrică 

desemnat; piaţă a energiei 

electrice liberalizată  

 

1) Promovarea 

proiectului de Lege cu 

privire la energia 

electrică și a proiectului 

de Lege cu privire la 

modificarea și 

completarea unor acte 

legislative 

Trimestrul 

III 2016 
Realizat 

A fost adoptată Legea cu privire la energia electrică, nr.107 din 27 mai 

2016 Monitorul Oficial nr.193-203/413 din 08.07.2016, în redacție nouă, 

şi Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Monitorul 

Oficial nr.204-205/439 din 12.07.2016, proiect conex proiectului de Lege 

cu privire la energia electrică. 

2) Promovarea 

proiectului de Lege cu 

privire la gazele naturale 

și a proiectului de Lege 

cu privire la modificarea 

și completarea unor acte 

legislative 

Trimestrul 

III 2016 
Realizat 

A fost adoptată Legea cu privire la gazele naturale, nr.108 din 27 mai 2016, 

Monitorul Oficial nr.193-203/415 din 08 iulie 2016, în redacție nouă, și 

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Monitorul 

Oficial nr.204-205/439 din 12.07.2016, proiect conex la proiectul de Lege 

cu privire la gazele naturale. 

3) Elaborarea și 

promovarea proiectului 

de lege cu privire la 

energetică, în redacție 

nouă 

Trimestrul 

IV 2016 
Realizat  
A fost elaborat proiectul Legii cu privire la energetică, în redacție nouă, 

care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 21.06.2016. 

Actualmente, proiectul de lege se examinează în comisiile parlamentare 

4) Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la stocurile de 

petrol obligatorii 

Trimestrul 

IV 2016 
În derulare  

Proiectul legii privind stocurile de țiței, prin care se transpune Directiva 

2009/119/CE, se află la etapa definitivării și coordonării interne, după care 

va fi supus avizării și consultării cu instituțiile cointeresate. 

5) Elaborarea 

proiectului legii privind 

eficiența energetică (în 

redacție nouă) întru 

Trimestrul 

IV 2016 
În derulare 

A fost lansată procedura de elaborare a proiectului de lege privind eficiența 

energetică, în redacție nouă, prin care se transpune Directiva 2012/27/UE.  
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transpunerea Directivei 

2012/27/EU 

Termenul de implementare a Directivei UE/27/2012 cu privire la eficiență 

energetică, conform Deciziei D/2015/01/MC-EnC a Consiliului 

Ministerial al Comunitatii Energetice din 16 octombrie 2015, este luna 

octombrie 2017. 

6) Elaborarea 

metodologiei și a 

prognozei balanțelor 

energetice pe termen 

scurt (a.2016) și lung 

Trimestrul 

IV 2016 
În derulare 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea balanței energetice de 

perspectivă pentru anul 2016 a fost prezentat spre examinare și aprobare 

Guvernului in aprilie 2016. 

 

7) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea măsurilor de 

susţinere a 

producătorilor de 

energie termică în regim 

de cogenerare de înaltă 

eficienţă 

Trimestrul 

IV 2016 
 

  

Obiectivul 3. Crearea unei platforme puternice de generare a energiei electrice şi termice 

3.1. Retehnologizare

a sistemului de 

termoficare cu 

utilizarea 

tehnologiei de 

cogenerare de 

înaltă eficienţă 

3.1.1. Monitorizarea 

activităţii SA 

„Termoelectrica” (creată 

în baza reorganizării 

sistemului 

termoenergetic din 

mun.Chişinău) în 

vederea implementării 

proiectului de 

îmbunătăţire a eficienţei 

sectorului de alimentare 

centralizată cu energie 

termică, finanţat de 

Banca Mondială 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Număr de utilaje 

înlocuite/instalate; număr de 

clădiri publice reconectate 

la sistemul centralizat de 

încălzire; număr de puncte 

termice individuale instalate 

În derulare 

Contractul C1.1 – Proiectarea, furnizarea și instalarea rețelei termice de 

interconectare și a stației de pompare între circuitele  CET-1 și CET-2.  

Contractul C1.2 – Proiectarea, furnizarea și instalarea: Înlocuirea pompelor 

și motoarelor, instalarea convertizoarelor de frecvență, transformatoarelor 

și a echipamentului aferent la stațiile de pompare nr.8, 12 și 13.  

Contractul C1.3 – Proiectarea, furnizarea și instalarea: Reconectarea 

instituțiilor publice la SACET Chișinău. 

Contractul C1.4 - Reconstrucția rețelelor termice.  

Contractul C3.4 – Asistență tehnică pentru atenuarea impactului social, 

instruire în cadrul programului de disponibilizare a personalului. 

Contractul C3.5 – Asistență tehnică pentru efectuarea auditului de mediu 

al CET-1.  

Contractul C3.8 – Consultanță în revizuirea proiectelor tehnice.  

Valoarea Împrumutului:                              40,500,000.00 Dolari SUA 

Debursat  - 9,10%                                    3,683,893.17 Dolari 

SUA 

Debursări planificate pentru 2016  - 38,66%    15,657,834.71 Dolari SUA 
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3.1.2. Monitorizarea 

implementării 

Proiectului „Sistemul 

termoenergetic al 

mun.Bălţi (SA „CET-

Nord”)”, finanţat de 

Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi 

Dezvoltare 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Număr de utilaje 

înlocuite/instalate; număr de 

puncte termice individuale 

instalate 

În derulare 

Prin Legea nr. 15 din 20.02.2015 a fost ratificat Acordul de finanțare dintre 

Republica Moldova şi BERD în sumă de 7 mil. Euro pentru implementarea 

proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”.  

La 01.04.2016 a fost semnat Acordul de Grant dintre Republica Moldova, 

SA ”CET-Nord” şi BERD, acordat din E5P. 

Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de grant dintre 

Republica Moldova, SA „CET-Nord” şi BERD privind grantul 

investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de 

Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru proiectul 

„Sistemul termoenergetic al mun.Bălţi (SA „CET-Nord”)” aprobat de 

către Parlament pe 7 iulie 2016. 

  

Obiectivul 4. Îmbunătăţirea eficienţei energetice 

4.1. Creşterea 

eficienţei 

energetice la 

producerea, 

transportul şi 

distribuţia 

energiei electrice 

şi termice 

4.1.1. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului de 

lege privind eficienţa 

energetică şi a legislaţiei 

secundare aferente 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

Lege aprobată; legislaţie 

secundară aprobată 

 

1) Identificarea și 

contractarea companiei 

responsabile de 

transpunerea Directivei 

EE 2012/27/EU 

Trimestrul 

II, 2016 
Realizat 

Pe parcursul periaodei de raportare a fost contractată compania 

responsabilă de acordarea asistenței tehnice pentru transpunerea Directivei 

cu privire la Eficiența Energetică 2012/27/EU. 

2) Elaborarea raportului 

de Inițiere a procedurii 

de transpunere a 

Directivei EE 

2012/27/EU 

Trimestrul 

II, 2016 

  Realizat 

Compania responsabilă de acordarea asistenței tehnice pentru transpunerea 

Directivei cu privire la Eficiența Energetică 2012/27/EU a prezentat 

Ministerului Economieii raportul de inițiere a procedurii de transpunere a 

directivei menționate.  

3) Elaborarea proiectului 

de Lege pentru 

transpunerea Directivei 

UE pentru 2012/27 / UE  

Trimestrul 

IV, 2016 
În derulare  

Conform contractului dintre Ministerul Economiei și compania 

responsabilă de acordarea asistenței tehnice pentru transpunerea Directivei 

cu privire la Eficiența Energetică 2012/27/EU termenul limită de 

prezentare a proiectului de lege pentru transpunerea directivei este data de  

30 octombrie 2016. 
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4.2. Creşterea 

eficienţei 

energetice în 

consumul final 

de energie 

electrică şi 

termică 

4.2.1. Elaborarea şi 

implementarea 

legislaţiei secundare în 

domeniul performanţei 

energetice a clădirilor 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică  

Legislaţia secundară 

aprobată; sistem electronic 

pentru întocmirea 

certificatelor PEC creat; 

număr de instrucţiuni 

elaborate; număr de 

reglementări elaborate; 

portal web naţional creat; 

ghid elaborat; număr de 

standarde ocupaţionale 

elaborate 

 

4.2.2. Certificarea 

performanţei energetice 

a clădirilor publice 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

Număr de clădiri publice 

certificate 

 

4.3. Asigurarea 

funcţionării 

eficiente a 

Fondului pentru 

Eficienţă 

Energetică 

(FEE) 

4.3.1. Elaborarea şi 

aprobarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului 

pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr.401 din 12 iunie 2012 

„Cu privire la Fondul 

pentru Eficienţă 

Energetică”  

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică 

Proiect aprobat În derulare 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituției publice a Fondul 

pentru Eficiență Energetică este în curs de elaborare și urmează a fi 

prezentat spre aprobare în trimestrul IV a anului curent. 

4.3.2. Perfecţionarea 

instrumentelor de 

finanţare utilizate de 

Fondul pentru Eficienţă 

Energetică, inclusiv 

trecerea de la 

cofinanţare prin granturi 

la cofinanţare prin 

credite avantajoase 

Trimestrul 

IV, 2018 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică 

Număr de 

instrumente/apeluri noi 

lansate; grad de valorificare 

a bugetului Fondului pentru 

Eficienţă Energetică, % 

S-a inițiat 

În cadrul Proiectului ”ESCO Moldova, transformarea pieței energetice prin 

introducerea companiilor de servicii energetice” (ESCO Moldova), a 

Apelului de Propuneri de proiect pentru pentru sectorul privat, destinat 

Companiilor de Servicii Energetice (ESCO) pentru implementarea 

proiectelor în domeniul EE în baza Contractelor de Performanță 

Energetică, FEE este în proces de perfectare a instrumentelor de finanțare 

proiectelor în cadrul acestui apel. 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=HGHG20120612401
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4.4. Sporirea 

capacităţilor de 

implementare a 

politicilor în 

domeniul 

eficienţei 

energetice şi 

resurselor 

regenerabile în 

sectorul 

energetic 

4.4.1. Promovarea şi 

implementarea 

proiectelor de eficienţă 

energetică şi utilizare a 

surselor de energie 

regenerabile în 

instituţiile publice, 

acordînd prioritate 

şcolilor, grădiniţelor, 

spitalelor şi altor clădiri 

de menire socială 

 

 

 

 

 

Permanent 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică, 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de proiecte finanţate 

anual; buget anual, lei; 

economii prognozate; 

număr de apeluri de 

proiecte în derulare; număr 

de proiecte implementate 

anual 

Realizat 

FEE: Pe parcursul a.a. 2014 - 6 luni 2016 a fost finalizată implementarea 

a 55 de proiecte în valoare de 107,87 mil. lei. 

Au fost aprobate 13 proiecte din cadrul Apelului de propuneri de proiect 

nr. 5 – iluminat public în valoare de 27,86 mil.lei. 

 

 

 

 

1) Promovarea și 

monitorizarea 

implementării 

parteneriatelor publice-

private în domeniul EE 

și SER 

AEE În derulare 

Trim.I: Pe data de 25.03.2016 a fost desfășurat concursul de creare a 

Parteneriatelor Public Private (PPP) în prestarea serviciilor de livrare a 

energiei din biomasă. În cadrul concursului au participat 8 instituții dintre 

are au fost selectate 5 pentru PPP-l din r-nul Taraclia și UTA Găgăuzia. 

Trim.II: au fost finalizate studiile de fezabilitate privind implementarea a 

6 parteneriate publice private în raioanele Republicii Moldova. 

2) Promovarea 

implementării 

proiectelor în domeniul 

EE și SER prin 

intermediul contractelor 

de performanță 

energetică 

AEE În derulare 

Trim.I: Pe data de 17.02.2016 Atelierul de lucru cu genericul Situația, 

tendințele și oportunitățile de dezvoltare a sistemului de iluminat public în 

Republica Moldova, unde au fost prezentate oportunitățile de finanțare din 

domeniu, inclusiv prin intermediul contractelor de performanță energetică. 

Trim.II: Pe data de 16.06.2016  a fost organizat atelierul de lucru regional 

cu genericul ,,Implementarea politicilor de eficiență energetică și 

regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord, unde a fost abordat subiectul 

implementării proiectelor în domeniul EE și SER prin intermediul 

contractelor de performanță energetică 

4.4.2. Consolidarea 

capacităţilor Agenţiei 

pentru Eficienţă 

Energetică, inclusiv prin 

angajarea consultanţilor 

şi experţilor în domeniul 

energetic 

Permanent Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de persoane 

instruite; număr de rapoarte 

elaborate; număr de audituri 

energetice efectuate; număr 

de consultaţii acordate de 

Centrul unic 
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1) Asigurarea 

funcționalității  Centrului 

unic de informare a 

investitorilor în 

domeniul EE și SER 

AEE 
În derulare  

Trim.I: au fost angajate a 3 persoane în cadrul Centrului unic de informare 

a investitorilor în domeniul EE și SER.    

2) Desfășurarea 

instruirilor de 

consolidare a 

capacităților AEE 

AEE 
În derulare  

Trim.I: a fost asigurată/coordonată participarea specialiștilor AEE în 

cadrul a 2 seminare de instruire în domeniu energetic. 

În trim.II - în cadrul a 3 seminare de instruire în domeniu energetic. 

4.4.3. Implementarea 

Strategiei naţionale de 

comunicare în domeniul 

eficienţei energetice şi 

surselor de energie 

regenerabilă 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de evenimente 

desfăşurate anual 

 

1) Desfășurarea 

campaniilor mass-media 

de promovare a EE și 

SER 

AEE 
Realizat 

Trim.I-II: au fost organizate următoarele evenimente: 

1. 17.02.2016 - Atelierul de lucru cu genericul Situația, tendințele și 

oportunitățile de dezvoltare a sistemului de iluminat public în 

Republica Moldova; 

2. 23.03.2016 - Sesiune de informare în domeniul serviciilor energetice 

(ESCO); 

3. 25.03.2016 - Concurs de creare a Parteneriatelor Publice Private (PPP0 

în prestarea serviciilor de livrare a energiei din biomasă.  

4. 01.04.2016 - Atelierul de lucru cu tematica ,,Evaluarea situației curente 

și tendințele privind gestionarea mercurului în sistemele de iluminat  cu 

adaos de mercur în Republica Moldova”. 

5. 15.04.2016 Inaugurarea Centrului unic de Informare pentru Energie 

Sustenabilă (CIES); 

6. 28.04.2016 - Ședința de informare pentru a prezenta noile condiții de 

funcționare a Programului de Subvenționare a achiziționării cazanelor 

pe biomasă pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderi și 

întreprinderi mici; 

7. 05.05.2016 - Ședința de informare pentru prezentarea condițiilor 

privind noile componente de sprijin privind Programul de finanțare; 
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8. 12.05.2016 - Sesiunea de informare, destinată beneficiarilor de proiecte 

în cadrul Apelului de propuneri nr. 5 Iluminat public stradal din cadrul 

Fondului pentru eficiență Energetică; 

9. 15.05.2016 - Expoziția mobilă de cazane pe biomasă destinate 

gospodăriilor casnice; 

10. 23.05.2016 - Cel de-al doilea Forum pentru energie termică și 

cogenerare; 

11. 14.06.2016 - Expoziție de echipamente eco și articole reciclabile; 

12. 16.06.2016 - Atelierul de lucru regional cu genericul ,,Implementarea 

politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de 

Dezvoltare Nord; 

13. 17.06.2016 - Info Point Moldova Eco Energetică în parcul central 

Ștefan cel Mare; 

14. 19.06.2016 - Festivalul alimentat de energie solară Sun Dă-i Fest. 

2) Organizarea galei 

Moldova Eco-Energetică 

AEE 
În derulare 

Trim.I-II: Pe data de 5 martie 2016, în cadrul AEE a fost organizată 

lansarea oficială competiției naționale Moldova Eco-Energetică.  

A fost asigurată procedura de colectare a dosarelor participante în cadrul 

Concursului. La data de 1 iulie 2016 au fost depuse și înregistrate 10 

dosare. 

3) Participarea în 

cadrul evenimentelor de 

promovare a EE și SER 

AEE 
Realizat 

Trim.I-II: AEE a participat la 9 evenimente de promovare a EE și SER. 

4.4.4. Implementarea 

Programului naţional 

pentru eficienţă 

energetică 2011-2020 şi 

planurilor naţionale de 

acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice 

Trimestrul 

IV, 2018 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

Rapoarte privind 

implementarea Programului 

naţional pentru eficienţă 

energetică 2011-2020; 

2016-2018 

 

1) Elaborarea Planului 

Național de acțiuni în 

domeniul eficienței 

energetice 2016-2018 

Trimestrul 

III, 2016 
În derulare  

A fost elaborat Proiectul Planului Național de Acțiuni în domeniul 

Eficienței Energetice, a fost avizat de către insituțiile exeterne și totodată 

a fost transmis spre expertiză către Centrul Național Anticorupție cît și 

Ministerul Justiției. 
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Obiectivul 5. Creşterea utilizării surselor regenerabile de energie (SER) 

5.1  Valorificarea 

surselor 

regenerabile de 

energie 

5.1.1. Elaborarea şi 

aprobarea legislaţiei 

secundare la Legea 

privind promovarea 

utilizării energiei din 

surse regenerabile 

 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Proiecte de acte legislative 

elaborate şi aprobate 

 

1) Identificarea și 

contractarea companiei 

responsabile de 

elaborarea legislaţiei 

secundare la Legea 

privind promovarea 

utilizării energiei din 

surse regenerabile 

Trimestrul 

II, 2016 
Realizat 

Pe parcursul periaodei de raportare a fost contractată compania 

responsabilă de acordarea asistenței tehnice pentru elaborarea legislaţiei 

secundare la Legea privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile. 

2) Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

desemnarea furnizorului 

central de energie 

electrică 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

S-a inițiat 

Regulamentul privind desemnarea furnizorului central de energie electrică 

este în proces de elaborare. 

3) Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

desfășurarea licitațiilor 

pentru oferirea statutului 

de producător eligibil 

Trimestrul 

IV, 2016 
S-a inițiat 

Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de 

producător eligibil este în proces de elaborare. 

4) Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului privind 

confirmarea statutului de 

producător eligibil 

Trimestrul 

I, 2017 
S-a inițiat 

Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil este 

în proces de elaborare. 

5.1.2. Implementarea 

Planului naţional de 

Trimestrul 

IV, 2018 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Rapoarte privind 

implementarea Planului 
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acţiuni în domeniul 

energiei din surse 

regenerabile pentru anii 

2013-2020 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

naţional de acţiuni în 

domeniul energiei din surse 

regenerabile 2013-2020 

5.1.3. Promovarea 

tehnologiei de generare 

a energiei electrice din 

surse de energie 

regenerabile (eoliene, 

solare şi biomasă) cu 

puterea totală de 150 

MW 

Trimestrul 

IV, 2017 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

Capacitate instalată, MW În derulare 

AEE: 

Conform datelor statistice disponibile la moment, capacitatea totală a 

instalațiilor de generare a energiei elctrice din surse regenerabile este de  

5,9MW, din care 2,8MW revin instalațiilor de cogenerare pe biogaz, 2MW 

instalațiilor fotovoltaice și respectiv 1,1MW instalațiilor eoliene. 

Totodată, merită de menționat că odată cu elaborarea cadrului secundar a 

Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile v-or fi 

lansate licitațiile  pentru oferirea statutului de producător eligibil astfel 

condiționând sporirea capacităților de generare a energie electrice din SER. 

FEE: 

Pe parcursul sem. I 2016 nu au fost depuse proiecte care ar prevedea 

producerea electricității din surse de energie regenerabilă 

5.1.4. Încurajarea 

utilizării surselor 

regenerabile de energie 

de către întreprinderi, în 

sectorul public şi 

rezidenţial (panouri 

solare individuale, 

cazane pe biomasă etc.) 

 

Permanent Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Fondul pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Mediului 

Capacitate instalată, MW; 

ponderea surselor 

regenerabile de energie în 

consumului final brut de 

energie, % 

În derulare 

FEE: 

Pe parcursul sem. I 2016 au fost aprobate 19 proiecte SER pentru 

instalarea cazanelor pe biomasă și 7 proiecte SER pentru instalarea 

colectoarelor solare pentru preparare ACM în valoare totală 16,06 mil.lei. 

1) Implementarea 

Programului de 

subvenționare a 

procurării și instalării 

echipamentelor pe 

biocombustibi 

 AEE Numărul de beneficiari de 

echipamente pe 

biocombustibil solid 

În derulare 

Trim.I: au fost elaborate modificări și completări asupra Regulamentului 

privind desfășurarea Programului de subvenționare a procurării și instalării 

echipamentelor pe biocombustibil solid.  

Conform datelor statistice disponibile la moment capacitatea totală a 

instalațiilor de valorificare a energiei din surse regenerabile în sectorul 

public, antreprenorial  și rezidențial este de 112,57MW. Capacitatea 

instalată este acoperită de către cazanele pe biomasă. Ponderea surselor 

regenerabile de energie în consumul final brut de energie este de 13,25% 

conform ultimelor date statistice. 
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Trim.II: au fost organizate mai multe sesiuni de informare după cum 

urmează: 

1. 28.04.2016 - Ședința de informare pentru a prezenta noile condiții 

de funcționare a Programului de Subvenționare a achiziționării cazanelor 

pe biomasă pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderi și întreprinderi 

mici; 

2. 05.05.2016 - Ședința de informare pentru prezentarea condițiilor 

privind noile componente de sprijin privind Programul de finanțare; 

Totodată, au fost organizate 2 Caravane mobile de cazane pe biomasă 

destinate gospodăriilor casnice după cum urmează: 

15.05.2016 – Caravana mobilă de cazane pe biomasă, s. Chișcăreni, r-nul 

Sângerei; 

14.04.2016 – Caravana mobilă a cazanelor pe biomasă, or. Orhei. 

Mai mult ca atât, în data de 17.05.2016 în cadrul AEE a avut depunerea 

dosarelor în cadrul programului de subvenționare a procurării și instalării 

echipamentelor pe biocombustibil solid, unde au fost înregistrate 277 de 

dosare. 

După depunerea dosarelor, imediat a început evaluarea dosarelor. 

  

Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, transport şi logistică 

1. Industrie 1.1. Promovarea 

etichetării energetice a 

dispozitivelor electrice 

de uz casnic, în funcţie 

de clasa de eficienţă 

energetică 

 

Trimestrul 

IV, 2018 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Ministerul 

Economiei 

% dispozitivelor etichetate 

energetic din total, anual; 

număr de controale 

efectuate anual; număr de 

produse testate anual; 

număr de inspectori instruiţi 

anual; număr de activităţi de 

informare şi consiliere a 

agenţilor economici anual 

Realizat 

În ședința Guvernului din 18 martie a fost aprobat proiectul Hotărîrii de 

Guvern cu privind modificarea și completarea HG 1003 din 10.12.2014 cu 

privire la aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare 

energetică a unor produse cu impact energetic. 

1) Elaborarea și 

aprobarea proiectul 

Hotărîrii de Guvern cu 

privind modificarea și 

completarea HG 1003 

din 10.12.2014 cu privire 

la aprobarea 

regulamentelor privind 

cerinţele de etichetare 

energetică a unor 

Trimestrul 

II, 2018 
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produse cu impact 

energetic 

1.2. Elaborarea şi 

implementarea 

reglementărilor Uniunii 

Europene în domeniul 

ecodesignului 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Număr de reglementări 

aprobate 
Realizat 

Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2016 au fost aprobate 11 

Regulamente, aferente Legii nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în 

materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

1.3. Elaborarea şi 

implementarea 

legislaţiei secundare 

aferente prevederilor 

Legii nr.151 din 17 iulie 

2014 privind cerinţele în 

materie de proiectare 

ecologică aplicabile 

produselor cu impact 

energetic 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Proiect aprobat Realizat 

     A fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 750 din 13.06.2016 cu privire 

la aprobarea Regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare 

ecologică aferentă Legii nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie 

de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

     Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentelor 

privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor 

cu impact energetic, care conține 11 regulamente a fost aprobat în ședința 

Guvernului din 18 martie. 

2. Transport şi 

logistică 

2.1. Promovarea 

utilizării 

biocarburanţilor în 

transporturi conform 

ponderii stabilite de 

Programul naţional 

pentru eficienţă 

energetică 2011-2020 

pînă la cel puţin 10% din 

totalul combustibililor 

utilizaţi în anul 2020 

2016-2020 Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Biroul Naţional 

de Statistică 

Cota de biocarburanţi în 

totalul carburanţilor 

utilizaţi, % 
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1) Participarea la 

elaborarea cadrului 

normativ secundar 

privind implementarea 

Legii nr. 10 din 

26.02.2016 privind 

promovarea utilizării 

energiei din surse 

regenerabile 

Trimestrul 

III-IV, 

2016 

AEE Nr. de propuneri de acte 

normative prezentate 

Nr. de acte normative 

avizate 

Nr. de acte normative 

elaborate 

 

2) Participarea în 

cadrul Comitetului 

Tehnic 32 

,,Biocombustibili” cu 

includerea componentei 

de biocarburanți 

Trimestrul 

III-IV, 

2016 

AEE  În derulare 

Pe parcursul semestrului I reprezentanții AEE au participat în cadrul unei 

ședințe organizatorice privind funcționarea comitetului 32 

,,Biocombustibili” de pe lângă Institutul Național de Standardizare. 

 

 

 

 

 BNS  Realizat 

Datele privind  producția și consumul de biocarburanţi sunt solicitate 

pentru completarea dării de seamă anuale 1 BE "Balanța energetică", 

începînd cu anul 2013 

2.2. Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la stocurile de 

petrol obligatorii 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Economiei 

Proiectul de lege elaborat şi 

aprobat 
În derulare 

Proiectul legii privind stocurile de țiței, prin care se transpune Directiva 

2009/119/CE, se află la etapa definitivării și coordonării interne, după care 

va fi supus avizării și consultării cu instituțiile cointeresate. 

3. Asigurarea 

accesului la 

infrastructura 

energetică 

3.1. Derularea 

procesului de 

armonizare cu 

standardele europene a 

reglementărilor 

normativ-tehnice 

existente şi crearea unui 

sistem unificat de acte 

normative (cod 

energetic) pentru toţi 

participanţii la piaţa 

energetică 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Inspectoratul 

Energetic de 

Stat; Agenţia 

pentru Eficienţă 

Energetică 

Număr de reglementări 

normativ-tehnice 

armonizate; sistem unificat 

de acte normative creat 

Inspectoratul Energetic de Stat: Din lipsa finațării nu a fost posibil 

crearea grupului de lucru și inițierea procesului de elaborare și armonizare 

a DNT existente la cerințele standardelor europene, precum și crearea unui 

sistem  unificat de acte normative (Cod Energetic) pentru întreprinderile 

energetice.  
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1) Participarea în 

cadrul Comitetului 

tehnic 45 

,,Electroenergetica” 

AEE În derulare 

Pe parcursul semestrului I reprezentanții AEE au participat în cadrul unei 

ședințe organizatorice privind funcționarea comitetului 45 

,,Electroenergetica” 

3.2. Elaborarea 

normativelor tehnice 

privind amenajarea şi 

exploatarea instalaţiilor 

electrice şi termice, 

armonizate cu 

standardele europene şi 

internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2016  

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Număr de normative tehnice 

elaborate 

 

3.3. Armonizarea 

normativelor de calitate 

a serviciilor de 

proiectare şi conectare 

exterioară la reţelele 

electrice de distribuţie şi 

transport, precum şi de 

calitate a energiei 

electrice şi termice 

furnizate consumatorilor 

finali la standardele 

europene şi internaţionale 

Trimestrul 

IV, 2016  

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Energetică 

Număr de normative tehnice 

armonizate 

 

4. Diversificarea 

businessului 

4.1. Simplificarea 

cerinţelor tehnice şi de 

securitate faţă de staţiile 

de alimentare cu produse 

petroliere (fără drept de 

comercializare) aflate în 

zona rurală (dezvoltarea 

stocurilor proprii) 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Proiect aprobat  

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
51 

   Realizat – 16 (31%); 

În derulare – 25 (49%); 

S-a inițiat – 6 (12%); 

Nerealizat – 0 
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Componenta V. INFRASTRUCTURA CALITĂŢII 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile legislaţiei comunitare 

1.1. Armonizarea 

reglementărilor 

cu prevederile 

documentelor 

europene 

1.1.1. Transpunerea 

Directivelor Europene în 

reglementările tehnice 

naţionale şi/sau 

revizuirea acestora în 

scopul armonizării 

complete, inclusiv sub 

aspectul desemnării 

autorităţilor de 

supraveghere a pieţei 

Conform 

termenelor 

stabilite în 

anexa XVI 

la Acordul 

de 

Asociere 

Ministerul 

Economiei 

Număr de reglementări 

tehnice aprobate; număr de 

reglementări tehnice 

revizuite 

 

1) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 267 din 

08.04.2014 „Pentru 

aprobarea reglementării 

tehnice privind aparatele 

de cîntărit neautomate” 

(Directiva UE nr. 

2014/31/UE) 

Trimestrul 

IV, 2016 
Realizat 

Pe parcursul semestrului I, 2016 a fost transpusă Directiva UE nr. 

2014/31/UE „Punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cîntărit 

neautomate şi respectiv a fost modificată RT „Privind aparatele de cîntărit 

neautomate”, care este prezentată Cancelariei de Stat pentru examinare şi 

aprobare. 

2) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea Reglementării 

tehnice „Echipamente 

sub presiune” (Directiva 

UE nr.2014/68/UE) 

 

Trimestrul 

IV, 2016 
Realizat 

Proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului din 05.10.16. 

3) Elaborarea 

ghidului de utilizare a 

 

 
Realizat 
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Sistemului Comunitar 

de Informare Rapidă 

„RAPEX” (Directiva 

UE nr.2001/95/CE):  

a) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea 

metodologiei privind 

evaluarea riscului 

pentru produsele 

nealimentare şi 

selectarea măsurilor 

corrective; 

b) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului de 

funcționare a 

Sistemului de schimb 

rapid de informații 
privind produsele 

periculoase.   

 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul HG a fost aprobat în ședința Guvernului din 13.07.2016 

 

 

 

 

 

Proiectul a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016. 

 

4) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea Reglementării 

tehnice privind 

produsele care, nefiind 

ceea ce par a fi, pun în 

pericol sănătatea sau 

siguranţa 

consumatorilor 

(Directiva 

nr.87/357/CEE a 

Consiliului din 25 iunie 

1987) 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

În derulare 

rin scrisoarea nr.08/2-5825 din 05.10.2016 proiectul de Hotărîre a 

Guvernului a fost transmis  la Cancelariei de Stat. 
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5) Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

“Aparate consumatoare 

de combustibili gazoşi” 

spre aprobare la Guvern 

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

În derulare 

MEc: Proiectul HG se află în proces de pregătire pentru aprobare în 

şedinţă de Guvern. 

1.1.2. Revizuirea şi/sau 

modificarea 

documentelor normative 

din domeniul 

metrologiei în 

conformitate cu 

prevederile directivelor 

de Nouă Abordare şi cu 

cele internaţionale 

(Organizaţia 

Internaţională de 

Metodologie Legală) în 

domeniul metrologiei 

Permanent Ministerul 

Economiei 

Număr de acte normative 

revizuite/modificate 
Realizat 

Au fost revizuite şi modificate conform Directivelor Organizaţiei 

Internaţionale de Metrologie Legală: 

1. NML 3-06:2016 „Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii 

produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe 

tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (Ordin ME 

nr. 14 din 02.02.2016); 

2. NML 3-07:2016 „Debitmetru cu integrator acustic „ЭХО-P-02”. 

Caracteristici tehnice şi metrologice. Procedură de verificare metrologică” 

(Ordin nr. 95 din 18.05. 2016). 

 

A fost elaborat proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Listei 

Oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal, care a fost coordonat cu părţile interesate în modul stabilit 

şi a fost transmis la Cancelaria de Stat pentru examinare şi aprobare prin 

demersul 08/1-4210 din 08.07.2016 

 

1.2. Asigurarea 

compatibilităţii 

standardelor cu 

reglementările 

tehnice ajustate 

la normele 

europene 

1.2.1. Continuarea 

procesului de adoptare a 

standardelor europene şi 

internaţionale 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de standarde 

europene şi internaţionale 

adoptate în calitate de 

standarde naţionale 

Realizat 

Pentru anul 2016, conform Programului de standardizare naţională au 

fost preconizate pentru adoptare în calitate de standarde moldoveneşti 3762 

standarde europene şi internaţionale.  

Pe parcursul semestrului I, au fost aprobate ca standarde moldoveneşti 

2493 standarde europene (EN) şi internaţionale (ISO/CEI). 

Adoptarea standardelor europene se efectuează în scopul executării 

Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de asociere 

RM-UE în perioada 2014-2016, pentru eliminarea barierelor tehnice în 

calea comerţului şi în scopul liberalizării schimbului de mărfuri cu 

Uniunea Europeană. 
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1.2.2. Anularea 

standardelor naţionale 

conflictuale cu 

standardele europene 

adoptate ca standarde 

naţionale 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de standarde anulate Realizat 

Pe parcursul semestrului I, 2016 au fost anulate 1345 standarde 

moldoveneşti conflictuale cu standardele europene. 

 

1.3. Intensificarea 

cooperării cu 

organismele 

europene de 

standardizare 

1.3.1. Participarea activă 

a Organismului Naţional 

de Standardizare în 

procesul de 

standardizare europeană 

în calitate de membru 

afiliat al Comitetului 

European de 

Standardizare 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de proiecte de 

standarde avizate 
Realizat 

1. În cadrul cooperării cu organismele europene (CEN, CENELEC, ETSI) 

şi internaţionale (ISO) de standardizare în calitate de membru afiliat şi 

membru – observator au fost examinate 12 proiecte de standarde elaborate 

în cadrul Comitetelor tehnice internaţionale, regionale şi interstatale 

2. Pe parcursul semestrului I: 

- s-a participat la 8 webseminare (instruiri online) organizate de 

Organizaţiile Europene de standardizare CEN-CENELEC; 

- la 16 martie curent, delegaţia INS a efectuat o vizită de lucru la Centrul 

de Management CEN/CENELEC, unde au fost abordate subiecte precum 

eficientizarea procesului de aderare şi de îndeplinire progresivă a 

obiectivelor stipulate în Acordul de Asociere RM-UE, precum şi de 

obţinere a statului de membru cu drepturi depline al CEN/CENELEC. 

- în perioada 07 – 08 iunie curent, INS a participat în cadrul celei de-a 12-

a Asamblee Generală a CEN şi CENELEC, organizată în parteneriat cu 

Institutul de Standardizare din Republica Macedonia (ISRM). 

1.4. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului 

Naţional de 

Standardizare 

(ONS) 

1.4.1. Dezvoltarea 

capitalului uman în 

domeniul standardizării 

prin instruirea continuă a 

personalului 

Organismului Naţional 

de Standardizare 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de experţi instruiţi Realizat 

În semestru I 2016 au fost instruiţi 72 persoane în cadrul seminarelor, 

cursurilor, vizite de studiu şi traininguri desfăşurate la nivel naţional 

regional şi internaţional 

 

1.4.2. Asigurarea 

Organismului Naţional 

de Standardizare cu un 

sistem informaţional 

modern şi crearea bazei 

de date electronice, 

inclusiv a programului 

pentru vînzările on-line 

a standardelor 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare; 

Ministerul 

Economiei 

Sistem informaţional 

funcţional; număr de 

standarde accesate on-line; 

număr de utilizatori de 

standarde accesate on-line; 

platforma pentru comitetele 

tehnice funcţională; număr 

de proiecte de standarde 

examinate prin intermediul 

Realizat 

INS a aplicat pentru un proiect al Uniunii Europene prin intermediul 

Agenţiei de Dezvoltare din Cehia, cu suportul Oficiului Ceh pentru 

Standardizare, Metrologie şi Încercări (UNMZ). Proiectul se află la etapa 

de aprobare finală și se preconizează să fie implementat în 2016. 

În vederea asigurării cu un sistem informaţional modern, care să 

permită accesul online la standarde, a fost aplicată în practică softul 

„FlexPaper Desktop Publisher” pentru publicarea securizată a fişierelor din 
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platformei pentru comitetele 

tehnice 

format PDF. La moment este utilizat pe web site-ul oficial al ISM 

www.standard.md la compartimentul „Cele mai populare standarde” 

De asemenea a fost înlocuit softul de prelucrare a imaginilor digitale cu 

cele open sourse (GIMP şi Inkscape). 

Standardele moldoveneşti sînt gestionate prin intermediul Sistemului 

Informațional Automatizat „e-Standard. Catalogul Standardelor 

Moldoveneşti”. Sistemul permite accesul tuturor părților interesate la 

informațiile despre standardele moldoveneşti. 

  

Obiectivul 2. Semnarea Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare 

2.1. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului 

Naţional de 

Acreditare 

2.1.1. Sporirea 

capitalului uman în 

domeniul acreditării prin 

instruirea specialiştilor 

pentru domenii noi: 

acreditarea 

laboratoarelor de 

etalonări, medicale, 

criminalistice, 

organismelor de 

inspecţie 

Permanent Ministerul 

Economiei 

Număr de auditori instruiţi; 

număr de domenii noi 
Realizat 

În perioada ianuarie –iunie au fost instruiţi 8 evaluatori şefi. 

51 evaluatori au fost instruiţi pe 5 domenii noi de acreditare 

(microbiologie, criminalistică, dispozitive medicale şi laboratoare de 

etalonări, produse ecologice, scheme noi de certificare). 

În scopul semnării Acordului de recunoaştere multilaterală cu 

Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA MLA, la 25.03.2016, în 

conformitate cu prevederile Procedurii EA-2/02, MOLDAC a transmis 

setul de documente actualizate la Secretariatul Cooperării Europene pentru 

Acreditare (EA) în vederea continuării procesului de evaluare. 

În luna aprilie au derulat ultimele activităţi din cadrul Proiectului 

TWINNING Light ”Suport pentru Centrul Naţional de Acreditare 

MOLDAC în scopul evaluării paritare EA pentru a fi acceptat ca semnatar 

al EA MLA pentru domeniul selectat”.  

În perioada 11 – 15 aprilie 2016 a fost realizată evaluarea simulată finală 

a MOLDAC, care a constatat că au fost implementate multe acţiuni 

pentru a corecta toate  lacunele şi punctele slabe depistate pe parcursul 

activităţilor proiectului, inclusiv şi îngrijorările echipei de pre-evaluare 

EA, şi au fost puse în aplicare posibilităţile recomandate de îmbunătăţire. 

  

Obiectivul 3. Asigurarea trasabilităţii măsurărilor efectuate în Republica Moldova la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) şi recunoaşterea internaţională a rezultatelor măsurărilor 

3.1. Consolidarea şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Institutului 

Naţional de 

Metrologie 

3.1.1 Dezvoltarea bazei 

naţionale de etaloane şi 

crearea condiţiilor 

adecvate pentru 

funcţionarea acesteia 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Metrologie; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de cercetări ale 

etaloanelor din baza 

naţională de etaloane 

efectuate; număr de 

etaloane naţionale, etaloane 

de referinţă şi etaloane de 

lucru din dotarea bazei 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I au fost: 

1. Efectuate cercetări ale 9 Etaloane Naționale și 2 Etaloane de referință. 

2. În scopul aprobării în calitate de etaloane naţionale se examinează şi se 

pregătesc pentru a fi prezentate membrilor Consiliului naţional de 

metrologie dosarele pentru: 

Etalonul naţional al unităţii de măsură a debitului de gaze; 

http://www.standard.md/
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naţionale de etaloane create, 

modernizate 

Etalonul naţional al unităţii de măsură a densităţii lichidelor. 

3.1.2 Asigurarea 

trasabilităţii măsurărilor 

la Sistemul Internaţional 

de Unităţi şi asigurarea 

recunoaşterii 

internaţionale a 

rezultatelor măsurărilor, 

inclusiv prin participarea 

la intercomparări 

regionale şi 

internaţionale 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Metrologie; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de etaloane din 

dotarea bazei naţionale de 

etaloane etalonate; număr 

de participări la 

intercomparări la nivel 

regional şi internaţional; 

număr de rînduri ale 

capabilităţilor de măsurare 

(tabelele CMC) publicate pe 

site-ul www.Bipm.org 

Realizat 

1. Au fost etalonate 743 etaloane de lucru şi a mijloacelor de măsurare 

solicitate de beneficiari şi 41 etaloane de lucru şi mijloacelor de măsurare 

din dotarea laboratoarelor INM. 

2. Au fost: 

- finalizate măsurările în cadrul a 4 intercomparări regionale (COOMET); 

- Sunt în proces de realizare (efectuarea măsurărilor, prelucrarea datelor, 

perfectarea protocoalelor tehnice) 16 comparări pe mai multe domenii de 

măsurare în cadrul COOMET; 

- inițiate de INM și înregistrate la COOMET 5 intercomparări regionale în 

mai multe domenii de măsurare; 

3. În cadrul EURAMET este iniţiată  compararea cheie în domeniul 

măsurărilor transmitanţei spectrale regulate (EURAMET.PR.K6-2015). 

4. Au fost iniţiate 6 comparări bilaterale Institutul Naţional de Metrologie 

– România. 

3.1.3. Pregătirea şi 

îmbunătăţirea continuă a 

calificării specialiştilor 

din domeniul 

metrologiei 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Metrologie; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de persoane 

perfecţionate 

 

  

Obiectivul 4. Asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate şi fiabilitate 

4.1.  Dezvoltarea 

cadrului legal şi 

normativ 

4.1.1. Dezvoltarea 

cadrului normativ prin 

preluarea 

reglementărilor 

europene în domeniu 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Număr de documente 

normative preluate din 

reglementările europene 

Realizat 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice 

„Echipamente sub presiune” (Directiva UE nr.2014/68/UE) a fost aprobat 

în ședința Guvernului din 05.10.16. 

4.1.2. Efectuarea 

controalelor cu caracter 

consultativ, bazate pe un 

sistem modern de 

evaluare a riscurilor 

Permanent Ministerul 

Economiei 

Număr de agenţi economici 

consultaţi anual 

 

4.2. Prevenirea 

avariilor la 

obiectele 

4.2.1. Intensificarea 

evaluării riscurilor prin 

estimarea probabilităţii 

Permanent Ministerul 

Economiei 

Număr de controale; număr 

de mese rotunde, seminare, 

vizite consultative 

 

http://www.bipm.org/
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industriale 

periculoase 

şi gravităţii avariilor 

tehnologice şi 

intensificarea măsurilor 

de prevenire a acestora, 

micşorînd ponderea 

instalaţiilor tehnice din 

zona de risc 

4.2.2. Crearea sistemului 

informaţional al 

obiectelor industriale 

periculoase şi 

monitorizarea acestora 

în baza riscurilor 

aferente 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Sistem funcţional şi 

transparent 

 

4.2.3. Simplificarea 

procedurilor de dare în 

exploatare a obiectelor 

industriale periculoase 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Proiect aprobat Realizat 

Proiectul de lege nr.166 din 23 septembrie privind modificarea unor acte 

legislative a fost adoptat în lectura finală (inclusiv Legea nr.116 din 18 mai 

2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase) 

 

4.2.4. Introducerea 

sistemului de autorizare 

integrată de mediu 

pentru obiectele cu un 

potenţial impact 

semnificativ asupra 

mediului 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Mediului 

Mecanism elaborat şi 

adoptat 

 

4.3. Diminuarea 

riscurilor de 

avarii industriale 

şi catastrofelor 

cu caracter 

tehnogen, 

majorînd 

ponderea 

agenţilor 

economici care 

activează în 

domeniul 

4.3.1. Efectuarea 

controalelor în scopul 

prevenirii avariilor 

industriale şi 

catastrofelor cu caracter 

tehnogen, organizarea 

meselor rotunde, 

seminarelor şi vizitelor 

consultative la obiectele 

industriale periculoase, 

pe domenii de 

supraveghere 

Permanent Ministerul 

Economiei 

Număr de controale; număr 

de mese rotunde, seminare, 

vizite consultative 
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securităţii 

industriale şi a 

persoanelor 

fizice care 

cunosc aceste 

riscuri şi măsuri 

de prevenire 

  

Obiectivul 5. Sporirea gradului de protecţie a consumatorului şi de supraveghere a pieţei prin alinierea la standardele Uniunii Europene 

5.1. Diminuarea 

riscului de 

apariţie a 

produselor 

periculoase pe 

piaţă 

5.1.1. Dezvoltarea 

sistemului naţional de 

laboratoare pentru 

testarea inofensivităţii şi 

calităţii produselor 

plasate pe piaţă, în 

special a produselor 

alimentare 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătăţii 

Număr de laboratoare create 

anual 
În derulare 

1) Dotarea 

laboratoarelor din 

sistemul național 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

ANSA 

Număr de laboratoare dotate 

 
În derulare  
La momentul actual în subordinea administrativă a Agenției este ÎP Centrul 

Republican de Diagnostică Veterinară. 

 

2) Instruirea 

continuă a personalului 

Numărul de instruiri În derulare  
În perioada 25-27 mai în colaborare cu Proiectul “Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Technical Cooperation Departament (Germany)” (GIZ)  au 

fost petrecute instruiri a personalului din laborator 

3) Implementarea 

unui sistem de 

management, conform  

ISO 17025 

Sistem creat 

 
În derulare  
Cu sprijinul Delegației UE, a fost inițiată procedura de reacreditare a 

Laboratorului pentru siguranța alimentelor din cadrul Centrul Republican 

de Diagnostică Veterinară. La 08.04.2016 s-a încheiat contractul de 

prestări de servicii de reacreditare nr. 3089  între Centrul Republican de 

Diagnostică Veterinară  și Asociația de Acreditare din România RENAR. 

La data de 23.06.2016 a fost încheiat contractul  de prestări servicii 

(Etalonări/verificări metrologice) nr. 4150 cu Institutul Național de 

Metrologie București în vederea etalonării și verificării metrologice a 

echipamentului din cadrul Centrului Republican de Diagnostică 

Veterinară. Echipamentul din cadrul Laboratorului de Încercări a 
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Produselor de Origine Animală (LIPAOA) a fost supus verificărilor 

metrologice în conformitate cu contractul sus-numit. 

 

4) Implementarea 

unui sistem 

informațional în cadrul 

laboratoarelor 

Sistem creat În derulare  
La moment în cadrul IP CRDV compartimentul siguranța alimentelor este 

lansat Sistemul Informațional LIMS (etapa de testare și modificare, 

completare)   

5) Determinarea 

competenţilor 

laboratoarelor de 

performanta în cadrul  

retelei de laborator  a 

SSSSP în acordarea 

serviciilor Centrelor de 

Sanatate Publica 

teritoriale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

Naţional de 

Sănătate Publică; 

Centrele de 

performanţă de 

Sănătate Publică 

 

  

5.1.2. Asigurarea 

inofensivităţii 

produselor şi serviciilor 

prin stabilirea cerinţelor 

minime de inofensivitate 

şi calitate pentru produse 

şi servicii 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Sănătăţii 

Număr de regulamente 

aprobate anual 
 

1) Elaborarea 

prioectului privind 

modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.564 din 

10 septembrie 2009 

pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar 

privind stabilirea 

condiţiilor de plasare pe 

Trimestrul 

IV, 

2016 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

Naţional de 

Sănătate Publică 
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piaţă a produselor 

biodistructive 

 

2) Elaborarea 

regulamentului privind 

asigurarea radioprotecţei 

ş securităţii radiologice 

în practicele de medicină 

nucleară 

Trimestrul 

III, 

2016 

 

3) Elaborarea 

Regulamentului sanitar 

privind monitorizarea 

calităţii apei potabile 

Trimestrul 

III, 

2016 

 

4) Elaborarea 

Regulamentului sanitar 

privind igiena instituţilor 

preşcolare 

Trimestrul 

III, 

2016 

 

5) Elaborarea 

Regulamentului sanitar 

privind produsele din 

tutun 

Trimestrul 

II, 

2016 

 

6) Elaborarea normelor 

sanitar-veterinare 

Trimestrul 

IV 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

În derulare 

În prezent este în promovare proiectul de Lege privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare care transpune 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informare consumatorilor cu 

privire la produsele alimentare. 

 

7) Elaborarea 

propunerilor în vederea 

stabilirii cerinţelor 

minime de inofensivitate 

şi calitate pentru produse 

Trimestrul 

IV, 2016 

 Numărul 

îndrumarelor 

elaborate și 

aprobate 

 

ANSA Realizat 

S-au prezentat propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr. 231 

din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior. 

8) Elaborarea 

ghidurilor și 

recomandărilor pentru 

unitățile din domeniul 

alimentar 

Realizat 

 ANSA, în cooperare cu GIZ, a elaborat și aprobat Procedura Specifică 

COD: PS(04/1)-19/01 “Anchetă de serviciu în caz de depistare a mierii 

de albine neconforme” și Procedurii Specifice ,,Autorizarea și listarea 
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unităților din domeniul produselor de origine animală destinate 

consumului; 

 A fost elaborat Programul Național de Monitorizare a Calității 

Produselor de Uz Fitosanitar pentru anii 2017-2020; 

  ANSA repartizează în cadrul Structurilor teritoriale,  Ghiduri și 

Manuale care urmează a fi repartizate agenților economici:  

1. Ghidul privind implementarea procedurilor HACCP și utilizarea 

aditivilor furajeri la întreprinderile avicole; 

2. Manualul privind efectuarea controlului oficial al unităților din 

domeniul alimentar; 

3. Ghidul privind implementarea procedurilor bazate pe principiile 

HACCP în unitățile de producere a produselor din carne. 

 Au fost elaborate Instrucțiunile cu privire la prelevarea, monitorizarea 

procedurile de recoltare a probelor și testarea acestora; (5 instrucțiuni 

specifice). 

1. Procedura generală ,,Suspendarea/interzicerea activității 

unităților din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranța 

alimentelor”   

2. Procedura generală ,,Rechemarea/retragerea alimentelor 

nesigure de pe piață”; 

3. ,,Ghidul privind elaborarea procedurii de retragere/rechemare 

pentru operatorii din industria alimentară”; 

4. Procedura specifică ,,Privind verificarea trasabilității”; 

5. Procedura specifică ,,privind inspecția instalațiilor mobile și/sau 

temporare (marchize, standuri de comercializare, vehicule 

mobile pentru vînzare, precum și a automatelor de vînzare; 

6. Procedura specifică ,,Privind inspecția depozitelor pentru  

produse de origine animală”. 

 S-au desfășurat seminare de instruire a inspectorilor din cadrul STSA 

și agenților economici cu activitate în domeniu de profil.  

 

9) Elaborarea 

recomandărilor pentru 

unitățile de alimentație 

publică 

   Realizat 

A fost elaborată și aprobată Procedura specifică „Privind inspecția 

unităților de alimentație publică” 

10) Elaborarea și 

aprobarea 

Reglementprilor tehnice 

 Ministerul 

Economiei 

 Realizat 

MEc: Pentru diminuarea riscurilor au fost aprobate 3 (trei) Reglementări 

tehnice: 
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1) H.G. nr.8 din 20.01.2016 privind ascensoarele şi componentele de 

siguranţă pentru ascensoare; 

2) H.G. nr.37 din 01.02.2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a 

brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi 

interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie. 

3) Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Reglementării 

tehnice „Echipamente sub presiune” a fost aprobat în ședința Guvernului 

din 05.10.16. 

 

5.1.3. Informarea 

mediului de afaceri 

privind cerinţele 

aplicabile, regulile de 

comerţ şi de plasare pe 

piaţă a produselor şi 

serviciilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Număr de agenţi economici 

consultaţi anual 
În derulare 

MDRC: În semestrul  I al anului 2016: 

1) Au fost consultaţi circa 100 de agenţi economici. Majoritatea 

consultaţiilor s-au referit la: regulile de certificare şi agrementare tehnică 

a produselor pentru construcţii; dosarul tehnic preliminar pentru agrement 

tehnic;  Lista standardelor conexe la reglementarea tehnică cu privire la 

produsele pentru construcţii; plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor de 

import; informaţii referitor la organismele de evaluare a conformităţii 

produselor în domeniul construcţiilor, legalizarea tehnologiilor noi de 

fabricaţie a produselor pentru construcţii; etc. 

2)  În martie 2016 a fost organizat şi desfăşurat un seminar la care 

mediul de afaceri a fost informat despre proiectul Reglementării tehnice  

cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru 

construcții (măsură de implementare a  Acordului de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016). În contextul 

acestui seminar, mediul de afaceri a fost informat detaliat despre: punerea 

la dispoziţie pe piață și punerea în funcțiune a  produselor pentru 

construcţii; cerinţele fundamentale pentru grupele de produse respective; 

procedurile de evaluare a conformităţii; declaraţia de performanţă; regulile 

de aplicare a marcajului de conformitate SM; principiile generale şi 

normele de aplicare a marcajului CE; informaţia pentru consumator; 

cerinţele specifice privind supravegherea pieţei; responsabilităţi, despre 

diferențele  dintre Hotărîrea Guvernului nr.226 din 29 februarie 2008 

pentru aprobarea reglementării tehnice cu privire la produsele pentru 

construcţii (care la zi este în vigoare) și noile reglementări din proiectul  

hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la 

cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”, 

ajustate la Regulamentul (UE)  305/2011, etc. 
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ANRCETI:  Acțiunile de informare a mediului de afaceri privind cerințele 

aplicabile în domeniul comunicațiilor electronice, regulile de comerț și de 

plasare pe piață a produselor și serviciilor de comunicații electronice a fost 

realizată, în semestrul I al anului 2016, de către ANRCETI, în cadrul 

controalelor planificate/inopinate efectuate de ANRCETI la 4 agenți 

economici înscriși în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de 

comunicații electronice. Cifra menționată se datorează faptului că 

controalele planificate au fost suspendate pentru perioada trimestrului I și 

II al anului 2016, întru executarea Legii nr. 18 din  04.03.2016 privind 

moratoriul asupra controlului de stat. 

În cadrul controalelor, specialiștii ANRCETI au acordat furnizorilor de 

rețele și servicii de comunicații electronice consultație și asistență necesară 

în vederea familiarizării acestora cu prevederile legislației din domeniul de 

competență al ANRCETI, inclusiv în partea ce ține de asigurarea calității 

și securității serviciilor publice de comunicații electronice și protecția 

drepturilor consumatorilor/utilizatorilor finali. În cadrul consultărilor s-a 

pus accentul pe necesitatea asigurării de către furnizori a transparenței 

tarifelor și condițiilor de furnizare și utilizare a serviciilor, pe respectarea 

cu strictețe a obligației de informare a consumatorilor/utilizatorilor finali, 

pe ajustarea contractelor cu clauze contractuale standard la cerințele actelor 

legislative/normative în vigoare, etc. 

APC:  

1) Acordată consultanţă agenţilor economici în cadrul a 385 vizite în 

centre comerciale, 25 vizite în cadrul Primăriilor şi 10 vizite în pieţe; 2366 

agenţi econo-mici din comerţ/ 

prestatori informaţi; 12 vizite de consultanţă cu mass-media 

2) 2400 exemplare de pliante distribuite; 

3) 4 mese rotunde: (1- de Ziua Mondială a Consumatorului, 2 - cu  

angajaţii filialelor de farmacii, 1- cu angajaţii of Terit.Cahul al CS); 

4) 83 interviuri acordate (TV, Radio, Presa scrisă), 2 conferinţe de presă, 

13 participări  în cadrul emisiunilor TV, Radio. 

1) Includerea în 

programul de instrire 

igienică a persoanelor 

fizice şi juridice a 

capitolului „cerinţele 

aplicabile, regulile de 

comerţ şi de plasare pe 

Permanent Ministerul 

Sănătății 
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piaţă a produselor şi 

serviciilor” 

2) Consultarea 

mediului de afaceri 

privind cerinţele 

aplicabile, regulile de 

comerţ şi de plasare pe 

piaţă a medicamentelor 

şi dispozitivelor 

medicale 

  

3) Elaborarea rubriicii 

pe pagena web oficială a 

Agenției dedicate 

mediului de afaceri. 

Trimestrul 

III, 

2016 

  

5.1.4. Implementarea 

programelor 

educaţionale în 

domeniul protecţiei 

consumatorului în 

instituţiile de învăţămînt 

gimnazial, liceal, 

secundar profesional, 

mediu de specialitate şi 

universitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de programe 

elaborate şi implementate 
Realizat 

Trim.I-II: 

1)  În instituţiile de învăţămînt superior programele de studii în 

domeniul protecţiei consumatorilor se realizează în 17 instituţii la 

specialitatea Drept, disciplina Drept civil. Planul analitic al disciplinei 

menţionate conţine următoarele subiectele: Protecţia consumatorului, 

Drepturile consumatorului etc. 

  Ca disciplină opţională, Protecţia drepturilor consumatorului se 

studiază la Universitatea Pedagogică ,,A.Russo’’din or. Bălţi şi la 

Academia de Studii Economice a Moldovei. 

    La Universitatea de Stat din Moldova, la ciclul I, la specialitatea 

Marketing şi logistică se studiază disciplina Protecţia consumatorului 

(158 de studenţi). De asemenea la ciclul II, programele de master Studii în 

marketing şi Comerţ internaţional, conţin subiecte privind protecţia și 

drepturile consumatorului. La Universitatea de Stat din Comrat 26 de 

persoane studiază la specialitatea  Managementul activității de marketing, 

la care disciplinele de bază conțin subiecte privind drepturile 

consumatorului. 

 La Academia de Studii Economice și Universitatea Cooperatist 

Comercială la specialitățile Merceologie și comerț și Marketing și 

logistică disciplina Protecția consumatorului este studiată respectiv circa 

de 700 și 240 de studenți. 
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1) Promovarea 

conceptelor de protectie 

a consumatorului prin 

intermediul programelor 

de studii în învățămîntul 

superior 

Permanent 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 
 

2) Promovarea 

conceptelor de 

protectie a 

consumatorului prin 

intermediul 

programelor de studii 

în învăpțămîntul 

profesional ethnic 

 

Permanent 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Realizat 

În instituţiile de învăţămînt primar și secundar general, formarea și 

promovarea dimensiunii de educație socială se realizează prin prisma 

conceptelor din economie şi este asigurată  prin disciplina școlară Educația 

civică și orele de dirigenție, ambele cu statut de discipline obligatorii în 

Planul-cadru. 

  În Curriculumul la disciplina Educație civică (1 oră/săptămînă în clasele 

V-XII), la modulul din ciclul gimnazial: Dezvoltarea personală şi ghidarea 

în carieră, este propusă tema Producător şi consumator: aspecte legale. 

Drepturile şi responsabilităţile consumatorului. În anul curent de studii 

acest modul este studiat de către circa 30,0 mii de elevi din clasa 9-a. 

 În toate de instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar, în 

grupele profesionale şi de meserii, implementarea programelor 

educaţionale în materia drepturilor consumatorului este asigurată prin 

disciplina profesională Etica profesională şi disciplina de cultură generală 

Bazele antreprenoriatului   şi tangenţial la orele de pregătire opţionale 

Codul  muncii  şi Viaţa socială şi profesională. În anul curent de studii la 

disciplinele menţionate au fost instruiţi circa 10,0 mii de elevi. 

       În toate instituțiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din 

republică se studiază disciplina de cultură generală Bazele 

antreprenoriatului   care conține și subiecte privind drepturile 

consumatorului. 

    În învăţămîntul profesional tehnic postsecundar programele de studii în 

domeniul protecţiei consumatorilor sunt asigurate la Colegiul Naţional de 

Comerţ al ASEM prin disciplinele: Comportamentul consumatorului (150 

de ore), Legislaţia şi protecţia consumatorului (140 de ore), Protecţia 

consumatorului (30 de ore). Subiectul drepturile consumatorului este 

present şi la orele de dirigenţie, educative şi seminare cu tematica: 

Drepturile de consumator, Consumatorul trebuie să fie bine informat. În 

instituție anual sunt organizate  activități cu privire la Ziua Mondială a 

Drepturilor Consumatorilor. 
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     În 8 colegii cu profil agricol subiectul Protecţia consumatorului se 

studiază în cadrul disciplinei Managementul calităţii  (60 ore) la 7 

specialităţi. În colegiile menţionate, deasemenea se studiază disciplinele, 

ce vizează domeniul drepturilor consumatorilor: Legislaţia şi protecţia 

consumatorului, Managementul calităţii, Organizarea producerii şi 

managementul calităţii alimentelor. 

 

Realizat 

 În sem. I, 2016 AGEPI a diseminat  2640 ex. de publicații în domeniul 

proprietății intelectuale (6 titluri), inclusiv pliante cu referire la efectele 

negative ale  contrafacerii și pirateriei, în rândul elevilor și studenților 

participanți la concursurile, organizate de către  Ministerul Educației, 

UTM, ASEM, AO Junior Achievement în parteneriat cu AGEPI. 

Au fost organizate 3 seminare tematice   în domeniul protecției proprietății 

intelectuale, la care au participat 160 studenți (UASM, UTM, ASEM), 

fiind distribuite  540 ex. de diverse materiale informative din domeniu. 

De asemenea, 27 aprilie 2016 a  fost semnat Acordul de colaborare  dintre 

Ministerul Educației și AGEPI în vederea promovării cunoștințelor în 

domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul  instituţiilor de învăţământ din 

Republica Moldova şi sensibilizarea tinerei generaţii asupra fenomenelor 

contrafacerii şi pirateriei. 

5.1.5. Actualizarea 

curriculei la disciplina 

opţională „Protecţia 

consumatorilor” 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

Curriculum actualizat  
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1) Actualizarea 

auxiliarelor didactice 

pentru sporirea 

eficienței în procesul de 

implementare a  

curriculumului opțional 

la disciplina Educație 

socială și financiară 

Trimestrul 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

2) Revizuirea 

Ghidului metodologic 

pentru implementarea 

curriculumului opțional 

la disciplina Educație 

socială și financiară 

Trimestrul 

IV 

 

5.2.  Eficientizarea 

activităţii 

Agenţiei pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

(APC) 

5.2.1. Consolidarea 

procesului de informare 

şi educare a 

consumatorului 

Permanent Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

Număr de persoane 

consultate; număr de 

evenimente organizate 

anual 

Realizat 

MDRC: În semestrul  I al anului 2016, au fost consultate peste 70 de 

persoane referitor la importanţa obţinerii certificatelor de conformitate şi 

agrementelor tehnice pentru produsele de construcţii.  

Concomitent, pentru o mai bună informare a proiectanţilor, 

verificatorilor de proiecte, producătorilor şi consumatorilor despre 

calitatea produselor şi cerinţele faţă de ele au fost organizate şi desfăşurate 

următoarele evenimente: 

- la 16-19 martie 2016 a fost organizată şi desfăşurată  expoziţia de 

ramură „Moldconstruct-2016”; 

- la 17 martie 2016 a fost organizat şi desfăşurat seminarul cu 

tematica „Priorităţi  în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale”, la 

care au participat peste 80 de persoane. În cadrul acestui seminar mediul 

de afaceri şi consumatorii au fost informați despre:  

1. Realizări şi perspective în domeniul dezvoltării regionale în 

Republica Moldova;  

2. Procesul de implementare a eurocodurilor în Republica Moldova;  

3. Proiectul reglementării tehnice  cu privire la cerințele minime pentru 

comercializarea produselor pentru construcții; 

4. Realizări şi perspective în domeniul atestării tehnico-profesională a 

specialiştilor în construcţii;  

5. Noul cadru legal în domeniul locuinţelor;  
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6. Desfășurarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru paturile 

socialmente vulnerabile, faza II. 

 

ANRCETI: În vederea consolidării procesului de informare și educare a 

consumatorilor/utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice, 

în semestrul I al anului 2016 ANRCETI a continuat să utilizeze activ 

pagina web oficială (www.anrceti.md) în calitate de instrument de 

informare și comunicare cu consumatorii/utilizatorii finali ai serviciilor de 

comunicații electronice.  

Conform datelor statistice se constată că în semestrul I al anului 2016 

pagina web oficială  ANRCETI a fost accesată de 24.755 de utilizatori 

(utilizatori care au avut minimum o sesiune în intervalul de date selectat; 

aici sunt incluși atât utilizatorii noi, cât și cei care revin), care au deschis 

46.293 sesiuni  și au generat 129.154 afișări de pagină (afișările de pagină 

reprezintă numărul total de pagini văzute; afișările repetate ale unei singure 

pagini sunt luate în calcul). Din totalul de 46.293 de sesiuni, 23.581 

(50,9%) au fost deschise de vizitatori noi (care realizau prima accesare a 

site-ului), iar 22.712 (49,1%) – de utilizatori recurenți. 

De asemenea, pagina „Consultări on-line” are menirea de a oferi consultări 

operative utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice. În perioada 

de referință au fost examinate și expediate răspunsuri la 4 astfel de 

solicitări. 

Suplimentar, ANRCETI monitorizează permanent situaţia privind 

recepţionarea mesajelor/apelurilor înşelătoare de către utilizatorii finali de 

servicii de comunicații electronice. Astfel, furnizorii, la solicitarea 

ANRCETI, au întreprins următoarele măsuri: stabilirea unor numere 

speciale pentru informarea utilizatorilor finali pe problema dată; blocarea 

centrelor de expediere a SMS-urilor frauduloase, la depistarea acestora sau 

la sesizarea din partea utilizatorilor finali; publicarea informaţiei detaliate 

asupra problemei date pe site-urile furnizorilor. 

MAI: Una din funcțiile de bază ale STI al MAI este  prestarea serviciilor 

publice şi guvernamentale, altele decît serviciile de tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor, către beneficiarii din cadrul Ministerului şi din afara 

acestuia. Astfel în cadrul Direcției servicii publice și guvernamentale a STI 

pe parcursul I semestru al anului 2016 au fost consultate  circa 70000 de 

persoane. 

http://www.anrceti.md/


 

 
96 

APC:   

1)   166 vizite în instituţii de învăţămînt şi colective de muncă; 

16800 persoane abordate şi distribuite pliante; 

2)    Acordate 4867 consultaţii telefonice consumatorilor; 

536 consultaţii acordate în cadrul Ghişeului unic al Agenţiei/oficiilor; 

3)   În cadrul evenimentelor organizate au fost distribuite 16809  unităţi 

de material informaţional(pliante); 

4)   58 informaţii (comunicate) pentru consumatori  şi mediul de afaceri, 

plasate pe pagina web APC şi 122106 vizualizări asupra informaţiilor; 

    Acordată asistenţă juridică consumatorilor prin 71 de participări (unele 

repetate) din 80 de şedinţe numite, în calitate de intervenient accesoriu. 

5.2.2. Sporirea gradului 

de soluţionare a 

petiţiilor, cu apărarea 

drepturilor fundamentale 

şi intereselor economice 

ale consumatorilor 

Permanent Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

Număr de petiţii examinate 

şi soluţionate 
Realizat 

APC: 

1) 420 petiţii parvenite de la consumatori şi 492 readresate de la alte 

autorităţi; 

2) 91 petiţii  parvenite de la consumatori au fost soluţionate prin control 

de stat, 243 petiţii soluţionate şi oferit răspuns din oficiu, inclusiv 1 petiţie 

neexaminată în temeiul prevederilor Legii cu privire la petiţionare; 

3) 99,8% petiţii au fost soluţionate prin examinare de către APC/ 

readresare; 

86 petiţii readresate după competenţe. 

ANRCETI: De către Serviciul Protecţia Utilizatorilor din cadrul Direcţiei 

Monitorizare şi Control a ANRCETI, în semestrul I al anului 2016 au fost 

examinate 98 de petiții. Majoritatea petiţiilor întemeiate au fost rezolvate 

în favoarea consumatorilor/utilizatorilor finali, iar în restul cazurilor 

ANRCETI a propus petiționarilor soluţii de alternativă pentru remedierea 

problemelor semnalate. 

De asemenea, în perioada raportată, au fost examinate 80 adresări 

parvenite la ANRCETI prin intermediul liniei telefonice pentru informare 

– 080080080. Apelul către acest număr este gratuit pentru apelant. 

Apelurile consumatorilor/utilizatorilor  finali la acest număr sunt 

redirecţionate către Serviciul Protecţia Utilizatorilor din cadrul ANRCETI, 

care oferă răspunsuri, prin telefon, la întrebările 

consumatorilor/utilizatorilor finali și le acordă asistență informațională și 

juridică pentru soluţionarea problemelor reclamate. De către Serviciul 

Protecţia Utilizatorilor din cadrul Direcţiei Monitorizare şi Control a 
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ANRCETI, în semestrul I al anului 2016 au fost examinate 107 petiții, 

dintre care 42 s-au dovedit a fi întemeiate. Majoritatea petiţiilor întemeiate 

au fost rezolvate în favoarea consumatorilor/utilizatorilor finali, iar în 

restul cazurilor ANRCETI a propus petiționarilor soluţii de alternativă 

pentru remedierea problemelor semnalate. 

 

MAI: De către Serviciului tehnologii informaționale au fost înregistrate în 

număr de 268 petiții parvenite de la cetățeni, dintre acestea 233 fiind 

soluționate iar 35 în lucru. În majoritatea cazurilor petițiile sunt legate de 

problema eliberării pașaportului( se solicită efectuarea corectărilor sau 

completarea informației din Registrul informației criminalistice și 

criminologice al RM). O buna parte din petiții sunt pe tema deportării și 

reabilitării cetățenilor în timpul regimului sovietic, altele - solicitări pe 

tema eliberării înregistrărilor video, fixate  de Sistemul automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere  «Control Trafic», cu scopul elucidării 

circumstanțelor în cazul producerii accidentului rutier, sau cu scopul 

demonstrării nevinovăției sale în cazul dezacordului cu procesul verbal de 

constatare a faptei contravenționale. 

5.2.3. Efectuarea 

sondajului în scopul 

stabilirii indicelui de 

informare şi încredere a 

consumatorului 

2016 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului  

Raport privind rezultatele 

sondajului 
 

1) Dentificarea ofertelor 

şi contractarea unei 

companii autorizate, 

pentru efectuarea 

sondajului în scopul 

stabilirii indicelui de 

informare şi încredere a 

consumatorului. 

 

 

Trimestrul 

IV-2016 

2) Prezentarea raportului 

cu privire la rezultatele 

sondajului. 
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5.2.4. Desfăşurarea 

campaniilor de 

promovare a sistemului 

instituţional, în 

particular a Agenţiei 

pentru Protecţia 

Consumatorului, şi a 

posibilităţilor oferite de 

acesta, precum şi 

promovarea cazurilor de 

succes privind drepturile 

consumatorilor 

Permanent Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

Număr de evenimente 

organizate anual 
Realizat  

APC: Au fost organizate următoarele evenimente: 

1)    3 campanii de informare în comun cu mass-media:                

 Ziua mondială a consumatorilor; 

 Ziua mondială a copiilor 

 Activitatea pietelor agroalimentare; 

2)    15 cazuri de succes,  inclusiv mediatizate, in care au fost 

soluţionate amiabil petiţiile consumatorilor; 

4)   2 spoturi elaborate şi promovate prin instituţiile media şi pe pagina 

web a Agenţiei; 

5)   54  communicate de presă şi 32 cazuri de succes înregistrate şi  

plasate pe pagina web. 

 

MAI: 3 companii de promovare a serviciilor prestate pe 

portalulserviciilor publice: https://servicii.gov.md/, și anume: 

- Spotul de instruire a populației în serviciul public electronic E-Cazier; 

- Spotul de instruire pentru demonstrare vizuală a modului de depunere 

a cererii E-Cazier; 

- Infograficul cu link-ul https:// 

servicii.gov.md/images/infografic_ecazier.jpg 

5.3. Asigurarea unui 

nivel înalt de 

supraveghere a 

pieţei în vederea 

protejării 

consumatorilor 

5.3.1. Elaborarea 

regulamentului privind 

fondarea sistemului de 

avertizare între autorităţi 

referitor la produsele 

periculoase şi/sau 

neconforme cerinţelor 

stabilite, depistate ca 

fiind plasate pe piaţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

I, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Proiect aprobat În derulare 

MAIA: A fost iniţiată modificarea Legii nr. 113 din 18.05.2012 cu privire 

la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale a legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor în conformitatea cu Regulamentul (CE) nr.178/2002 

a Parlamentului European. Scopul proiectului este instituirea în RM a 

Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje. Proiectul este în 

Parlament  pentru dezbatere în lectura a 2-a. 

https://servicii.gov.md/
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 Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

1) Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului de 

funcționare a Sistemului 

de schimb rapid de 

informații privind 

produsele periculoase.   

Trimestrul 

IV, 2016 

 

Ministerul 

Economiei 

 

 Realizat 

MEc: Proiectul a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016. 

Ministerul Sănătății  a prezentat Ministeruli Economiei propunerile și 

obiecțiile la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de 

funcționare a sistemului de schimb rapid de informații privind produsele 

periculoase (scr. Nr. 01-9/1091 din 21.06.2016) 

2) Elaborarea 

Regulamentului privind 

sistemul de alertă 

precoce ş răspuns rapid 

pentru prevenirea, 

controlul bolilor 

transmisibile ş 

evenimentelor de 

sănătate publică 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Sănătății; 

Centrul Naţional 

de Sănătate 

Publică 

Agenţia 

Medicamentului 

şi Dispozitivelor 

Medicale 

 

  

3) Elaborarea 

Regulamentului  privind 

fondarea sistemului de 

avertizare între autorităţi  

referitor la 

medicamentele rebutate  

şi/sau neconforme 

cerinţelor stabilite, 

depistate ca fiind plasate 

pe piaţă 

  

4) Implementarea 

prevederilor actelor 

normative referitoare la  

punerea în aplicare a 

sistemului rapid de 

alertă la nivel național 

Trimestrul 

I, 2016 

ANSA Numărul de notificări 

 
În derulare 

Subacțiunea va fi realizată pe deplin  după intrarea în vigoare a 

modificărilor operate în Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la 

stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind 

siguranța alimentelor. Modificările au fost aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 224 din 02.03.2016. La moment modificările sunt 

prezentate pentru adoptare Parlamentului. 

La acest capitol ANSA a elaborat: 
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1) Procedura Operațională „Notificările sistemului rapid de alertă pentru 

alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA”  , aprobată prin ordinul 

ANSA Nr. 41 din 02.03.2016; 

 2) Llista de Notificări RASFF, în conformitate cu Procedura menționată. 

Până la moment în Republica Moldova a fost vizată în 6 cazuri, pe aceste 

cazuri au fost demarate anchete de serviciu. 

       Anual, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, ANSA prezintă lista notificărilor RASFF în care a fost vizată 

RM pentru anul respectiv și măsurile întreprinse. 

       Lunar sunt procesate datele de pe portalul de profil RASFF pentru 

produsele de origine animală importate în Republica Moldova.         

5.3.2. Fondarea 

sistemului de avertizare 

şi 

administrare/întreţinere 

a acestuia 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

publice centrale 

Sistem funcţional  

1) Crearea paginei 

oficiale a sistemului  

 

 Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

  

5.3.3. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a pieţei 

prin dezvoltarea 

competenţelor tehnice, 

de integritate 

profesională şi 

asigurarea respectării 

principiului 

independenţei şi 

transparenţei activităţii 

2016-2018 Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Număr de instruiri 

efectuate; număr de 

inspectori instruiţi 
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Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1) Instruirea 

specialiştilor Centrelor 

de Sănătate Publică 

privind exeprtiza 

produselor alimentare şi 

nealimentare potenţial 

periculoase pentru 

sănătatea populaţiei 

 

Trimestrul  

IV, 2016 

 

Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

Naţional de 

Sănătate Publică; 

Agenţia 

Medicamentului 

şi Dispozitivelor 

Medicale 

  

 

 

 

 

 

 

 

Număr de instruiri 

efectuate; număr de 

inspectori instruiţi 

 

2) Organizarea 

cursurilor pentru 

consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a pieţei 

medicamentelor și 

dispozitivelor medicale 

Trimestrul  

III-IV, 

2016  

3) Organizarea 

instruirilor în domeniul 

supravegherii pieției 

2016 Ministerul 

Economiei 

 

 

 

 

 

 

 Realizat 

S-au organizat: 

1.  2 cursuri de instruire: 

 Evaluarea ricurilor în UE; 

 Evaluarea ricurilor în UE, aplicații practice. 

2. 1 prezentare:  ”Transpunerea legislației europene în cea ce privește 

supravegherea pieșei și protecția consumatorilor”.  

 

4) Organizarea  

instruirilor pentru 

inspectori STSA  în 

domeniul efectuării 

controalelor oficiale; 

2016 ANSA Numărul de instruiri pentru 

inspectori instruiți 
Realizat 

1) Colaboratorii ANSA au participat la instruiri internaționale (Belgia, 

Turcia, Grecia, Ucraina, SUA, Slovenia). 

2) Au fost efectuate instruiri interne petrecute în cadrul aparatului central 

și a direcțiilor raionale pentru siguranța alimentelor, conform tematicii:  

- controlul fructelor şi legumelor în stare proaspătă la indicatorii de 

calitate; 
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- Institutul muncii, „Tehnologiile de cultivare şi valorificare a 

pomuşoarelor”; 

- DPP „Particularităţile dezvoltării obiectivelor nocive a plantelor în anul 

2016; 

- Tendințe în dezvoltarea pepinieritului pomicol, viticol și bacifer în RM. 

- Certificarea materialului de înmulțire și săditor”; 

- Inspecția sectoarelor semincere și de hibridare a culturilor agricole; 

3) S-a elaborat și prezentat direcției resurse umane Planul anual de 

Dezvoltare Profesională pentru anul 2016. S-au desfășurat două activități 

de instruire: 

- Seminar informativ ,,Implementarea principiilor HACCP –condiție 

pentru liber schimb de alimente cu UE”, în cadrul Expoziției Fabricat în 

Moldova;  

- Instruire internă cu Aparatul Central ANSA ,,Aplicarea criteriilor  

microbiologice pentru produsele alimentare, în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr.  221/2009”. Urmează efectuarea instruirilor cu 

personalul structurilor teritoriale în sem. II 2016, în baza procedurilor 

elaborate și abrobate. 

 

5) Organizarea 

instruirilor în domeniul 

implementării 

programelor naționale de 

monitorizare și control a 

siguranței produselor 

alimentare 

2016 ANSA Realizat 

1) La 03.06.2016 a fost susținut Briefing-uri de presă pe tematica: 

„Sănătatea publică- prioritate a ANSA” ;  „Influenta nitraților asupra 

sănătății umane„ 

2) În perioada ianuarie-mai 2016 au fost organizate şi desfăşurate 3 

seminare tematice:  

- privind controlul fructelor şi legumelor în starea proaspătă la indicii de 

calitate;  

- particularităţile de dezvoltare a organismelor dăunătoare plantelor pentru 

anul 2016;  

- tehnologiile de cultivare şi valorificare a pomuşoarelor. 

3) Colaboratorii ANSA au participat la o  instruire 

 privind monitorizarea organismelor dăunătoare a plantelor 

6) Instruirea agenților 

economici din domeniul 

sectorul alimentar 

2016 ANSA Realizat  
În anul 2016 au fost efectuate 2 seminare,  în cadrul cărora s-au instruit în 

jur de 54 agenţi economici din domeniul alimentar.  

Tematica seminarelor: 

-  „Evaluarea sistemului siguranței alimentelor în R M”; 
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- „Implementarea principiilor HACCP – condiţiile pentru liber schimb de 

alimente cu UE”.  

- A fost organizat de către FAO seminarul în domeniul sănătatea plantelor 

din alte state (Republica Belorusă, Federaţia Rusă, Italia, Turcia etc.). 

Colaboratorii ANSA au participat la organizarea acestuia și au prezentat 

informații cu privire la executarea procedurilor fitosanitare şi eliberarea 

certificatelor fitosanitare. 

 

7) Efectuarea 

instruirilor în cadrul 

proiectelor internaționale 

de care beneficiază 

ANSA 

2016 ANSA  Realizat  
ANSA, în cooperare cu GIZ, a elaborat și aprobat Procedura Specifică 

COD: PS(D08)-02/01“ în perioada 25.05.2016-27.05.2016 s-au petrecut 

instruirii a colaboratorilor ANSA”.  

Seminar: „Îmbunătăţirea siguranţei alimentare în Republica 

Moldova” (GIZ) - pe domeniile: 

-  Notificările Sistemului Rapid de Alerta; 

-  Procedura de instruire iniţială a inspectorilor; 

- Procedura de autorizare şi listare a unităţilor/ întreprinderilor; 

-  Procedura pentru împuternicirea auditorilor interni. 

- ANSA/Eficientizarea controlului asupra inofensivității produselor 

agricole (Implementarea Programului național de monitorizarea a 

reziduurilor de pesticide și de nitrați în produsele alimentare de origine 

vegetală  2015-2020.) 

5.3.4. Crearea 

mecanismelor adecvate 

de comunicare şi 

coordonare între 

autorităţile de 

supraveghere a pieţei şi 

autorităţile vamale 

pentru eficientizarea 

activităţilor de 

supraveghere a pieţei 

privind punerea la 

dispoziţie pe piaţa 

internă a produselor care 

sînt conforme cu 

cerinţele esenţiale 

aplicabile sau alte 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

publice centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanisme funcţionale În derulare 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1076 din 23.09.2016 



 

 
104 

aspecte referitoare la 

protecţia intereselor 

publice 

 

1) Punerea in aplicare a 

Regulamentului privind 

procedurile de 

conlucrare între 

autorităţile de 

supraveghere a pieţei şi 

Serviciul Vamal, 

aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

  

2) Elaborarea și 

aplicarea unei platforme 

unice a Agenţiei 

Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale 

și Serviciu Vamal 

referitoare la importul și 

exportului 

medicamentelor și 

dispozitivelor medicale 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

Naţional de 

Sănătate Publică; 

Agenţia 

Medicamentului 

şi Dispozitivelor 

Medicale 

  

  

Obiectivul 6. Fortificarea şi optimizarea sistemului de control al calităţii produselor agroalimentare 
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6.1. Consolidarea 

activităţii 

Agenţiei 

Naţionale pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

6.1.1. Finalizarea 

procesului de eliminare 

a dublărilor 

competenţelor în 

domeniul siguranţei şi 

calităţii produselor 

alimentare 

 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

 

 

 

 

 

 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului; 

Ministerul 

Sănătăţii 

Acte normative aprobate 

anual; acorduri 

interinstituţionale încheiate 

 

1) Elaborarea 
propunerilor de 

modificare a legislației 

în scopul eliminării  

dublărilor  de 

competenţă în domeniul 

siguranţei şi calităţii 

produselor alimentare 

 

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSA 

Propuneri privind revizuirea 

cadrului normativ 
Realizat 

S-au prezentat propuneri la proiectul hotărîrii Guvernului, pentru 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 

131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător.   

 

 

2) Elaborarea 

acordurilor de 

colaborarea între 

instituțiile care au 

competențe în domeniul 

siguranţei şi calităţii 

produselor alimentare 

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

 

Numărul acordurilor 

semnate 
Realizat 

În trimestrul I și II 2016, au fost semnate 2 acorduri între institiții ce au 

competența în domeniul siguranței alimentare: 

-  Acordul de colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

la data de 22.04.2016. 

-  Acordul de colaborare cu Agenția de Intervenții și Plăți pentru 

Agricultură la data de 12.07.2016 

3)  Revizuirea 

organigramei ANSA în 

scopul evitării dublării 

intra- instituțională 

Trimestrul 

III, 2016 

 

Organigrama ANSA 

revizuită 

 

4) Elaborarea ordinului 

comun între Minsiterul 

Sănătăţii şi ANSA 

privind competenţele în 

domeniul siguranţei şi 

calităţii produselor 

alimentare 

 

Trimestrul 

II, 2017 

Ministerul 

Sănătăţii; 

ANSA; 

Centrul Naţional 

de Sănătate 

Publică 
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6.1.2. Instituirea şi 

descentralizarea 

laboratoarelor zonale de 

verificare a calităţii 

producţiei agricole 

plasate pe piaţă şi a 

subdiviziunilor 

teritoriale pentru 

siguranţa alimentelor 

Trimestrul 

IV, 2017 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătății 

Număr de unităţi 

descentralizate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Reabilitarea 

laboratoarelor zonale 

Cahul, Bălți. 

ANSA Pentru asigurarea controlului lanțului alimentar integral cu suportul Băncii 

Mondiale vor fi reconstruite două laboratoare de încercări pentru sănătatea 

plantelor, calitatea produselor de origine animală și non-animală la Bălți și 

Cahul.  

 

  Ministerul 

Sănătății 
Realizat  

MinSan: Centrul Național de Sănătate Publică și 10 Centre de Sănătate 

Publică cu laboratoare de performanța au beneficiat de 220 unități de 

echipament de laborator. Pe parcursul anului 2015 tot echipamentul a fost 

instalat, personalul instruit, în derulare sunt lucrările de metrologie. 

Astfel, laboratoarele rețelei de laborator Serviciului de Supraveghere de 

Stat a Sănătății Publice (din 10 Centre de Sănătate Publică) prestează 

servicii atît în interesul supravegherii de stat a sănătății publice, cît și 

pentru verificarea și monitorizarea calității și inofensivității produselor 

alimentare agricole plasate pe piață la contractarea serviciilor la solicitare 

subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. 

6.1.3. Elaborarea şi 

realizarea planurilor 

naţionale de 

supraveghere a 

siguranţei produselor 

agroalimentare 

2016-2018 Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Sănătăţii 

Planuri elaborate şi 

aprobate; nivel de realizare 

a planului anual 

 

 

Numărul programelor 

aprobate 

 

1) Elaborarea 

programurilor de 

monitorizare și 

supraveghere în 

domeniul siguranței 

alimentelor 

 

2016 ANSA Realizat 

A fost elaborat și aprobat Programul de monitorizare şi supraveghere  în 

domeniul sănătății plantelor pentru anul  2016, Ordin ANSA nr. 77 din 

01.04.2016. 

(2) A fost elaborat Ordinul ANSA Nr. 77 din 01 aprilie 2016 cu privire la 

aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul 

sănătății plantelor, siguranței alimentelor și furajelor, pentru anul 2016 și 
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Ordinul ANSA Nr. 103 din 27 aprilie 2016 Cu privire la aprobarea 

Programului de Salmonella spp. în carcasele de păsări pentru anul 2016. 

(3) A fost elaborată planificarea prelevărilor de probe pentru 

implementarea programului de monitorizare a reziduurilor de pesticide și 

conținutului  de nitrați, Ordinul nr. 138 din 06.06.2016.  

2)  Elaborarea planului 

de monitorizare a 

reziduurilor în produsele 

alimentare 

2016 ANSA Numărul planurilor 

aprobate 

 

Realizat 

Au fost elaborate: 

(1) Planul Național de utilizare durabilă a pesticidelor – prin scrisoarea 

nr.01-6/648 din 31.03.2016 s-a transmis la avizare și promovare căre  

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Planul urmează a fi 

aprobat prin hotărîre de Guvern. 

(2) Conform Ordinului ANSA nr. 50 din 11 martie 2016 cu privire la 

aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2016, lunar 

conform Planului SMSA/STSA se recoltează probe de produse alimentare 

de origine animală (carne de pasăre, ouă de pasăre, miere de albine și pește) 

și le expediază către IP Centrul Republican de Diagnostică Veterinară. 

(3)  Au fost stabiliți indicii limită pentru  investigații de laborator, în cadrul 

Planului Național de monitorizare a reziduurilor în produse de origine 

animală, aprobat prin ordinul nr. 50 din 11.03.2016. 

 

3) Elaborarea 

planificării 

calendaristice de 

prelevare a probelor în 

scopul implementării 

programelor de 

monitorizare și 

supraveghere în 

domeniul siguranței 

alimentelor 

2016 ANSA  În derulare 

A fost elaborată ,,Procedura de prelevare a probelor pentru controlul 

conținutului de nitrați în produsele de origine vegetală”. 

4) Elaborarea 

planurilor comune de 

supraveghere a 

siguranţei produselor 

agroalimentare între 

Minsiterul Sănătăţii şi 

ANSA 

Trimestrul 

IV, 

2016, 

2017 

 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Centrul Naţional 

de Sănătate 

Publică 
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Acţiuni sectoriale: agricultură, turism şi mediu 

1. Optimizarea 

sistemului de 

vînzări ale 

producţiei 

agricole şi 

agroalimentare 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

necesare 

sectorului 

agricol 

1.1. Implementarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr.741 din 17 august 

2010 cu privire la 

aprobarea Programului 

de dezvoltare a 

infrastructurii de piaţă 

pentru produsele 

agroalimentare 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Centrul Agroalimentar din 

mun.Chişinău creat 

 

1.2. Crearea, în baza 

parteneriatului public-

privat, a mai multe 

centre agroalimentare 

regionale, în care 

agricultorii pot să 

comercializeze direct 

producţia agricolă, 

precum şi să beneficieze 

de serviciile necesare 

pentru exportul 

producţiei 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

3 pieţe agricole regionale 

create 

 

2. Dezvoltarea 

politicilor de 

intervenţie pe 

piaţa produselor 

agricole 

2.1. Identificarea 

mijloacelor financiare, 

elaborarea şi 

promovarea proiectului 

de lege privind crearea 

fondului de intervenţie 

pe piaţa produselor 

agricole 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiect aprobat  

3. Dezvoltarea 

sistemului de 

irigare 

3.1. Efectuarea lucrărilor 

de reparaţie a digurilor 

de protecţie împotriva 

inundaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Mediului 

Diguri reparate, km În derulare 

Sem.I: În perioada de raportare au fost reparate 0,3 km de diguri de 

protecţie împotriva inundaţiilor în raionul Ştefan Vodă. 

4. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

4.1. Extinderea 

sistemelor de alimentare 

cu apă şi de canalizare în 

Permanent Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Sisteme de aprovizionare cu 

apă şi de canalizare 

construite/reconstruite, km 

Realizat 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=HGHG20100817741
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=HGHG20100817741
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=HGHG20100817741
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alimentare cu 

apă şi canalizare 

baza principiului de 

regionalizare 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

MDRC: În rezultatul implementării proiectelor de dezvoltare regională în 

domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare, în perioada anilor 

2014-2016, în regiunile de dezvoltare (RD) au fost construite/reconstruite: 

 Rețele de apeduct   – 104,881 km, dintre care  2,167 km renovați, 

după cum urmează:  

RD Centru – 59,196 km; 

RD Nord  – 36,695 km, inclusiv 2,167 km de rețele de apeduct 

renovați; 

RD Sud  – 8,99 km.  

 Rețele de canalizare – 20,017 km, dintre care 1,187 km reconstruiți, după 

cum urmează: 

RD Centru  – 13 km; 

RD Nord  – 7,017 km, inclusiv 1,187 km reconstruiți 

4.2. Elaborarea studiilor 

de fezabilitate pentru 

construcţia apeductelor 

centralizate: Chişinău – 

Străşeni – Călăraşi şi 

Leova – Basarabeasca – 

Cimişlia – Ceadîr-Lunga 

Trimestrul 

IV, 2016; 

trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Mediului 

Studii de fezabilitate 

elaborate 
În derulare 

În scopul elaborării studiului de fezabilitate Chişinău-Străşeni-Călăraşi au 

fost elaborate: 

- Raportul iniţial asupra Studiului de fezabilitate „Îmbunătăţirea 

infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, prezentat la data de 

29.03.2016.  

Raportul conceptual privind studiului de fezabilitate Chişinău-Străşeni-

Călăraşi, asupra căruia Ministerul Mediului a prezentat comentarii 

companiei elaboratoare CES-Consulting Engineers Salzgitter GmbH.    

4.3. Promovarea 

parteneriatului public-

privat în domeniul 

alimentării cu apă şi 

canalizare 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de parteneriate 

public-private create 

În perioada de raportare nu au fost create parteneriate publice-private în 

domeniul alimentării cu apă şi canalizare. 

5. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

gestionare a 

deşeurilor 

5.1. Dezvoltarea unui 

sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor 

bazat pe principiul 

regionalizării serviciilor 

în acest domeniu. 

Elaborarea studiilor de 

fezabilitate pentru 

construcţia a 7 depozite 

de deşeuri menajere 

solide, a 2 staţii de 

2016-2018 Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Studii de fezabilitate 

elaborate; 8 regiuni de 

management al deşeurilor 

create 

În derulare 

MMed: În cadrul proiectului ,,Pregătirea proiectelor de management al 

deşeurilor solide în trei regiuni din Moldova” finanţat de către Banca 

Europeană de Investiţii a demarat elaborarea a 3 studii de fezabilitate 

pentru regiunea 4 (raioanele Straşeni, Hînceşti, Ialoveni, Anenii Noi, 

Criuleni, Cocieri), regiunea 6 (raioanele Rezina, Orhei, Şoldîneşti, 

Teleneşti) şi regiunea 7 (raioanele Drochia, Sîngerei, Floreşti, Făleşti, 

Soroca, Glodeni, Răşcani). Studiile de fezabilitate sunt elaborate de către 

Compania COWI, selectată prin tender internaţional de către BEI.       

Pentru implementarea proiectului menţionat a fost instituit Comitetul de 

Supraveghere.  
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tratare mecanico-

biologică şi a 100 de 

staţii de transfer în 

regiunile de dezvoltare 

ale ţării 

Continuă elaborarea studiilor de fezabilitate pentru regiunea 1 (raioanele 

Cantemir, Cahul, Taraclia, Comrat), regiunea 2 (raioanele Leova, Cimişlia, 

Basarabeasca), regiunea 5 (raioanele Călăraşi, Ungheni, Nisporeni) şi 

regiunea 8 (raioanele Edineţ. Donduşeni, Briceni, Ocniţa) activităţi 

finanţate de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Agenţia Germană 

pentru Dezvoltare. 

A fost deinitivat Studiul de Fezabilitate pentru regiunea 3 (raioanele 

Căuşeni, Ştefan Vodă).  

S-a negociat cu Banca Europeană de Investiţii acordarea creditului în sumă 

de 100 mln Euro pentru investiţii în sectorul managementului deşeurilor.  

 

MDRC: Începînd cu anul 2013, în parteneriat cu Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), a fost 

identificat și elaborat un portofoliu de concepte de proiecte în domeniul 

Managementul deșeurilor solide pentru RD Nord, Centru și Sud. În urma 

prioritizării acestora, conform criteriilor din metodologia agreată cu 

partenerii de dezvoltare, conceptele de proiecte au fost divizate pe zone:  

- Zona de management a deșeurilor 2 din RD Centru: raioanele 

Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni;  

- Zona de management a deșeurilor 2 din RD Nord: raioanele 

Edineț, Ocnița, Dondușeni și Briceni; 

- Zona de management a deșeurilor 3 din RD Sud: raioanele 

Cahul, Cantemir, Taraclia și raioanele Ceadîr-Lunga și 

Vulcănești din UTA Găgăuzia.  

Activitățile din domeniul respectiv s-au axat pe dezvoltarea 

conceptelor de proiecte prin elaborarea studiilor de fezabilitate și a 

documentației de evaluare a impactului (EIM) în RD Centru, Nord și Sud. 

Acestea fiind coordonate cu partenerii de dezvoltare, grupurile de lucru 

regionale sectoriale și grupurile de lucru pe proiect. 

Inițial, au fost conceptualizate 8 concepte de proiecte posibile 

(CPP): în RD Sud - 3 CPP; în RD Centru - 3 CPP și în RD Nord – 2 CPP.  

Ulterior, din cele 8 CPP, au fost prioritizate 3 CPP-uri pentru 

dezvoltare, cîte un concept de proiect pentru fiecare RD, și anume: în Zona 

de management a deșeurilor 3 din RD Sud;  în Zona de management a 
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deșeurilor 2 din RD Centru și în Zona de management a deșeurilor 2 din 

RD Nord. 

Stadiul de dezvoltare a conceptelor de proiecte pe fiecare RD a fost 

examinat în cadrul ședinței Comisiei interministeriale din domeniul 

Managementului deșeurilor solide, care a avut loc la 9 aprilie 2015, unde 

a fost luată decizia privind atribuirea conceptelor de proiecte posibile a 

statutului de concepte de proiecte viabile.  

Pentru Zona de management 2 din RD Nord (raioanele Edineț, 

Ocnița, Dondușeni și Briceni): 

- la 27.05.2016 Consiliul orășenesc Dondușeni a selectat terenul, cu 

suprafața de 16.00 ha, pentru amplasarea Centrului de management 

integrat al deșeurilor solide menajere, care va include depozitul regional 

de deșeuri și stația de transfer.  

- la 08.06.2016 ADR Nord s-a adresat către conducerea raioanelor 

Briceni, Edineț și Ocnița privind identificarea și aprobarea unui teren cu 

suprafața de cca 2 ha pentru amplasarea stației de transfer raionale de 

deșeuri menajere solide. 

Pentru Zona de management 2 din RD Centru (raioanele Ungheni, 

Călărași, Nisporeni): 

- la 15.04.2016 Consiliul comunal Florițoaia Veche, r. Ungheni a decis 

selectarea terenului pentru amplasarea Centrului regional de management 

al deșeurilor solide cu suprafața de 17,41 ha; 

-  la 11.05.2016 Consiliul sătesc Nișcani, r. Călărași a decis selectarea 

terenului de amplasare a stației de transfer a deșeurilor solide cu suprafața 

de 1,8 ha.  

Astfel, fiind creare condițiile necesare, va fi inițiat procesul de 

elaborare a studiului de fezabilitate pentru zona respectivă.  

Pentru Zona de management 3 din RD Sud (raioanele Cahul, Cantemir, 

Taraclia, Vulcănești și Ceadîr-Lunga): 

- prin decizia Consiliului Local Cahul a fost selectat și aprobat 

terenul pentru amplasarea Centrului de management al deșeurilor  -  

terenul depozitului existent de deșeuri din or. Cahul; 
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- prin deciziile consiliilor locale Cania, r. Cantemir și Taraclia au 

fost aprobate terenurile selectate pentru amplasarea stațiilor de transfer; 

- elaborat studiul de fezabilitate pentru crearea sistemului de 

management integrat al deşeurilor. Studiul urmează a fi coordonat cu toate 

APL din zona respectivă; 

- elaborată documentația de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru crearea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de 

management a deșeurilor 3. 

Stadiul actual al elaborării studiilor de fezabilitate și a documentațiilor 

privind EIM dif                                                                                                                                                                 

eră și este dependent de progresul atins de administrațiile publice locale la 

îndeplinirea sarcinii de alocare a terenurilor pentru facilitățile sistemului 

de management integrat al deșeurilor. 

 

5.2.  Introducerea/ 

extinderea sistemelor de 

colectare selectivă la 

sursă prin extinderea 

serviciilor de salubrizare 

din mediul urban şi rural 

2018-2019 Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Număr de servicii de 

colectare şi eliminare a 

deşeurilor la nivel raional 

 

5.3. Acordarea 

suportului metodologic 

pentru crearea 

asociaţiilor autorităţilor 

publice locale la nivel 

regional pentru serviciile 

de gestionare a 

deşeurilor 

 

2018 Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Număr de asociaţii create  

5.4. Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

aplicarea principiului de 

responsabilitate extinsă a 

producătorului 

2016-2018 Ministerul 

Mediului 

Acte normative aprobate În derulare 

Principul de responsabilitate extinsă a producătorului a fost inclus în 

proiectul legii privind deşeurile. Proiectul legii a fost adoptat în primă 

lectură la 3 martie 2016.     
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6. Sporirea 

gradului de 

protecţie a 

consumatorilor 

de servicii 

turistice 

6.1. Actualizarea 

Normelor metodologice 

şi criteriilor de 

clasificare a structurilor 

de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Turismului 

Proiect aprobat În derulare 

1. A fost elaborat proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.643 din 

27.05.2003 Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor 

de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare și 

de servire a mesei. Proiect a fost supus consultațiilor publice și este la 

etapa de avizare de către ministere. 

2. Prevederile necesare armonozare legislației naționale cu Directiva 

Consiliului 90/314/CEE din 13.06.1990  privind pachetele de servicii 

pentru călători, vacanțe și bagaje au fost incluse în Legea pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative nr.6 din 26.02.2016. Prin 

Legea menționată au fost operate modofocări în Codul Civil al RM cu 

privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în RM. 

 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 

73 

   Realizat – 36 (49%); 

În derulare – 29 (40%); 

S-a inițiat – 0; 

Nerealizat – 0 
 

 

Componenta VI. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

Acţiuni orizontale 

 Obiectivul 1. Dezvoltarea e-comerţului la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor şi asigurarea încrederii în aceste servicii 

1.1. Recunoaşterea 

certificatelor 

semnăturilor 

electronice 

emise pentru 

public şi 

facilitarea 

serviciilor 

transfrontaliere 

de certificare 

1.1.1. Crearea cadrului 

normativ necesar pentru 

implementarea 

prevederilor Legii nr.91 

din 29 mai 2014 privind 

semnătura electronică şi 

documentul electronic 

2016-2017 Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Cancelaria de 

Stat 

Proiecte aprobate Realizat 

Au fost elaborate și aprobate prin ordinele directorului SIS nr.69-71 din 

15.07.2016: 

- Regulamentul privind controlul de stat în domeniul aplicării semnăturii 

electronice; 

- Regulamentul privind procedura de acreditarea prestatorilor de servicii 

de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice; 

- Condițiile speciale de activitate a prestatorilor de servicii de certificare 

în domeniul aplicării semnăturii electronice; 

- Normele tehnice în domeniul aplicării semnăturii electronice; 

- Regulamentul de soluționare a situațiilor litigioase în domeniul aplicării 

semnăturii electronice; 

- Regulamentul prestatorului de servicii de certificare în domeniul 

aplicării semnăturii electronice avansate calificare de nivelul superior. 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP2014052991
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP2014052991
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1.1.2. Stabilirea unui 

sistem de supraveghere 

obligatorie a furnizorilor 

de servicii de certificare 

care eliberează 

certificate calificate 

Trimestrul 

IV, 2016 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate  

Sistem funcţional În derulare 

A fost elaborat și aprobat prin Ordinul directorului SIS nr.70 din 

15.07.2016 Regulamentul privind controlul de stat în domeniul aplicării 

semnăturii electronice; 

 

1.1.3. Încheierea 

acordurilor de 

recunoaştere a 

certificatelor semnăturii 

electronice emise pentru 

public şi facilitarea 

serviciilor 

transfrontaliere de 

certificare 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate  

Acorduri semnate   

1) Conlucrarea cu 

Cancelaria de Stat și 

Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor în 

vederea încheierii 

acordurilor de 

recunoaştere a 

certificatelor semnăturii 

electronice emise pentru 

public şi facilitarea 

serviciilor 

transfrontaliere de 

certificare 

1.2. Asigurarea 

protecţiei 

consumatorilor 

în mediul 

comerţului 

electronic 

1.2.1. Monitorizarea 

respectării cerinţelor 

legale de protecţie a 

datelor cu caracter 

personal, inclusiv în 

activităţile de e-comerţ 

pe deplin compatibile cu 

Permanent Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

Încălcări depistate,% Realizat  

5% din numărul total de încălcări a constituit încălcări a principiilor de 

protecție a datelor cu caracter personal în mediul comerțului electronic. 

L 29.03.2016 Centrul a prezentat Ministerului Economiei avizul asupra 

proiectului HG privind modificarea și completarea Legii nr. 284/2004 

privind comerțul electronic, prin care și-a expus opinia privind aspecte ce 

ține de colectarea consimțămîntului și respectarea drepturilor subiectului 
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cele mai înalte standarde 

de protecţie a datelor 

de date cu caracter personal, precum și autoritatea ce urmează să exercite 

controlul legalității prelucrării datelor în domeniul comerțului electronic. 

  

Obiectivul 2. Asigurarea cadrului de reglementare adecvat pentru dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice liberalizate (servicii transfrontaliere, stabilire, prezenţa temporară a 

persoanelor pentru afaceri) 

2.1. Consolidarea 

independenţei şi 

a capacităţii 

administrative a 

Agenţiei 

Naţionale pentru 

Reglementări în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei, 

precum şi 

asigurarea cu 

competenţe 

pentru 

reglementarea 

serviciilor de 

comunicaţii 

electronice 

2.1.1. Aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007 

(în vederea 

implementării în 

legislaţia naţională a 

pachetului de Directive 

ale Uniunii Europene 

din anul 2009 în 

domeniul comunicaţiilor 

electronice) 

Trimestrul 

II, 2016 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Proiecte aprobate În derulare 

MTIC: 

1. A fost elaborată și adoptată Legea nr.28 din 10 martie 2016 

privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. 

2. A fost elaborată și adoptată Legea comunicațiilor poștale nr. 36 

din 17 martie 2016, care consolidează independența și capacitatea 

administrativă a ANRCETI. 

3. În scopul elaborării proiectului de lege privind modificarea şi 

completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

15.11.2007 a fost creat Grupul de lucru MTIC-ANRCETI. Grupul de 

lucru a elaborat o redacţie nouă a proiectului de lege a comunicaţiilor 

electronice în conformitate cu prevederile directivelor UE. La 

01.03.2016 proiectul de lege a fost expus pe pagina oficială a 

ministerului pentru consultări publice, concomitent fiind demarat și 

procesul de avizare a proiectului. Proiectul de lege definitivat în baza 

avizelor a fost expediat Cancelariei de Stat spre examinare și aprobare 

(scr. MTIC nr. 01/719 din 02.06.2016). 

Notă: în legăturile cu modificările guvernamentale proiectul este 

realizat cu întîrziere. 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
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2.2. Asigurarea 

drepturilor la 

acces şi 

interconectare în 

baza negocierilor 

comerciale 

dintre furnizorii 

de servicii 

2.2.1. Continuarea 

procesului de 

implementare a 

reglementărilor privind 

impunerea şi respectarea 

obligaţiilor 

corespunzătoare pentru 

operatorii cu putere 

semnificativă de pieţele 

(PSP) relevante, în cazul 

în care competiţia nu 

este loială, privind: 

- accesul la şi utilizarea 

facilităţilor de reţea 

specifice;  

- controlul preţurilor 

privind accesul şi taxele 

de interconectare, 

inclusiv obligaţiile de 

orientare la costuri; şi  

- transparenţa, 

nondiscriminarea şi 

separarea contabilă 

Permanent Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Proiecte aprobate; rapoarte 

ale Agenţiei 
În derulare 

În sem.I 2016 ANRCETI a continuat procesul de monitorizare respectării 

obligațiilor speciale preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă 

pe piașă(PSP) prin: 

- Verificarea Ofertelor de Referință pentru Interconectare și Acces 

și a Acordurilor de Interconectare și Acces; 

- Supravegherea modului de aplicare a tarifelor reglmentate pentru 

terminarea apelurilor în rețelele de telefonie imobilă și de 

telefonie fixă; 

- Examinarea respectării obligației de nedescriminare și separare 

contabilă, precum și nerespectarea obligațiilor repective de către 

furnizorii PSP. 

 

ANRCETI a monitorizat respectarea de către furnizorii cu PSP pe piețele 

relevante obligația de nediscriminare prin prisma Acordurilor de 

Interconectare și Acces, încheiate cu alţi furnizori de comunicații 

electronice, în vederea evitării cazurilor de abuz de putere și discriminării 

furnizorilor solicitanți în relațiile contractuale. În semestrul I al anului 2016 

asemenea cazuri nu au fost înregistrate. 

ANRCETI a examinat modificările la Oferta de Referinţă pentru 

Interconectare prezentate de un furnizor cu PSP în vederea corespunderii 

cu reglementările în vigoare. Furnizorul cu PSP S.A.„Moldtelecom”, în 

legătură cu obligația de a duce evidența contabilă separată, de a prezenta 

ANRCETI Rapoartele anuale și de a le face publice pe site, a prezentat 

ANRCETI în termen (30.05.2016) Rapoartele financiare separate, 

Raportul de audit și Metodologia utilizată pentru evidența contabilă 

separată și Raportul privind metodologia de atribuire detaliată, care pot fi 

accesate și pe site-ul oficial al acestuia. 

Totodată, în conformitate cu pct. 14 din Hotărîrea Consiliului de 

Administrație al ANRCETI nr. 21 din 16 mai 2013 privind aprobarea 

metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă 

furnizate utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom”, furnizorul cu 

PSP S.A.„Moldtelecom” a prezentat ANRCETI informația cu privire la 

serviciile de telefonie fixă pentru 2015, completată în baza datelor din 

evidența contabilă separată a anului 2015. 

Este de menționat că pe parcursul semestrului I, 2016 furnizorii cu 

PSP au respectat reglementările în vigoare emise de ANRCETI.  
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2.3. Asigurarea 

respectării 

drepturilor 

utilizatorilor de 

servicii de 

comunicaţii 

electronice 

2.3.1. Elaborarea 

cadrului normativ 

necesar pentru 

implementarea 

prevederilor Legii 

nr.174 din 25 iulie 2014 

cu privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Serviciului naţional unic 

pentru apelurile de 

urgenţă 112 

 

Trimestrul 

I, 2016 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect aprobat Realizat 

MTIC: A fost elaborată, promovată și adoptată Legea nr. 174 din 

25.07.2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional 

unic pentru apelurile de urgenţă 112.  

Cu suportul partenerilor externi (Nordic Investment Bank) a fost efectuat 

Studiul de fezabilitate privind crearea şi funcţionarea Serviciului 112 în 

Republica Moldova.  

În perioada de referință au fost elaborate și aprobate: 

- HG nr.243 din 03.03.2016 privind crearea Instituției publice 

”Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”;  

- HG nr.242 din 03.03.2016 - Regulamentul Comitetului 

interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 

naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate 

de urgenţă; 

- HG nr.241 din 03.03.2016 - Programul creării şi implementării 

Serviciului Naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în 

Republica Moldova; 

- HG nr.244 din 03.03.2016 - Conceptul tehnic al SIA al Serviciului 

naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. 

 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei  

ANRCETI:   

- A elaborat proiectul Condiţiilor tehnice, juridice şi 

organizatorico-economice referitoare la realizarea comunicaţiilor 

electronice către/de la Serviciul 112 și l-a remis spre coordonare 

Moldtelecom S.A. și Instituției Publice ”Serviciul naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112”. Proiectul menționat mai sus va fi aprobat în 

termen  de 6 luni din data publicării Programului naţional de 

implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112; 

- A elaborat proiectul Condiţiilor tehnice de transmitere a 

informaţiei de localizare primară a apelantului Serviciului de urgență 112 

și l-a remis spre coordonare Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor 

cu Caracter Personal, Instituției Publice  ”Serviciul naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112”, furnizorilor de telefonie și/sau mobilă; 

- A elaborat proiectul Procedurii şi limitelor tehnice pentru 

reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare a 

Serviciului de urgență 112 și l-a remis spre coordonare Ministerului 

Tehnologiei  Informaţiei şi Comunicaţiilor, Instituției Publice. ”Serviciul 

național unic pentru apeluri de urgență 112”. 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20140725174
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20140725174
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1) Elaborarea planului 

de acțiuni pentru 

delimitarea geografică a 

ariilor de acțiune a 

dispeceratelor AMU 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

 

 

 

  Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Finanţelor 

  

2.3.2. Elaborarea 

programului naţional de 

implementare a 

serviciului universal în 

domeniul comunicaţiilor 

electronice pentru anii 

2016-2020 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Program aprobat  În derulare 

MTIC a elaborat proiectul Programului naţional de implementare a 

serviciului universal în comunicaţii electronice în Republica Moldova 

pentru anii 2014-2016.  

În legătură cu tergiversarea promovării proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI 

din 15.11.2007, promovarea proiectului Programului Naţional de 

implementare a Serviciului Universal a fost transferat pentru trim. IV al 

anului 2016. 

 

2.3.3. Elaborarea 

Regulamentului privind 

serviciul universal, 

conform prevederilor 

art.66 alin.(4) din Legea 

comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007 

 

Trimestrul 

IV, 2016  

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Proiect aprobat ANRCETI va elabora şi aproba Regulamentul privind implementarea 

serviciului universal după elaborarea și aprobarea Programului naţional de 

implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor 

electronice în Republica Moldova pentru anii 2014 – 2020, în dependenta 

de Planul de acțiuni la Programul dat.   

2.4. Asigurarea 

accesului la 

banda largă pe 

tot teritoriul ţării 

la viteza de 

minimum 

30Mb/s 

2.4.1. Elaborarea 

programului de 

dezvoltare a reţelelor de 

bandă largă pentru anii 

2016-2020 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Program aprobat În derulare 

MTIC: Implementarea Programului este condiționat de adoptarea 

Legii comunicaţiilor electronice. 

Reieşind din importanţa realizării acţiunilor legate de utilizarea partajată a 

infrastructurii pentru atingerea obiectivelor Programului, s-a decis de a 

continua promovarea documentului de politici imediat după adoptarea 

Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.  

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20071115241
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Tehnologia 

Informaţiei 

Odată cu adoptarea Legii nr. 28 din 10.03.2016, MTIC a inițiat procesul 

de colectare a datelor statistice necesare întru actualizarea Programului.  

În prezent se finalizează elaborarea proiectului Programului de dezvoltare 

a reţelelor de bandă largă pe anii 2016-2020, care urmează să fie plasat pe 

pagina web oficială a ministerului pentru consultări publice. 

2.4.2. Punerea în 

aplicare a cadrului legal 

privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice 

de comunicaţii 

electronice 

2016-2018 Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor; 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Reglementări aprobate; 

norme tehnice aprobate 
În derulare 

MTIC:  
1. Cadrul legal privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice a fost 

adoptat (Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr.28 

din 10 martie 2016). Prevederile prezentei legi facilitează esențial 

optimizarea şi utilizarea partajată a infrastructurii de comunicaţii 

electronice. 

2. Odată cu publicarea Legii menționate a demarat procesul de 

elaborare a actelor normative în scopul punerii în aplicare a prevederilor 

acesteia. Realizarea acțiunii ulterioare implică alte autorități responsabile 

(MDRC, ANRCETI).  

 

ANRCETI: În vederea implementării Legii privind accesul pe proprietăţi 

şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de 

comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016, ANRCETI a elaborat: 

1) Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind  aprobarea 

proiectului Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de 

acces pe proprietăţile publice şi/ sau de utilizare partajată a infrastructurii 

fizice  precum și Analiza finală a Impactului de Reglementare (AIR) a 

Metodologiei date și le-a expus spre consultare publică pe pagina web 

oficială ANRCETI  pentru perioada 16 iunie-6 iulie 2016; 

2) Proiectul Contractului - tip de acces pe proprietatea publică sau privată 

în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, 

transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii 

electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 

și l-a expus spre consultare publică pe pagina web oficială ANRCETI  

pentru perioada 25 mai - 14 iunie  2016. ANRCETI a invitat furnizorii de 

rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice și autoritățile 

publice la ședința de dezbateri publice asupra acestui proiect la 1 iulie 

2016; 
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3) Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI pentru 

stabilirea modalității de aplicare și formatului informațiilor necesare pentru 

elaborarea inventarului detaliat al reţelelor publice de comunicaţii 

electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora și l-a expus 

spre consultare publică pentru perioada 27 iunie -  18 iulie 2016; 

4) Proiectul Hotărârii Consiliului  de Administraţie pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor ce intră în 

competența ANRCETI și l-a expus spre consultare publică pe pagina web 

oficială ANRCETI  pentru perioada 20 iunie-8 iulie 2016. 

2.4.3. Adoptarea 

standardelor europene şi 

internaţionale din 

domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţiilor 

Permanent Institutul 

Naţional de 

Standardizare 

Număr de standarde 

adoptate anual 

 

2.4.4. Elaborarea 

reglementărilor din 

domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţiilor 

armonizate cu 

standardele europene şi 

internaţionale 

Permanent Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Număr de reglementări 

adoptate anual 
Realizat 

MTIC: 

1. A elaborat proiectul hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la modificarea 

anexei nr.8 la Reglementarea tehnică ,,Echipamente radio, 

echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea 

conformităţii acestora”, aprobată prin HG nr.1274 din 23 noiembrie 

2007”. Proiectul a fost aprobat prin HG nr.421 din 03.07.2015, 

publicată în MO nr.177-184/476 din 10.07.2015. 

2. A elaborat proiectul cu privire la aprobarea Reglementării tehnice RT 

38370656-001:2015 „Cartele de identificare”, aprobat prin Ordinul 

MTIC nr. 57 din 29.06.2015, publicat în MO nr.177-184/1186 din 

10.07.2015. 

3. A elaborat proiectul cu privire la modificarea şi completarea 

Reglementării tehnice „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de 

bază şi metode de măsurări”, aprobat prin Ordinul MTIC nr. 85 din 

09.06.2016, publcat în MO Nr. 163-168 din 17.06.2016. 

 

ANRCETI: În perioada de referință au fost aprobate:  

1. Hotărîrea Consiliului de Administraţie   nr. 02 din 03.02.2016 privind  

aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea 
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informaţiei privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate la 

furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice  
  

2. Hotărîrea Consiliului de Administraţie  nr.05 din 17.03.2016 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 02.06.2009  

 

3. Hotărîrea Consiliului de Administraţie  nr.07 din 31.03.2016 pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul de autorizare 

generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru 

furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 57 din 

21 decembrie 2010. 

 

 Obiectivul 3. Prevenirea practicilor anticompetitive în sectorul poştal şi de curierat 

3.1. Armonizarea 

graduală a 

legislaţiei şi 

reglementărilor 

din sectorul 

poştal cu acquis-

ul comunitar 

3.1.1. Asigurarea 

transpunerii Directivei 

poştale europene 

2002/39/EC prin 

ajustarea cadrului 

legislativ naţional 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Proiect aprobat În derulare 

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 2034-VII din 19.04.2016 a fost 

promulgată şi publicată în Monitorul Oficial din 29 aprilie 2016 Legea 

comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016. 

3.1.2. Asigurarea 

transpunerii Directivei 

poştale europene 

2008/6/EC prin ajustarea 

cadrului legislativ 

naţional 

Trimestrul 

III, 2022 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Proiect aprobat  

  

Obiectivul 4. Creşterea competitivităţii sectorului tehnologiilor informaţionale 

4.1. Abordarea 

strategică a 

dezvoltării 

sectorului 

tehnologiilor 

informaţionale 

4.1.1. Realizarea 

planului de acţiuni 

pentru implementarea 

Strategiei de creştere a 

competitivităţii 

industriei tehnologiei 

informaţiei pe anii 2015-

2021 

2016-2021 Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Raport anual de 

monitorizare prezentat 

Guvernului 
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4.1.2. Crearea parcului 

din industria tehnologiei 

informaţiei 

Trimestrul 

III 2017 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Parc creat  

  

Obiectivul 5. Crearea condiţiilor propice pentru utilizarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţiilor în toate ramurile economiei naţionale pentru creşterea competitivităţii acestora 

5.1. Digitizarea 

serviciilor 

publice 

administrative 

care pot fi oferite 

în mod 

electronic 

5.1.1. Implementarea 

planurilor de reinginerie 

a serviciilor publice 

 

Trimestrul 

IV, 2018 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale; 

Cancelaria de 

Stat 

 

Număr de servicii publice 

pregătite de digitizare/ 

digitizate sau în curs de 

digitizare 

 

 

1)  Digitizarea 

serviciului public 

Eliberarea certificatului 

de rezidență 

Trimestrul  

I-IV, 2016 

Ministerul 

Finanțelor 

Serviciul public digitizat; 

Numărul solicitărilor 

electronice 

 

5.1.2. Reingineria 

proceselor business în 

instituţiile publice, 

orientîndu-le spre 

prestarea serviciilor în 

format digital 

Trimestrul 

IV, 2017 

 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale; 

Cancelaria de 

Stat 

 

 

Număr de servicii publice 

supuse procesului de 

reinginerie 

 

 

În derulare: 

MAI:  

Pentru perioada anului 2015-2016 sa propus, de către subdiviziunile 

Ministerului Afacerilor Interne, autoritățile administrative și instituțiile din 

subordinea acestuia reingineria serviciilor după cum urmează: 

1. Determinarea și acordarea statutului străinului și apatridului,  

Înregistrarea și documentarea străinilor și apatrizilor; 

2. Eliberarea informației cu privire la traversarea frontierei de stat de 

către persoana fizică sau unitatea de transport; 

3. Eliberarea cazierului contravențional și cazier judiciar (inclusiv 

detaliat) pentru persoanele fizice și juridice pentru persoanele fizice și 

juridice. 

      Planificarea activităților de reinginerie numai a unui număr neesențial 

(în număr de 3), ce sunt prestate independent de 3 subdiviziuni subordonate 

MAI, la nivel central devine ineficientă, în special din motiv că activitățile 

aferente procedurilor de reinginerie se întreprind și în vederea realizării 

strategiilor de dezvoltare domeniului TIC. Totodată, Cancelaria de Stat de 

fapt, fiind informată privind modul, termenele și procesele propuse de a fi 

realizate pentru reingineria acestor 3 grupuri de servicii. 

Cancelaria de Stat: Cu referire la numărul de servicii publice supuse 

procesului de reinginerie, potrivit datelor de care dispune CGE în contextul 
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colaborării cu Cancelaria de Stat pe dimensiunea reformării serviciilor 

publice, informăm că, pînă la finele anului 2015, realizate cu ajutorul 

proiectelor de asistenţă tehnică, au fost elaborate proiecte-pilot de 

reinginerie a 3 servicii publice: 

- situaţia de viaţă „Naşterea copilului” şi serviciile aferente de 

eliberare a certificatului de naştere al copilului şi acordare a indemnizaţiei 

unice la naşterea copilului, prestate de Serviciul Stare Civilă și, respectiv, 

Casa Națională de Asigurări Sociale; 

- serviciul de acordare a subvenţiilor producătorilor agricoli, 

prestat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură; 

- serviciul de apostilare, prestat de aparatul central al Ministerului 

Justiţiei.  

 

La moment, CGE nu dispune de date relevante privind implementarea 

planurilor de reinginerie respective sau de alte inițiative ale autorităților și 

instituțiilor publice de reinginerie a altor servicii publice. 

 

În context, este oportun să informăm că, pînă la finele lunii iulie al anului 

2016, urmează a fi promovat în ședința de Guvern proiectul hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de 

modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”. Documentul de 

politici în speță a fost elaborat de Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului 

de Guvernare Electronică.  

Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice 

pentru anii 2017-2021 planifică un amplu exercițiu de modernizare a 

serviciilor publice inclusiv prin reingineria (regîndirea fundamentală și re-

designul radical) a serviciilor publice în locul îmbunătățirilor incrementale 

și, important, digitizarea doar a serviciilor publice care au trecut procesul 

de reinginerie. 

Planul de acțiuni în cauză este împărțit în două părți, ambele aliniindu-se 

obiectivelor strategice de modernizare a serviciilor publice din Strategia de 

reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020. Prima parte a 

documentului de politici în speță (acțiunile 1.1 – 2.13), care cuprinde în 

special perioada 2017-2018, are în prim plan crearea unui cadru coerent și 

incluziv de modernizare a serviciilor publice, prin prisma dimensiunilor 

legale, procedurale, de management a resurselor umane și tehnologice. A 

doua parte a Planului vizează modernizarea (reingineria) propriu-zisă a 

serviciilor publice, utilizând cadrul stabilit.  
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Documentul de politici respectiv stabilește o activitate anuală de 

identificare și prioritizare a serviciilor, dar aceasta urmînd să înceapă din 

Trimestrul IV, 2017, și include și o listă de servicii pre-selectate pentru 

modernizare pentru anii 2017-2018. Includerea acestor servicii în plan s-a 

realizat din cîteva considerente – fie a fost deja inițiată modernizarea 

serviciilor respective, fie serviciile se află în lista celor 20 de servicii 

publice de bază identificate de Comisia Europeană 

(http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?acti

on=display&doc_id=388).  

Totodată, considerăm oportun de raportat că, în scopul creării premiselor 

necesare pentru digitizarea serviciilor publice, în cadrul implementării 

Proiectului e-Transformare a Guvernării, finanțat de Banca Mondială, până 

la finele trimestrului II al anului 2016, Centrul de Guvernare Electronică, 

a dezvoltat soluţii-tip și produse pentru autorităţile publice pentru serviciile 

G2C și G2B, utilizând platforma tehnologică guvernamentală comună 

(MCloud) (www.mcloud.gov.md; MPay - www.mpay.gov.md ; MSign - 

www.msign.gov.md; MPass - www.mpass.gov.md;  MConnect;  Mobile 

e-ID; Platforma guvernamentală de registre și acte permisive 

(PGRAP); Serviciile de platforma MLog, MNotify, MAccess si 

MDelivery; Ghișeul unic virtual de servicii publice - 

www.servicii.gov.md) 

1) Elaborarea, la 

necesitate, a planurilor 

privind evaluarea și 

reingineria serviciilor 

publice selectate de 

Cancelaria de Stat 

 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

 

Ministerul 

Finanțelor 

Grupuri de lucru formate; 

Planuri elaborate; 

Planuri implementate  

 

 

2) Aplicarea unui 

sistem informațional 

automatizat la nivel 

național, pentru 

domeniul farmaceutic, cu 

includerea Agenţiei 

Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale 

și conectarea la alte 

sisteme informaționale 

 

Trimestrul  

IV, 2017 

 

Ministerul 

Sănătății 

  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=388
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=388
http://www.mcloud.gov.md/
http://www.msign.gov.md/
http://www.mpass.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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(Serviciul Vamal, 

distribuitori, farmacii, 

medici de familie, 

spitale, Compania 

Naţională de Asigurări în 

Medicină etc.), care ar 

permite monitorizarea 

circuitului de 

medicamente și 

implementarea 

conceptului utilizării lor 

rationale 

 

3) Dezvoltarea 

sistemului de depunere 

online a cererilor de 

protecție a obiectelor de 

proprietate intelectuală 

(OPI). 

 

 

Trimestrul 

IV, 2018 

 

 

AGEPI 

 În derulare 

În scopul oferirii serviciilor de calitate solicitanţilor şi mediului de afaceri 

din Republica Moldova şi străinătate, prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale, în sem. I 2016, AGEPI  a continuat activitatea de 

dezvoltare a sistemul de depunere online a cererilor de protecție a 

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). 

 

Astfel, pe parcursul sem.I 2016 (la data de 22.06.2016), AGEPI a 

recepționat online 925 cereri de solicitare a  protecției asupra obiectelor 

de proprietate intelectuală. În total, în perioada anilor 2014-2016  au fost  

depuse online – 2048 cereri de protecție a obiectelor de PI (invenții, mărci, 

design industrial). 

De asemenea în sem. I 2016, în scopul  asigurării transparenței în 

procedurile oficiului,   Baza de Date  Mărci naționale, care este accesibilă 

online, pe pagina web AGEPI, a fost completată cu informația privind  

deciziile  emise în rezultatul examinării mărcilor 

(http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx) 

 

5.2. Digitizarea 

conţinutului 

ştiinţific, 

cultural, 

arhivistic etc. 

5.2.1. Implementarea 

programelor sectoriale 

de digitizare 

Trimestrul 

II, 2017 

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale; 

Cancelaria de 

Stat 

Număr de programe 

sectoriale implementate 
În derulare 

AGEPI: a fost implementat  sistemul de arhivare electronică a 

documentelor cererilor și titlurilor de protecție a obiectelor de proprietate 

intelectuală.  

În sem. I, 2016 (în perioada 1 ianuarie – 23 iunie)  au fost digitalizate și 

incluse în BD informația  referitoare la 1368 dosare OPI (invenții, mărci, 

desene și modele industriale, soiuri de plante). Arhiva electronică a 

http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
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documentelor  cererilor și titlurilor de protecție a obiectelor de proprietate 

intelectuală, transmise pentru păstrare în  Colecția documentelor de arhivă 

a AGEPI include  informații despre 60756 dosare  de cereri și titluri de 

protecție acordate. 

Cancelaria de Stat: în contextul implementării Strategiei „Moldova 

Digitală 2020”, MTIC deja a elaborat și, prin scrisoarea nr.01/1513 din 

16.11.2015, a prezentat spre avizare organelor interesate, inclusiv 

Cancelariei de Stat, proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea 

Programului „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conținutului digital din 

Republica Moldova pentru anii 2016-2020”.    
 

Proiectul în speță a propus stabilirea instrumentelor şi acțiunilor 

concrete ce urmează a fi implementate pentru asigurarea disponibilităţii 

conţinutului digital în Republica Moldova și prevede acțiuni, grupate în 7 

direcții de activitate:   

 Ajustarea cadrului legal şi instituţional pentru crearea, digitizarea 

şi păstrarea conţinutului informaţional.     

 Dezvoltarea şi reglementarea metodelor de distribuire a 

conţinutului digital. 

 Digitizarea registrelor manuale existente, fişierelor de date, 

borderourilor, fondurilor şi altor informaţii. 

 Crearea şi dezvoltarea conţinutului digital.  

 Păstrarea şi protecţia informaţiei digitale. 

 Lupta împotriva spamului şi conţinutului ilegal (dăunător). 

 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la conținutul 

digital. 

Ministerul Economiei ar putea obține informații suplimentare privind 

stadiul de promovare a proiectului hotărîrii de Guvern menționate 

nemijlocit de la autorul acestuia – Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor. 

 

 

5.3. Oferirea 

serviciilor în 

baza unui singur 

document – actul 

de identitate 

5.3.1. Elaborarea actelor 

normative de modificare 

a legislaţiei aferente 

pentru facilitarea 

prestării serviciilor în 

baza unui singur 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Ministerul 

Economiei; 

Proiecte aprobate În derulare 

MTIC a efectuat ”Analiză privind necesitatea ajustării cadrului legislativ 

în domeniul resurselor informaționale de stat pentru asigurarea 

implementării cadrului de interoperabilitate”. În acest sens, în vederea 

identificării unor potențiale impedimente de ordin juridic în promovarea 

Platformei de Interoperabilitate, au fost analizate prevederile Legii nr.467–
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document – actul de 

identitate şi/sau 

semnătura electronică 

Cancelaria de 

Stat 

XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și resursele informaționale 

de stat și Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. 

Cancelaria de Stat: În partea ce ține de instituirea cadrul normativ 

pentru implementarea semnăturii electronice, reieșind din competența 

Centrului de Guvernare Electronică, raportăm că, prin Hotărîrea 

Guvernului nr.405 din 02.06.2014, a fost instituit serviciul electronic 

guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), proprietate a 

statului, ca parte componentă a platformei tehnologice comune a 

Guvernului (MColud), precum și aprobat regulamentul acestui serviciu.   

Astfel, la moment, MSign este pe deplin funcțional, reprezentând un 

serviciu reutilizabil, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, 

securizat şi flexibil, al diferitelor soluţii de aplicare şi verificare a 

autenticităţii semnăturii digitale de către utilizatori (inclusiv în contextul 

utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor electronice), oferite de 

către furnizorii de semnătură digitală în conformitate cu legislaţia. 

De asemenea, Prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.451 

din 06.07.2015, a fost aprobat Acordul-tip și Contractul-tip privind 

utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură 

digitală (MSign) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.213-

222, art.620). 

 

5.3.2. Implementarea 

cadrului de 

interoperabilitate a 

sistemelor 

informaţionale de stat 

Trimestrul 

IV, 2018 

Cancelaria de 

Stat; Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

vizate 

Etapă de pilotare finalizată 

şi cadru normativ relevant 

aprobat; surse de date 

deţinute de autorităţile 

administraţiei publice 

centrale conectate la 

platforma de 

interoperabilitate 

În derulare 

Cancelaria de Stat: 

Cu referire la mersul implementării Cadrului guvernamental de 

interoperabilitate, raportăm că, prin dispozițiile pct.1 din Hotărîrea 

Guvernului nr.404 din 02.06.2014, a fost instituită oficial platforma de 

interoperabilitate (MConnect), ca parte componentă a platformei 

tehnologice guvernamentale comune (MCloud), în calitate de soluţie 

tehnică ce asigură schimbul de date dintre sistemele informaţionale în 

sectorul public. Centrul de Guvernare Electronică, în calitate de deținător 

al MConnect, a fost abilitat cu dreptul de încheia cu beneficiarii acorduri 

privind utilizarea platformei de interoperabilitate.  

În conformitate cu prevederile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.404 

din 02.06.2014, Guvernul a instituit Platforma de interoperabilitate, care 

reprezintă o soluție tehnică ce asigură schimbul de date dintre sistemele 

informaționale în sectorul public.  

Reieșind din complexitatea problematicii interoperabilității sub aspect 

legal, contractual, instituțional și tehnologic, Guvernul a stabilit perioada 
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de pilotare a platformei care, deocamdată, nu a fost finalizată. La moment, 

platforma de interoperabilitate (MConnect) este în curs de pilotare activă. 

Au fost inițiate 30 proiecte de integrare cu platforma MConnect, 16 

autorități deja practicând schimbul de date în baza platformei și 

protocoalelor specifice acesteia. Cu 19 autorități publice s-au semnat 

acorduri de colaborare în contextul schimbului de date în baza MConnect 

(60 proiecte per total), 16 dintre autorități deja utilizează MConnect: Î.S. 

„Cadastru”, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. „CRIS „Registru”, 

Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, 

Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în 

Medicină, Î.S. „FiscServInform”, Biroul Migrație și Azil al MAI, Î.S. 

„Centrul Informațional Agricol”, Cancelaria de Stat, Comisia Națională de 

Integritate, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, Serviciul Vamal, Ministerul Justiției. La 

momentul raportării, prin platforma MConnect au fost schimbate peste 1 

milion de mesaje în contextul schimbului de date între 16 autorități.  

De menționat că, în conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului pentru 

anii 2016-2018 (Capitolul VII. BUNA GUVERNARE, Sub-capitolul C. 

Reforma serviciilor publice), pilotarea platformei MConnect a fost extinsă 

până la finele Trimestrului IV, 2016. Până la expirarea acestei perioade 

urmează să fie promovat și adoptat cadrul normativ care va reglementa 

aspectele de implementare a interoperabilității și schimbului automatizat 

de date, precum și de utilizare a MConnect. Procedura de elaborare a 

cadrului normativ necesar implementării interoperabilității a fost deja 

inițiată în cadrul Cancelariei de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare 

Electronică și cu asistența PNUD Moldova urmând a fi promovate 

proiectele legii privind cadrul național de interoperabilitate și legii pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la 

informatizare și la resursele informaționale de stat, Legea cu privire la 

registre etc.), precum și proiectele actelor normative guvernamentale întru 

executarea viitoarelor acte legislative. 

MTIC: 

1. La 18.09.2014 între ÎS „CRIS „Registru” şi Instituţia publică „Centrul 

de Guvernare Electronică” a fost semnat Acordul de colaborare nr.537 

privind participarea la etapa de pilotare a Platformei de 

Interoperabilitate, la care se anexează specificațiile serviciilor 

informaţionale care vor fi prestate. La rîndul lor, aceste servicii au fost 

incluse în Contractele între Centrul de Guvernare Electronică şi 
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instituţiile care participă la etapa de pilotare (CNAS, Cadastru și IFPS). 

Î.S. „CRIS „Registru” a elaborat toate web serviciile conform acordului 

sus-menţionat. Astfel, Î.S. „CRIS „Registru” a executat toate lucrările 

necesare pentru prestarea serviciilor către CNAS şi IPFS în cadrul 

Platformei de interoperabilitate la etapa de pilotare. 

2. Ulterior a fost semnat Acordul adiţional nr.3 din 05.02.2016 cu privire 

la modificarea Acordului de colaborare privind participarea în etapa de 

pilotare a Platformei de Interoperabilitate între ÎS „CRIS „Registru” şi 

IP Centrul de Guvernare Electronică, a fost prelungită perioada de 

pilotare, şi anume: schimbul real de date între sistemele informaţionale 

deţinute de beneficiari – participanţi la pilotare în regim experimental 

pînă la data de 30 iunie 2016, în cadrul pilotării platformei de 

interoperabilitate, prin furnizarea web-serviciilor în baza informaţiei 

din RSUD şi RSP a fost încheiat contractul de prestare a serviciilor 

informaţionale prin intermediul Platformei de Interoperabilitate cu ÎS 

„Cadastru” (nr.416-WS din 19.02.2016).  

3. În perioada de referinţă a fost realizată interacţiunea prin intermediul 

Platformei de Interoperabilitate în baza contractelor cu Agenţia 

Naţională Transport Auto şi Serviciul vamal. Conform Ordinului 

ÎS„CRIS „Registru” nr.185 din 13.04.2016 se realizează lucrările în 

cadrul proiectului „Integrarea serviciilor publice prestate de către ÎS 

„CRIS „Registru” cu Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice 

(MPay), etapa 4”, în cadrul căruia vor fi integrate 6 servicii din 

domeniul înmatriculării transportului. 

  

Acţiuni sectoriale: agricultură, industria de procesare, infrastructură, transport, mediu şi turism 

1. Implementarea 

sistemului 

informaţional în 

sectorul agricol 

şi de procesare 

1.1. Elaborarea 

conceptului privind 

implementarea 

sistemului informaţional 

„Registrul Digital 

Agricol” 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Concept aprobat În derulare 

Sem.I: Proiect este remis Centrului Național Anticorupție spre expertiză. 

”Registrul Digital Agricol” reprezintă un ansamblu sistematizat de date 

consolidat întru asigurarea unei evidențe unitare despre:  

a) agenții economici din sectorului agroindustrial autorizați în activitatea 

de creştere a animalelor, producerea și procesarea produselor animaliere și 

în activitatea de producere, prelucrare și comercializare de semințe;  

b) dosarele pe tipurile de activitate a agenților economici din sectorului 

agroindustrial în care se conține date operaționale, date despre potențialul 

de producție, date despre mijloacele de producție - dotarea tehnică, date 

despre efectivul de animale;  
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c) documentele confirmative și justificative aferente pe domenii de 

activitate. 

 

1.2. Implementarea 

sistemului informaţional 

„Registrul Digital 

Agricol” 

Trimestrul 

IV, 2017 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Sistem informaţional 

implementat 

 

2. Implementarea 

sistemelor 

informatice în 

domeniul 

transporturilor 

2.1. Implementarea 

sistemelor informatice 

de management al 

transportului public, cu 

indicarea, la staţiile 

transportului public, a 

timpului de sosire la 

staţie, în dinamică 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Sisteme funcţionale  

2.2. Integrarea 

sistemelor informatice 

de achitare cu diferite 

mijloace electronice 

(carduri, SMS etc.) 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Sisteme funcţionale  

2.3. Implementarea 

sistemelor informatice 

de taxare pentru parcări 

pe marginea străzilor 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor, în 

comun cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Sisteme funcţionale  

3. Implementarea 

sistemelor 

informatice în 

domeniul 

protecţiei 

mediului 

3.1. Crearea sistemului 

informaţional integrat de 

mediu racordat la 

Sistemul e-Guvernare 

2018 Ministerul 

Mediului 

Sistem informaţional 

funcţional 
S-a inițiat 

În perioada de raportare a demarat proeictului Comisiei Euroepene 

„Punerea în aplicare a principiilor şi practicilor Sistemului Informaţional 

Comun de Mediu în țările Parteneriatului Estic”, implementat de către 

Agenţia Europeană de Mediu. La 27-28 aprilie 2016 delegaţia Agenţiei 

Europene de Mediu a efectuat vizita de ţară în cadrul căreia au fost stabilite 
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priorităţile ţării pentru a fi implementate cu suportul proiectului. În 

contextul acestui proiect va fi acordat suportul necesar creării Sistemului 

informaţional integrat de mediu. 

3.2. Elaborarea 

Registrului electronic de 

emisii şi transferuri ale 

poluanţilor (PRTR) 

2016-2018 Ministerul 

Mediului 

Inventariere a 

întreprinderilor care cad sub 

incidenţa Registrului 

electronic de emisii şi 

transferuri ale poluanţilor 

efectuată (2016); registru 

elaborat (2017-2018) 

În derulare 

În cadrul proiectului Global GEF/UNEP/UNITAR pentru Belarus, 

Cambodgia, Ecuador, Kazahstan, Republica Moldova şi Peru privind 

punerea în aplicare a PRTR ca un instrument de raportare, diseminare şi de 

sensibilizare privind POP a fost realizată chestionarea agenţilor economici 

care activează în sectorul energetic, producerea şi prelucrarea metalelor, 

industria de exploatare a mineralelor, industria chimică, managementul 

deşeurilor şi a apelor uzate, producerea şi prelucrarea hîrtiei şi a lemnului, 

creşterea intensivă a şeptelului şi acvacultură, producerea produselor de 

origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al băuturilor. Datele 

obţinute în urma chestionării vor fi folosite la elaborarea Registrului 

emisiilor și transferului poluanţilor. 

3.3. Implementarea 

Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul 

geologic de stat” 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Mediului 

Sistem informaţional 

funcţional 

 

4. Implementarea 

sistemelor 

informatice în 

sectorul 

turismului 

4.1. Elaborarea 

Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul 

turismului” în baza 

platformei elaborate de 

Centrul de Guvernare 

Electronică (CGE) 

Trimestrul 

III, 2018 

Agenţia 

Turismului; 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Sistem informaţional 

funcţional 
S-a inițiat 

A fost aprobată HG nr.559 din 14.08.2015 cu privire la aprobarea 

Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul turismului” 

(SIA RT). Deoarece crearea SIA RT necesită mijloace financiare 

substanțiale, în condițiile unui buget auster, s-a decis crearea acestuia pe 

etape. În sem.I 2016 au fost purtate negocieri și identificată sursa de 

finanțare a unui exert, care va diviza lucrările pe etape și va indica ce 

lucrări vor fi efectuate și ce costuri sunt necesare pentru fiecare etapă. 

4.2. Elaborarea paginii 

web de promovare 

turistică a Republicii 

Moldova 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Turismului 

Pagină web funcţională Realizat 

Cu suportul Proiectului CEED II al USAID a fost creată pagina-web de 

promovare turistică a RM www.moldovaholiday.travel. 

5. Implementarea 

sistemelor 

informatice în 

sectorul 

cadastrului 

5.1. Implementarea 

Sistemului informaţional 

„Registrul de stat al 

adreselor” 

Trimestrul 

I, 2017 

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Sistem informaţional 

funcţional 
În derulare 

S-a elaborat Analiza impactului de reglementare la proiectul de lege 

privind sistemul de adrese și proiectul privind modificarea unor acte 

legislative și normative. 

În scopul elaborării sistemului informaţional s-a elaborat Caietul de sarcini 

și s-a iniţiat procedura de licitaţie. 
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5.2. Implementarea 

Sistemului informaţional 

„Registrul obiectelor de 

infrastructură tehnico-

edilitară” 

Trimestrul 

I, 2018 

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Sistem informaţional 

funcţional 
În derulare 

Proiectul cu privire la aprobarea Legii privind Registrul obiectelor de 

infrastructură tehnico-edilitară a fost examinat de către toate instituțiile 

publice și obștești. În baza rezultatelor consultării publice și conform 

avizelor s-a elaborat sinteza. 

Proiectul a fost supus Analizei impactului de reglementare în Grupul de 

lucru, care la acceptat la ședința din 13.04.2016.  

Actualmente proiectul este transmis la Guvern. 

 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
21 

   Realizat – 5 (24%); 

În derulare – 16 (76%); 

S-a inițiat – 2 (10%); 

Nerealizat – 0 

 

Componenta VII. FACILITAREA COMERŢULUI 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Perfecţionarea legislaţiei vamale şi comerciale în vederea asigurării unui cadru legal stabil, comprehensiv, transparent şi modern, bazat pe standardele internaţionale 

1.1. Dezvoltarea unei 

baze juridice 

uşor aplicabile, 

accesibile şi 

transparente 

1.1.1. Elaborarea şi 

promovarea noului Cod 

vamal, racordat la 

prevederile 

Regulamentului 

Consiliului (CEE) 

nr.2913/92 din 12 

octombrie 1992 de 

instituire a Codului 

Vamal Comunitar şi 

Regulamentului (CE) 

nr.1186/2009 al 

Consiliului din 16 

noiembrie 2009 de 

instituire a unui regim 

comunitar de scutiri de 

taxe vamale 

Trimestrul 

III, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiect elaborat 
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1) Elaborarea si 

definitivarea Tabelelor 

de concordanță ca parte 

componentă a 

procesului de 

armonizare a actelor 

legislative vamale 

naționale la prevederile 

Regulamentului (CEE) 

nr.2913/92 al 

Consiliului din 12 

octombrie 1992 de 

instituire a Codului 

Vamal Comunitar. 

Trimestrul 

III- IV, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Nr. tabelelor de concordanță 

definitivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Elaborarea şi 

promovarea 

propunerilor privind 

stabilirea principiului 

intrării în vigoare a 

modificărilor la 

legislaţia vamală după 

cel puţin 6 luni de la 

publicarea acestora 

 

Trimestrul 

III- IV, 

2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Cod vamal modificat 

 

1.2. Evaluarea 

priorităţilor şi 

necesităţilor 

privind 

facilitarea 

comerţului 

1.2.1. Elaborarea şi 

promovarea proiectului 

de hotărîre a Guvernului 

cu privire la stabilirea 

Comitetului Naţional 

pentru Facilitarea 

Comerţului 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Proiect aprobat 
În derulare 

Urmare ratificării Acordului privind facilitarea comerțului de către 

Republica Moldova și depunerii instrumentului de ratificare în adresa 

Secretariatului OMC, a fost demarată procedura de creare a Comitetului 

vizat. Proiectul a fost elaborat și este în proces de consultare cu instituțiile 

de resort, în conformitate cu procedurile existente. 

 

1.2.2. Elaborarea şi 

promovarea proiectelor 

de acte normative şi 

legislative în scopul 

racordării normelor 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei 

Proiecte aprobate 
În derulare 

O parte din modificările necesare, menţionate în raportul de revizuire a 

politicii comerciale a Republicii Moldova în cadrul OMC au fost propuse 

şi aprobate prin legea privind politica bugetar-fiscală pentru anul curent.  
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naţionale la 

angajamentele asumate 

în cadrul Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului 

ca urmare a prezentării 

raportului de revizuire a 

politicii comerciale 

(TPR) a Republicii 

Moldova din 2015 

Următoarele modificări ce vizează taxele vamale la produsele din carne 

precum și taxele privind poluarea mediului urmează a fi propuse pentru 

legea privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. 

1.3. Perfecţionarea 

procedurilor 

vamale şi de 

comerţ pentru 

asigurarea 

transparenţei, 

simplităţii, 

clarităţii, 

previzibilităţii şi 

respectarea 

principiilor 

uniformităţii în 

aplicare, 

nediscriminării 

şi imparţialităţii 

1.3.1. Revizuirea actelor 

normative şi ordinelor 

Serviciului Vamal în 

vederea aducerii lor în 

conformitate cu 

angajamentele 

Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului, Acordului 

de constituire a Zonei de 

Liber Schimb 

Aprofundat și 

Cuprinzător 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiecte aprobate Realizat 

Aprobarea Proiectului legii pentru acceptarea Protocolului de amendare a 

Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a 

Comerțului nr. 129 din 23 mai 2016 Instrumentul de ratificare a fost depus 

în adresa OMC pe 23 iunie 2016. 

1.3.2. Sporirea 

eficacităţii de detectare 

la frontieră a mărfurilor 

susceptibile de a fi 

contrafăcute şi crearea 

unei baze de date a 

drepturilor de protecţie 

intelectuală în sistemul 

informaţional vamal 

„ASYCUDA World” 

2018 Ministerul 

Finanţelor; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietate 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de reţineri a 

obiectelor de proprietate 

intelectuală succesibile de a 

fi contrafăcută;  

baza de date funcţională 

În derulare 

AGEPI: Activitățile referitoare la asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală la frontieră, inclusiv crearea unei baze de date a 

drepturilor de protecţie intelectuală în sistemul informaţional vamal 

ASYCUDA, țin de competența Serviciului Vamal al Republicii Moldova. 

Totodată AGEPI a participat activ la ajustarea cadrului normativ în 

domeniul asigurării drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră. 

Astfel, la 22  iunie curent prin Hotărîrea Guvernului a fost aprobat 

Regulamentul privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală de 

către organele vamale, elaborat de către Serviciului Vamal cu participarea 

AGEPI. Acest  

 Regulament stabileşte condiţiile de intervenţie a organelor vamale în cazul 

mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

De asemenea, în perioada de raport subiectul sporirii eficacităţii de 

detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute se află 
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permanent în vizorul Observatorului respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de pe lîngă AGEPI.  

Raportul național privind respectarea drepturilor  de proprietate 

intelectuală pentru anul 2015 a fost elaborat  și transmis Misiunii EUBAM 

spre editare în luna mai 2016.  

 

MEc: La date de 19 aprilie 2016 în cadrul ședinței Comisiei Naționale 

pentru Proprietatea Intelectuală au avut loc o serie de discuții pe marginea 

subiectului vizat. În acest sens, Serviciul Vamal a menționat faptul că 

urmează să conlucreze cu AGEPI precum și instituțiile relevante, în scopul 

sporirii  eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a 

fi contrafăcute şi în scopul creării unei baze de date a drepturilor de 

protecţie intelectuală în sistemul informaţional vamal „ASYCUDA 

World” 

 

1.3.3. Monitorizarea 

duratei controlului 

vamal în vederea 

optimizării procedurilor 

vamale privind 

verificarea declaraţiei 

vamale, a documentelor 

aferente mărfurilor şi 

mijloacelor de transport 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata medie a controlului 

vamal la import/export 

 

 

 

 

 

 

 

 

În derulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Promovarea 

procedurii de declarare 

electronică 

 

 

 

 

Trimestrul 

I-IV 

Serviciul vamal 

 

 

 

 

 

 

100% declaraţii vamale de 

export perfectate electronic; 

Creşterea ponderii 

declaraţiilor vamale 

perfectate electronic pînă la 

20% la import; 

Durata medie a controlului 

vamal la import/export 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 indicatorii stabiliți au înregistrat 

următoarele valori: 

- ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 98,4%, 

comparativ cu cca 65% în anul 2015; 

- ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a 

constituit cca 16%, comparativ cu cca 4,5% în anul 2015. 

Totodată, în vederea promovării declarării electronice au fost organizate 

4 şedinţe ale Comitetului Consultativ și 5 conferințe informative cu 

suportul USAID BRITE. 
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2) Intensificarea 

cooperării cu ţările 

vecine în vederea 

extinderii punctelor de 

trecere a frontierei de 

stat cu control comun, în 

scopul fluidizării 

traficului de mărfuri, ca 

rezultat al dezvoltării 

sistemului de control “o 

singură oprire” 

 

Trimestrul 

I-IV 

 

Serviciul vamal 

2 puncte de trecere cu 

control comun  la frontiera 

cu Ucraina promovate; 

Negocierile privind 

proiectul-pilot de control 

comun la frontiera cu 

România iniţiate 

Serviciul Vamal, în comun cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

din România, au realizat un proiect comun de reabilitare şi modernizare 

a 3 puncte de trecere a frontierei moldo-române: Sculeni-Sculeni, 

Leuşeni-Albiţa, Giurgiuleşti - Galaţi. Drept urmare a consultărilor cu 

Consiliul de administrare a proiectelor, a fost elaborată şi remisă Fişa de 

proiect în vederea iniţierii proiectului menţionat. 

Totodată, a fost inițiat proiectul la PTF Palanca, fiind contractată 

compania de proiectare şi este în proces de negociere inițierea contolului 

comun la 2 PTF: Kuciurgani și Griurgiulești-Reni. 

1.3.4. Simplificarea 

procedurilor pentru 

tranzit, inclusiv ajustarea 

cadrului normativ la 

cerinţele tranzitului 

comunitar 

 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiectul Twinning 

„Implementarea Noului 

Sistem Computerizat de 

Tranzit (New Computerised 

Transit System)” finalizat 

 

  

Obiectivul 2. Fluidizarea traficului 

2.1. Simplificarea şi 

standardizarea 

datelor şi 

documentelor 

solicitate de 

autorităţile 

vamale şi alte 

agenţii relevante 

2.2.1. Ajustarea la 

standardele Uniunii 

Europene a setului de 

date şi documente 

solicitate operatorilor 

economici, pentru a 

asigura schimbul eficient 

de date, diminuarea 

costului şi timpului 

necesar vămuirii 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor; 

instituţiile 

relevante 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea clasamentului 

Republicii Moldova în 

„Doing Business” (TCB) la 

capitolul „Comerţ 

transfrontalier” 
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1) Perfecţionarea şi 

dezvoltarea Sistemelor 

informaţionale vamale, 

prin intermediul cărora 

se efectuează schimbul 

de informaţii în regim 

on-line între autorităţile 

care participă la 

controlul vamal 

mărfurilor şi mijloacelor 

de transport, conform 

principiilor “ghişeului 

unic” şi “o singură 

oprire”, avînd ca scop 

reducerea timpului de 

control 

 

 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

 

 

 

Serviciul vamal 

 

 

 

 

Sarcina tehnică elaborată; 

100% module actualizate; 

Nr. de module actualizate 

În derulare 

Prin Ordinul comun al Serviciului Vamal şi Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţă Alimentelor nr. 135-O/88 din 06.04.15 a fost dat startul testării 

modulului Multi Agecy al SIIV Asycuda World la postul vamal Tudora - 

Starokazacie și aprobat Manualul de utilizare a Modulului Multi 

Agency. În urma testării acesta a fost implementat definitiv la nivel 

naţional începînd din  luna mai 2016. 

La 1 martie 2016 a fost aprobat Ordinul comun al Serviciului Vamal 

şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţă Alimentelor nr. 63-O/40 „Cu 

privire la optimizarea procedurilor de export a produselor supuse 

controlului ANSA”, prin care se pune în aplicare modulul MultiAgency 

la posturile vamale Tudora, Otaci, Sculeni, Ungheni c/f, Leuşeni, 

Giurgiuleşti-Galaţi, Giurgiuleşti-Reni, Criva, Vălcineţ c/f. 

La 07.06.2016 a fost semnat Acordul de Colaborare între Serviciul 

Vamal şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu privire 

la controlul mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare şi 

fitosanitare care traversează frontiera vamală, prin care părţile 

colaborează în vederea implementării Modulului Multi  Agency al 

Sistemului Informaţional Integrat Vamal (SIIV) Asycuda World în 

cadrul procedurilor de plasare a mărfurilor în regim vamal de import-

export. 

 

2)  Modernizarea SI 

„ASYCUDA World” 

prin trecerea la 

versiunea 4.3.1 

 

 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

 

Serviciul vamal 

 

Versiunea nouă instalată; 

100% module actualizate; 

Nr. de module actualizate; 

Nr. de activităţi de instruire 

organizate; 

Nr. de colaboratori vamali 

instruiţi 

 

3) Dezvoltarea 

schimbului automatizat 

de informaţii vamale cu 

alte ţări 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

Serviciul vamal Sistemul informaţional 

dezvoltat; 

Nr. de şedinţe de lucru a 

experţilor tehnici 

 

  

                  Obiectivul 3. Simplificarea procedurilor vamale pentru minimizarea costurilor şi timpului necesar vămuirii 
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3.1. Facilitarea 

comerţului prin 

digitalizarea 

serviciilor 

vamale 

3.1.1. Promovarea 

Conceptului de vămuire 

electronică 

Permanent 

 

 

 

Trimestrul  

I-IV, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

Serviciul Vamal 

Pondere a declaraţiilor 

vamale perfectate electronic 

la import-export 

Realizat 

Sem.I:  

- ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 98,4%, 

comparativ cu cca 65% în anul 2015; 

- ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a 

constituit cca 16%, comparativ cu cca 4,5% în anul 2015. 

3.1.2. Introducerea 

modulului de achitare a 

obligaţiei vamale prin 

internet (internet 

banking) 

Trimestrul 

I, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Serviciul Vamal 

Modul funcţional Realizat 

Sem.I: A fost integrat serviciul guvernamental integrat de semnătură 

digitală şi anume semnătura digitală calificată, la semnarea declaraţiilor 

vamale (SI ASYCUDA WORD).  

Au fost integrate plăţile vamale şi alte plăţi gestionate de Serviciul Vamal 

pentru a fi încasate prin intermediul serviciului guvernamental electronic 

MPay. 

Se preconizează integrarea serviciului guvernamental electronic MPass, 

serviciul electronic guvernamental de jurnalizare MLog şi serviciul 

guvernamental de notificare MNotify. 

3.1.3. Înregistrarea 

operatorilor economici 

în Sistemul 

informaţional vamal în 

regim on-line 

Trimestrul 

 I-II, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

Mecanism de înregistrare 

implementat 

Sistemul testat şi funcţional;  

Nr. de utilizatori ai 

sistemului 

În derulare 

Sem.I: Caietul de sarcini a fost elaborat şi remis spre executare către 

USAID BRITE. Modulul a fost elaborat şi conexiunile cu Î.S. ”Registru” 

şi IFPS au fost asigurate. La moment, modulul se află în faza finală de 

testare şi ajustare. 

3.1.4. Ajustarea 

sistemului informaţional 

la cerinţele tranzitului 

comunitar 

Ошибка Минфина в 

плане! 

Trimestrul 

IV, 2018 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

Proiectul Twinning 

„Implementarea Noului 

Sistem Computerizat de 

Tranzit” finalizat 
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1) Racordarea cadrului 

normativ naţional la 

standardele şi practicile 

UE printr-o abordare de 

ansamblu şi 

nediscriminatorie a 

regulilor de origine şi 

prin aplicarea uniformă a 

acestora pentru toate 

companiile de pe 

teritoriul Republicii 

Moldova, inclusiv din 

zonele economice libere 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Vamal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de certificate eliberate; 

Nr. exportatorilor aprobaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

În perioada 01 ianuarie – 31 mai 2016, organele vamale ale Republicii 

Moldova au eliberat 8046 certificate de circulaţie EUR1 pentru 

mărfurile exportate în UE, ceea ce constituie 54,6% din numărul total de 

certificate eliberate. 

Totodată, în cadrul asistenţei administrative statele membre ale UE, au 

remis spre verificare 207 certificate de circulaţie eliberate de către 

organele vamale ale Republicii Moldova, iar Serviciul Vamal a remis în 

adresa autorităţilor vamale ale UE – 42 certificate EUR 1. 

 

 

 

2) Implementarea 

Noului Sistem 

Computerizat de Tranzit 

(NCTS) 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

Serviciul Vamal 

 

 

Proiect lansat; 

Evaluarea iniţială a cadrului 

normativ efectuată 

 

 

 

 

 

 

3) Asigurarea 

implementării tehnicilor 

moderne de control al 

valorii în vamă şi 

clasificare a mărfurilor 

 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

 

Serviciul Vamal 

 

Modul dezvoltat; 

Criterii de selectivitate 

actualizate; 

Ordinele Serviciului Vamal 

aprobate 

Realizat 

Modulul „Valoarea în vamă” este implementat, funcţional, integrat în 

SIIV „ASYCUDA WORLD” şi se utilizează în toate posturile vamale.  

Totodată, pe parcursul anului 2016, în rezultatul analizei mărfurilor cu 

risc sporit de subevaluare au fost efectuate: 

- 19  solicitări de asistenţă administrativă;  

- 13 rapoarte pentru optimizarea criteriilor de selectivitate; 

- 6 rapoarte de efectuare a auditului post vămuire. 

3.2. Aplicarea 

tehnicilor de 

evaluare a 

riscurilor şi 

implementarea 

principiului 

selectivităţii 

controlului 

vamal; 

3.2.1. Monitorizarea 

ponderii declaraţiilor 

vamale direcţionate 

pentru control 

fizic/documentar şi 

aplicarea culoarelor de 

vămuire după principiile 

selectivităţii în baza 

evaluării riscurilor 

Permanent 

 

 

 

 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

Serviciul Vamal 

Pondere a declaraţiilor 

vamale direcţionate pentru 

control fizic şi documentar 

la import 
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implementarea 

conceptului de 

agent economic 

autorizat/operato

r economic 

autorizat; 

conform 

standardelor 

Uniunii 

Europene 

3.2.2. Promovarea 

Programului „Agent 

Economic Autorizat” 

(operator economic 

autorizat) în 

conformitate cu modelul 

Uniunii Europene 

Permanent  

 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Serviciul Vamal 

Număr de agenţi economici 

cu statut de agent economic 

autorizat 

 

În derulare 

La finele semestrului I al anului 2016 numărul titularilor de certificate 

AEO a constituit 99 agenți economici. 

 

3.2.3. Dezvoltarea 

programului de 

parteneriat cu Uniunea 

Europeană în vederea 

implementării sistemului 

de recunoaştere a 

agentului economic 

autorizat 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect-pilot de 

recunoaştere unilaterală a 

statutului agentului 

economic autorizat 

implementat şi evaluat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ajustarea 

cadrului normativ ce 

reglementează 

recunoaşterea statutului 

AEO 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Vamal 

În derulare 

Proiectul-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO, lansat la 1 

iulie 2015, la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa (prin 

Ordinul Serviciului Vamal nr. 241-O din 23.06.2015 cu privire la punerea 

în aplicare a Proiectului pilot de recunoastere AEO al UE). 

2) Continuarea 

proiectului-pilot de 

recunoaştere unilaterală 

a statutului AEO la 

punctul de trecere a 

frontierei de stat 

Leuşeni-Albiţa 

În derulare 

În urma evaluării pozitive din partea UE,  a fost extins pînă la finele anului 

2016. În paralel, au fost inițiate discuții privind extinderea proiectului-

pilot în alte puncte de trecere a frontierei și de recunoaștere mutuală a 

statutului AEO. 

La data de 8 iunie 2016, la Brussels, Belgia, Serviciul Vamal a participat 

în premieră la şedinţa reţelei de AEO a UE, unde au fost prezentate 

rezultatele implementării proiectului-pilot sus-menționat.  

Ulterior, la data de 9 iunie 2016 a avut loc şedinţa bilaterală cu DG 

TAXUD, unde au fost prezentate realizările recente în domeniul AEO. 

3.3. Eficientizarea 

cooperării între 

agenţiile de 

reglementare a 

comerţului 

3.3.1. Perfecţionarea şi 

dezvoltarea Sistemelor 

informaţionale vamale 

prin intermediul cărora 

se efectuează schimbul 

Trimestrul 

IV, 2018 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiectul Twinning 

„Implementarea Single 

Window” finalizat 
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internaţional şi 

Serviciul Vamal 

de informaţii în regim 

on-line dintre autorităţile 

care participă la 

controlul vamal al 

mărfurilor şi mijloacelor 

de transport, conform 

principiilor „ghişeului 

unic” şi „o singură 

oprire”, avînd ca scop 

reducerea timpului de 

control 

3.3.2. Evaluarea 

practicilor vamale 

aplicate în Republica 

Moldova în conformitate 

cu setul standardelor 

europene în domeniul 

vamal Customs 

Blueprints (capitolele 

facilitarea comerţului şi 

relaţii cu businessul, 

control la frontieră şi în 

puncte interne, analiza 

riscurilor, audit 

postvămuire etc.) 

Trimestrul 

I, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Program de dezvoltare 

strategică al Serviciului 

Vamal pentru anii 2016 

aprobat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea 

Programului de 

dezvoltare strategică al 

Serviciului Vamal 

pentru anii 2017-2019 

 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

Program de dezvoltare 

strategică al Serviciului 

Vamal pentru anii 2017-

2019 elaborat şi aprobat 

Elaborarea Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Vamal 

pentru anii 2017-2019 va demara la finele anului 2016 în baza rezultatelor 

opţinute pe parcursul anului curent. 

3.4. Monitorizarea 

simplificării 

procedurilor 

vamale 

3.4.1. Evaluarea 

impactului procedurilor 

simplificate prin 

chestionarea 

beneficiarilor 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Camera de 

Raport de evaluare elaborat 

şi publicat 
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Comerţ şi 

Industrie 

1) Elaborarea 

chestionarelor de 

evaluare a impactului 

simplificării procedurilor 

vamale 

 

 

 

Trimestrul 

I-II, 2016 

 

 

 

 

 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie; 

Serviciul Vamal 

 

 

 

Chestionar elaborat şi 

aprobat 

 

 

 

1) Realizat 
CCI: Chestionar a fost elaborat și aprobat pentru Grupurile de lucru (30 la 

număr), create pentru implementarea ALB (Agenda Locală de Business), 

membrii CCI, membrii Comitetelor Sectoriale de pe lîngă CCI RM 

(Comitet Sectorial pentru Antreprenoriat în Agricultură, Comitet Sectorial 

pentru Antreprenoriat în Industrie, Comitet Sectorial pentru Antreprenoriat 

în sfera Servicii).  

CCI a organizat trei mese rotunde cu participarea reprezentanților 

serviciului vamal și a sectorului privat unde au fost discutate problemele 

cu care se confruntă agenții economici în activitatea de import – export. 

De asemenea, au fost aduse la cunoștință și ultimele modificări ale 

procedurilor de vămuire. 

2) Desfăşurarea 

procedurii de chestionare 

a beneficiarilor şi 

elaborarea Raportului de 

evaluare în baza analizei 

rezultatelor obţinute 

 

 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

 

Serviciul Vamal 

 

Raport de evaluare elaborat 

şi publicat 

 

2) În derulare 

3) 2) În perioada 19 – 22 aprilie 2016 au fost organizate, cu suportul USAID 

BRITE, 4 sesiuni de informare sub genericul „Reforme în domeniul 

vamal şi facilitării comerţului”, unde au fost chestionaţii agenţii economici 

asupra beneficiilor procedurilor simplificate. 

 

3) Participarea în cadrul 

Grupului de Lucru de pe 

lângă Ministerul 

Economiei privind 

elaborarea planului 

detaliat de implementare 

a acțiunilor privind 

mediatizarea acțiunelor 

cuprinse în foaia de 

parcurs cu privire la 

măsurile de facilitare a 

comerțului Transnistria 

cu UE. 

 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Raport de evaluare elaborat 

şi publicat 

 

În derulare 

Au fost elaborate chestionare privind necesitatea de informare a mediului 

de afaceri din Transnistria privind aspectele legate de DCFTA. Elaborarea 

propunerilor privind planului detaliat de implementare a acțiunilor privind 

mediatizarea acțiunelor cuprinse în foaia de parcurs cu privire la măsurile 

de facilitare a comerțului Transnistria cu UE în baza evaluerii 

chestionarilor.  
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         Obiectivul 4. Eliminarea taxelor administrative cu efect echivalent taxelor de import 

4.1. Evitarea 

impozitării cu 

efecte 

echivalente 

taxelor vamale la 

import 

4.1.1. Evaluarea 

costurilor aferente 

serviciilor oferite de 

instituţiile publice în 

domeniul sanitar, 

fitosanitar şi veterinar şi 

alinierea acestora la 

angajamentele 

internaţionale 

(Organizaţia Mondială a 

Comerţului, Acordul de 

Asociere, Zona de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător) 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Ministerul 

Economiei 

Raport elaborat şi transmis 

Consiliului pentru 

Competitivitate 

În derulare 

Ministerul Economiei avizează proiectele actelor guvernamentale ce ţin 

de tarifele pentru serviciile din domeniul sanitar, fitosanitar şi veterinar, 

prezentate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar după caz 

acordă asistenţă metodologică. Este de notat, că la moment se promovează 

Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile 

publice, elaborată de către Cancelaria de Stat, iar ulterior aprobării acesteia 

se vor revizui metodologiile existente aferente formării tarifelor la 

serviciile menţionate. 

2) Înaintarea 

propunerilor de 

modificare a legislației  

în scopul minimizării 

costurilor 

ANSA Propuneri privind revizuirea 

cadrului normativ 

 

În derulare 

A fost propusă spre modificare  prin scrisoarea nr.01-6/763 din 12.04.2016 

adresată către  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Legea nr. 

228 cu privire la protecţia plantelor  privind excluderea unor acte permisive 

(permisul fitosanitar de import/tranzit) şi includerea taxei pentru efectuarea 

controlului fitosanitar la frontieră cu eliberarea  actului privind controlul  

fitosanitar. 

 

3) Elaborarea 

mecanismului prin 

aplicarea costurilor 

bazate pe risc. 

Trimestrul 

IV, 2016 

ANSA Mecanism elaborat Realizat 

În cadrul controlului fitosanitar, efectuat la solicitarea agenţilor economici 

întru obţinerea certificatului fitosanitar,  se stabileşte starea fitosanitară a 

produselor destinate exportului. În cazul depistării organismelor de 

carantină pentru ţara de import sunt recomandate spre aplicare măsurile 

fitosanitare. În perioada ianuarie – mai 2016 au fost eliberate cca. 22,5 mii 

certificate fitosanitare. 

Lunar se elaborează şi recepţionează Raportul privind activitatea în 

domeniul vizat al subdiviziunilor teritoriale. 
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        Obiectivul 5. Stabilirea unor relaţii transparente şi permanente cu comunitatea de afaceri 

5.1. Promovarea 

transparenţei în 

reforma 

regulatorie a 

actelor de 

reglementare a 

comerţului 

internaţional 

5.1.1. Monitorizarea 

implementării 

principalelor acte 

legislative din domeniul 

comerţului internaţional 

şi administrării vamale 

Permanent Ministerul 

Finanţelor;  

Serviciul Vamal; 

Ministerul 

Economiei 

 

 

Rapoarte elaborate şi 

publicate;  

Număr de acte monitorizate 

 

5.1.2. Asigurarea 

mecanismului de 

consultare a actelor 

normative ale 

Serviciului Vamal cu 

comunitatea de afaceri 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

Acte normative ale 

Serviciului Vamal 

examinate de către Grupul 

de lucru pentru 

reglementarea activităţii de 

întreprinzător; număr de 

acte normative a Serviciului 

Vamal consultate conform 

cerinţelor transparenţei în 

procesul decizional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Consultarea 

proiectelor actelor 

normative elaborate de 

Serviciul Vamal cu 

Grupul de lucru pentru 

reglementarea activităţii 

de întreprinzător 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

100% proiectelor de acte 

normative care afectează 

activitatea agenţilor 

economic consultate cu AIR 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I, 2016: 

- ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea 

agenţilor economici consultate cu AIR a constituit 100%; 

- au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător, AIR 9 proiecte de acte normative. 

2) Publicarea 

actelor normative care 

afectează activitatea 

agenţilor economic 

aprobate de Serviciul 

Vamal în Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

100% acte normative 

publicate în Monitorul 

Oficial 

 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I, 2016 au fost publicate pe pagina web a 

Serviciului Vamal 100% acte normative. 

(http://customs.gov.md/ro/content/proiecte-2016) 

 

 

http://customs.gov.md/ro/content/proiecte-2016
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5.2. Eficientizarea 

dialogului 

public-privat 

5.2.1. Conectarea tuturor 

autorităţilor publice 

centrale/instituţiilor de 

implementare a 

politicilor la platforma 

Dialog public-privat de 

pe pagina web 

www.businessportal.md, 

gestionată de 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Permanent Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de instituţii 

conectate 

 

5.2.2. Asigurarea 

activităţii Comitetului 

Consultativ al 

Serviciului Vamal 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

 

Serviciul Vamal 

Număr de şedinţe ale 

Comitetului Consultativ 

organizate 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I, 2016 au fost organizate 4 şedinţe ale 

Comitetului Consultativ. Procesele-verbale ale şedinţelor respective şi 

comunicatele informative au fost publicate pe pagina web a Serviciului 

Vamal la adresa http://customs.gov.md/ro/ content/colaborare-cu-mediul-de-

afaceri 

  

         Obiectivul 6. Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal 

6.1. Dezvoltarea 

sistemului de 

management al 

resurselor umane 

6.1.1. Perfecţionarea 

cadrului legal al 

serviciului în organele 

vamale 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Serviciul Vamal 

Proiectul de lege privind 

serviciul în organele vamale 

elaborat şi aprobat 

Realizat 

Proiectul de lege privind Serviciul Fiscal de Stat a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.523 din 28.04.2016 și, ulterior, aprobat, în prima 

lectură, de către Parlament  la data de  21 iulie 2016. 

6.1.2. Implementarea 

Planului anual de 

instruire a 

colaboratorilor vamali 

prin utilizarea eficientă a 

capacităţilor Centrului 

de instruire şi a 

partenerilor externi 

 

 

Permanent 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Număr de colaboratori 

vamali instruiţi anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessportal.md/
http://customs.gov.md/ro/%20content/colaborare-cu-mediul-de-afaceri
http://customs.gov.md/ro/%20content/colaborare-cu-mediul-de-afaceri
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1) Asigurarea procesului 

de instruire internă 

 

 

 

 

 

 

 

100% de activităţi de 

instruire realizate; 

Nr. de activităţi de instruire 

realizate/planificate în 

Centrul de instruire; 

70% colaboratori vamali au 

beneficiat de activităţi de 

instruire; Nr. de colaboratori 

vamali instruiţi 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost planificate - 25 de 

activități de instruire, au fost realizate - 14 activități, din cele 

planificate și 14 activități de instruire neplanificate. În total au fost 

realizate 28 de activități de instruire, la care au participat în cadrul 

activităților de instruire 695 de colaboratori ceea ce reprezintă 40.2%. 

 

2) Asigurarea 

activităţilor de instruire 

cu asistenţa partenerilor 

externi 

70% de activităţi de instruire 

realizate; 

Nr. de activităţi de instruire 

externe realizate; 

Nr. de colaboratori vamali 

instruiţi 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost realizate 56 de activități 

de instruire organizate cu asistența donatorilor externi, la care au      

participat  214 persoane 

6.1.3. Promovarea 

sistemului de 

autoevaluare a riscurilor 

de integritate pentru 

minimizarea factorilor 

de risc 

Permanent 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

Plan de integritate elaborat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea şi 

implementarea  Planului 

de integritate 

 

 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

 

 

Serviciul Vamal 

Plan de integritate elaborat şi 

implementat; 

Raport elaborat şi aprobat 

 

Realizat 

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 513-O din 30.12.2015 a fost aprobat 

Planul de integritate al Serviciului Vamal pentru anii 2016-2017. 

Rapoartele privind implementarea Planurilor de integritate sunt elaborate 

şi prezentate semestrial  

Centrului Naţional Anticorupţie. 

6.1.4. Sensibilizarea 

publicului pentru 

implicare activă în 

realizarea măsurilor 

anticorupţie prin 

organizarea campaniilor 

de informare şi 

promovare a valorilor 

profesionale 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

Număr de activităţi de 

mediatizare desfăşurate; 

număr de plîngeri depuse, 

inclusiv prin sistemul 

electronic de colectare a 

contestărilor (plîngerilor) 

 

 

Realizat 
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1) Sensibilizarea 

publicului pentru 

implicare activă a 

acestora în măsurile 

anti-corupţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Vamal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de informaţii 

privind abaterile de la norma 

de conduită profesională a 

colaboratorilor vamali 

(inclusiv denunţuri, sesizări 

scrise, apeluri la linia 

anticorupţie etc.); 

Prelucrarea a 100% 

informaţii privind abaterile 

de la norma de conduită 

profesională a 

colaboratorilor vamali 

(inclusiv denunţuri, sesizări 

scrise, apeluri la linia 

anticorupţie etc.) 

 

 

Realizat 

În cadrul Serviciului Vamal au fost iniţiate în total 135 de anchete de 

serviciu, dintre care cca 117 anchete fost finisate, iar în consecinţă au fost 

aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: 70 de observaţii; 65 de 

mustrări; 33 de mustrări aspre; 9 retrogradări în funcţie; 6 colaboratori au 

fost eliberaţi din funcţie. 

Concomitent, în cadrul Centrului de Apel al Serviciului Vamal a fost 

lansată linia anticorupţie ((+373 22) 57-41-11), în scopul recepţionării 

informaţiei referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte 

abuzuri de serviciu comise de colaboratorii vamali. Astfel, pe parcursul 

perioadei de raportare, în Registrul de evidenţă a apelurilor Serviciului 

Vamal au fost înregistrate 42 de apeluri de la persoane fizice privind 

faptele de comportament corupţional, ceea ce reprezintă 47% din totalul 

apelurilor înregistrate. 

2) Educarea publicului 

privind standardele de 

etică a colaboratorului 

vamal şi valorile 

profesionale ale 

instituţiei 

Trimestrul 

I-IV, 2016 

 

Serviciul Vamal 

Nr. de activităţi de 

promovare a integrităţii 

colaboratorilor vamali 

Realizat 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost elaborate şi diseminate 

publicului ţintă 4 materiale cu conţinut anticorupţie.  

Totodată, au fost prelucrate 100% informaţii privind abaterile de la norma 

de conduită profesională a colaboratorilor vamali și 100% petiţii privind 

integritatea colaboratorilor vamali. 

 

 

 

 

 

  

Obiectivul 7. Crearea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului de contestare/recurs împotriva deciziilor vamale 

7.1. Asigurarea 

dreptului de 

contestare şi 

recurs a 

deciziilor vamale 

conform celor 

7.1.1. Publicarea 

statisticilor privind 

soluţionarea cauzelor 

comerciale 

Trimestrial Ministerul 

Justiţiei 

Număr de rapoarte statistice 

publicate 
Realizat 

Ministerul Justiției generalizează toate rapoartele statistice ale instanțelor 

judecătorești privind soluționarea cauzelor comerciale și le publică 

trimestrial pe pagina-web  a MJ 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56& 
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mai bune 

practice 

europene 

7.1.2. Fortificarea 

sistemului de 

responsabilitate 

personală a 

colaboratorilor vamali 

pentru deciziile luate în 

domeniul vamal 

 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

Noua Lege privind serviciul 

în organele vamale 

aprobată; noul Cod de etică 

şi conduită a colaboratorului 

vamal aprobat; măsuri de 

promovare a aplicării noilor 

acte normative întreprinse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Aprobarea noului 

Cod de etică şi conduită 

a colaboratorului vamal 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

I-III, 2016 

 

 

 

 

Serviciul Vamal 

Noul Cod de etică şi 

conduită a colaboratorului 

vamal aprobat; Măsuri de 

promovare întreprinse 

 

 

În derulare 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea noului Cod de etică şi 

conduită a colaboratorului vamal a fost elaborat şi remis Guvernului spre 

aprobare (prin scrisoarea nr. 28/11-6926 din 14.04.2016) de către grupul 

de lucru responsabil de revizuirea Codului de conduită a colaboratorului 

vamal (creat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 323-O din 12.08.2015). 

2) Elaborarea şi 

aprobarea Ghidului 

privind aplicarea 

Codului de etică şi 

conduita a 

colaboratorului vamal 

Ghid elaborat şi aprobat; 

Măsuri de promovare 

întreprinse 

 

  

Obiectivul 8. Facilitarea accesului la informaţii din ţară şi din alte ţări, inclusiv la măsurile privind barierele tehnice în calea comerţului (TBT) şi măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

8.1. Facilitarea 

accesului 

exportatorilor pe 

pieţele externe 

8.1.1. Crearea unui 

mecanism de notificare 

pentru acordurile 

Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului privind 

barierele tehnice în carea 

comerţului şi măsurile 

sanitare şi fitosanitare – 

ca sursă importantă 

privind cerinţele de 

acces pe principalele 

pieţe-ţinte pentru 

operatorii comerciali 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

 

 

 

 

Punct de informare creat şi 

funcţional 
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1)  Monitorizarea 

implementării integrale 

al Hotaririi Guvernului 

nr. 560 din 01.08.2012 de 

către Centrul de 

notificare şi informare în 

domeniul comerţului cu 

produse agricole şi 

măsurilor sanitar-

veterinare şi fitosanitare 

(SPS) – ANSA. 

  

Ministerul 

Economiei 

 Realizat 

Punct de informare creat în scopul implementarii integrale al Hotaririi 

Guvernului 560 din 01.08.2012. Astfel, în următoarea etapă Centrul de 

notificare şi informare în domeniul comerţului cu produse agricole şi 

măsurilor sanitar-veterinare şi fitosanitare (SPS) (ANSA) urmează sa 

prezinte notificările adhoc SPS. 

 

 

 

 

 

2) Elaborarea și 

prezentarea notificărilor 

inclusiv celor ce vizează 

domeniul barierelor 

tehnice din calea 

comerțului (TBT), în 

adresa Secretariatulu 

OMC în baza Hotaririi 

Guvernului nr. 560 din 

01.08.2012 de către 

Centrul național de 

notificare şi informare în 

domeniul comerţului. 

 Ministerul 

Economiei 

 În perioada de referinţă din partea Republicii Moldova au fost remise în 

adresa Secretariatului OMC următoarele materiale: 

- 1 notificare cu privire la Tariful Aplicat al Republicii Moldova 

pentru anul 2015 (IDB); 

- 1 notificare în domeniul TBT; 

- 1 notificare cu modificările recente în legislaţia naţională din 

domeniul Proprietății Intelectuale; 

- Secretariatului OMC raportul privind modificările/ajustările 

recente din legislaţia naţională cu impact asupra comerţului; 

- a fost examinat şi s-au prezentat întrebări/comentarii pe marginea 

raportului Georgie, Turciei, Albaniei și Ucrainei în contextul revizuirii 

politicii comerciale naţionale prezentate pentru dezbateri în cadrul 

Comitetului TPRB al OMC. 

3) Elaborarea și 

publicarea pe site-ul 

ANSA a informației 

privind barierele tehnice 

care au fost notificate și 

publicate în cadrul OMC 

pentru operatorii 

comerciali naționali 

Trimestrul 

III, 2016 

ANSA Punct de informare creat şi 

funcţional 

 

8.1.2. Publicarea 

buletinului electronic 

trimestrial privind 

barierele tehnice în calea 

comerţului şi măsurile 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Buletine electronice 

trimestriale 
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sanitare şi fitosanitare 

ale Republicii Moldova 

şi principalilor 10 

parteneri comerciali ai 

Republicii Moldova 

Siguranţa 

Alimentelor 

1) Elaborarea și 

publicarea pe site-ul 

ANSA a buletinului 

electronic trimestrial 

privind barierele tehnice 

în calea comerţului şi 

măsurile sanitare şi 

fitosanitare ale 

Republicii Moldova şi 

principalilor 10 

parteneri comerciali ai 

Republicii Moldova 

Trimestrul 

III, 2016 

ANSA  

  

Obiectivul 9. Asigurarea transparenţei, guvernării responsabile şi eficienţei în Sistemul de management al finanţelor publice al ţării (MFP) 

9.1. Asigurarea 

desfăşurării 

activităţii 

comitetelor de 

supraveghere în 

domeniul 

aplicării 

Acordului de 

finanţare dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Europeană 

privind 

Programul de 

suport al 

instituirii Zonei 

de Comerţ Liber, 

9.1.1 Acordarea 

suportului necesar în 

vederea desfăşurării 

reuniunilor Comitetelor 

2016-2017 Ministerul 

Economiei 

Număr de şedinţe 

organizate/materiale 

emise/procese verbale 

elaborate 

Realizat 

MEc: Au fost desfășurate: 

I.    3 ședințe ale Comitetului de supraveghere (11.02.2016; 12.05.2016; 

27.09.2016); 

1 ședință preparatorie în contextul vizitei evaluatorilor UE (14.04.2016). 

II.    4 Seturi de materiale emise dintre care:  

- 3 Anexe cu Raportul de monitorizare și evaluare internă al BSP 

AZLSAC; 

- 3 Anexe cu valoarea plăților stabilite pentru BSP AZLSAC;  

- 3 Anexe cu Lista acțiunilor recomandate beneficiarilor BSP 

AZLSAC;  

- 1 Anexă cu Lista documentelor pentru demonstrarea realizării 

indicatorilor de performanță în cadrul CRS ZLSAC în 2015. 

III.   3 Procese verbale elaborate și consultate cu membrii Comitetului de 

supraveghere și cu Delegația UE. 
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Aprofundat şi 

Cuprinzător 

(ZLSAC) 

9.2. Îmbunătăţirea 

particularităţilor 

de 

competitivitate 

în contextul 

implementării 

Programului de 

conştientizare 

privind Acordul 

de constituire a 

Zonei de Comerţ 

Liber, 

Aprofundat şi 

Cuprinzător 

 

 

9.2.1. Informarea 

grupurilor ţintă privind 

particularităţile Zonei de 

Comerţ Liber, 

Aprofundat şi 

Cuprinzător 

2016-2017 Ministerul 

Economiei; 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova; 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Număr de evenimente 

organizate/persoane 

informate 

Realizat 

MEc: Au fost desfășurate: 
- 26  evenimente/seminare de conștientizare și informare 

- 2176 persoane participante 

CCI: 

1. Au fost organizate: 

- Ședința Comitetului Sectorial pentru Antreprenoriat în Agricultură, 

privind fondul de subvenționare (AIPA / MAIA) și proiectele de 

asistență externă în domeniul agriculturii; 

- Ședința Comitetului Sectorial pentru Antreprenoriat în  Industrie, 

privind proceduri și taxe vamale, inclusiv măsuri de politică 

comercială; 

- Ședința Comitetului Sectorial pentru Antreprenoriat în sfera 

Serviciilor, cu tematica: infrastructura  calității, situația actuală și 

perspective viitoare. 

2. 2. CCI a asigurat participarea  a reprezentanţilor sectorului privat, 

în cadrul diverselor seminare, conferințe, mese rotunde cu privire 

la DCFTA:   

- Liberalizarea comerțului dintre UE și RM; 

- Asistența tehnică pentru implementarea DCFTA; 

- Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind 

aspectele Acordului de Comerț Liber RM-UE; 

3. CCI a efectuat evaluarea necesităţilor businessului privind 

implementarea DCFTA cu scopul elaborării propunerilor privind 

prelungirea Proiectului DCFTA (Runda III) 

 

 

 

 

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
47 

   Realizat – 20 (43%); 

În derulare – 14 (30%); 

S-a inițiat – 0; 

Nerealizat – 0 
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Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale 

1.1. Elaborarea unor 

politici fiscale 

mai stabile şi 

previzibile, care 

ar facilita 

activitatea 

economică 

1.1.1. Analiza anuală a 

impactului politicii 

fiscale şi documentelor 

de politici fiscale asupra 

mediului de afaceri 

Trimestrul 

I, anual  

Ministerul 

Finanţelor  

Analize şi estimări efectuate 

  
 

  

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale 

2.1. Optimizarea 

procedurilor şi a 

perioadei de 

timp necesare 

unui agent 

economic pentru 

lansarea, 

desfăşurarea şi 

lichidarea 

afacerii, prin 

aplicarea unor 

abordări 

inovaţionale în 

reglementarea 

afacerilor 

2.1.1. Descrierea 

proceselor de business în 

cadrul Serviciului Fiscal 

de Stat 

 

2016 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

Procese business descrise 

Catalogul aprobat 
Realizat 

Ca rezultat al implementării Proiectului pregătitor pentru implementarea 

TAMP (proiectul Băncii Mondiale privind modernizarea administrării 

fiscale) au fost obținute, respectiv aprobate următoarele livrabile: 

- catalogul proceselor de business al Serviciului Fiscal de Stat; 

- catalogul de cerințe și specificații pentru viitorul sistem informațional 

integrat de management fiscal (SIMF).  

Catalogul business proceselor din cadrul IFPS include descrierea a 124 de 

procese identificate în două versiuni (română și engleză). 

1) Elaborarea și 

aprobarea catalogului 

proceselor de business al 

Serviciului Fiscal de 

Stat  

 

Trimestrul 

I-II 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

2.1.2. Îmbunătăţirea 

proceselor de business în 

cadrul Serviciului Fiscal 

de Stat, în scopul 

optimizării procedurilor 

de administrare fiscală a 

agenţilor economici 

 

Anual Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

Procese ajustate la 

necesitate; procedurile 

optimizate 

 

1) Optimizarea 

proceselor și 

procedurilor de 

administrare fiscală 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 
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Obiectivul 3. Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică 

3.1. Stabilirea unor 

politici şi 

reglementări 

fiscale care ar 

facilita 

dezvoltarea 

economică şi 

creşterea 

competitivităţii 

economiei 

naţionale 

3.1.1. Modificarea 

legislaţiei fiscale în baza 

experienţei 

internaţionale, în 

vederea includerii 

stimulentelor fiscale 

(identificate) 

direcţionate pentru 

promovarea exporturilor 

şi investiţiilor, precum şi 

pentru facilitarea 

dezvoltării economice 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiecte elaborate şi 

aprobate anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinarea 

oportunităţii de a oferi 

facilităţi fiscale 

companiilor care 

investesc resurse proprii 

în dezvoltarea 

infrastructurii 

industriale, prin 

micşorarea bazei 

impozabile a impozitului 

pe venit proporţional 

volumului investiţiei 

efectuate 

 

Trimestrul 

 I-IV, 2016 

 

3.2. Dezvoltarea 

sistemului de 

impozitare şi de 

administrare, 

inclusiv 

consolidarea 

„3.2.1. Elaborarea unui 

plan de măsuri privind 

prevenirea şi combaterea 

evaziunii şi fraudei 

fiscale 

 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

Plan elaborat şi aprobat  
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capacităţii de 

colectare a 

impozitelor şi de 

control efectiv în 

vederea 

eliminării 

fraudelor şi a 

evaziunii fiscale 

1) Elaborarea și 

aprobarea Planului de 

acţiuni în vederea 

consolidării acţiunilor 

de combatere a evaziunii 

fiscale 

 

Trimestrul 

I-III, 2016 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

3.2.2. Promovarea 

proiectului de lege cu 

privire la Serviciul 

Fiscal de Stat 

Trimestrul 

II, 2017 

Ministerul 

Finanţelor 

Proiect elaborat şi aprobat  

  

Obiectivul 4. Modernizarea modalităţii de abordare a conformării contribuabililor 

4.1. Crearea unui 

mecanism de 

administrare 

fiscală bazat pe 

principiul 

conformării 

voluntare 

4.1.1. Dezvoltarea şi 

implementarea unor 

activităţi şi măsuri de 

conformare fiscală 

voluntară a 

contribuabililor 

2016-2018 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

Activităţi şi măsuri ce au 

adus la majorarea în 

dinamică a nivelului de 

conformare voluntară 

funcţionale 

 

1) Revizuirea și 

perfecționarea 

Îndrumarului 

metodologic privind 

organizarea activității 

funcționarului  fiscal în 

sectorul de administrare 

fiscală 

 

 

 

 

Trimestrul  

I-IV, 2016 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

 

 

 

Îndrumarul metodologic 

elaborat şi aprobat 
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2) Revizuirea și 

perfecționarea 

Îndrumarului 

metodologic privind 

desfășurarea practică a 

activității de conformare 

voluntară a 

contribuabililor din 

Programul de 

conformare voluntară și 

a contribuabililor din 

domeniile de activitate 

cu risc sporit de 

neconformare din afara 

Programului de 

conformare 

 

4.1.2. Elaborarea 

programului de 

conformare a 

contribuabililor pentru 

anul 2016 

Trimestrul 

II, 2016 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

Program elaborat şi aprobat  

 

 

 

1) Elaborarea și 

aprobarea Programului 

de conformare voluntară 

a contribuabililor 

Trimestrul 

I-II 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 Realizat 

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2016 a fost aprobat 

prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 

26.04.2016. 

 

 

 

 

 

  

Obiectivul 5. Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional 

5.1. Revizuirea 

structurii 

organizaţionale 

pentru a deveni 

eficientă şi 

5.1.1. Promovarea 

proiectului de lege cu 

privire la Serviciul 

Fiscal de Stat 

 

Trimestrul 

II 2016 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

Lege cu privire la Serviciul 

Fiscal de Stat aprobată 
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efectivă în 

procesul 

îndeplinirii 

sarcinilor de 

administrare 

fiscală 

   

1) Elaborarea şi 

aprobarea proiectului de 

lege cu privire la 

Serviciul Fiscal de Stat 

 

 

Trimestrul 

I-II 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

Proiect elaborat şi aprobat 

 

 

 

 

Realizat 

Proiectul de lege privind Serviciul Fiscal de Stat a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.523 din 28.04.2016 și, ulterior, aprobat, în 

prima lectură, de către Parlament  la data de  21 iulie 2016.  

Totodată, prin Ordinul IFPS nr.539 din 14.06.2016 a fost creată Echipa 

de implementare a managementului schimbării. 

5.1.2. Elaborarea 

conceptului de 

reorganizare structurală 

a Serviciului Fiscal de 

Stat 

2016-2017  

 

 

Trimestrul 

III, 

2016 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

Concept de reorganizare 

elaborat 

 

5.2. Crearea unui 

parteneriat 

public-privat 

dezvoltat în 

domeniile de 

activitate ale 

economiei 

naţionale cu risc 

sporit pentru 

administrarea 

fiscală 

5.2.1. Antrenarea 

parteneriatului public-

privat în implementarea 

noilor metode şi 

proceduri de 

administrare fiscală în 

anumite sectoare ale 

economiei naţionale şi 

monitorizarea acestora 

prin asigurarea 

funcţionalităţii 

Consiliului de 

Conformare 

Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

Cel puţin 2 şedinţe efectuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Convocarea 

şedinţelor Consiliului de 

Conformare şi/sau 

meselor rotunde cu 

contribuabili din 

sectoarele economiei 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

Cel puţin 2 şedinţe efectuat 
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naţionale cu risc sporit 

de evaziuni fiscal 

2016 

2) Elaborarea 

propunerilor aferente 

modificării şi 

completării legislaţiei 

fiscale privind 

eficientizarea 

procedurilor de 

administrare fiscală  şi 

vamală 

Ministerul 

Finanţelor; 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat; 

Serviciul Vamal 

 

Propuneri elaborate 

 

 

  

Obiectivul 6. Eficientizarea utilizării tehnologiilor informaţionale în administrarea fiscală 

6.1. Lărgirea 

spectrului de 

servicii prestate 

contribuabililor 

prin dezvoltarea 

şi implementarea 

unor sisteme 

informaţionale 

automatizate 

eficiente şi 

operaţionale, 

care vor asigura 

schimbul de 

informaţii dintre 

6.1.1. Elaborarea 

softurilor noi pentru 

activitatea funcţională a 

Serviciului Fiscal de 

Stat, ce vor permite 

eficientizarea 

administrării fiscale, 

simplificarea raportării 

fiscale, modernizarea 

serviciilor prestate 

contribuabililor şi, 

respectiv, ridicarea 

nivelului de satisfacere a 

acestora 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softuri elaborate 
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autorităţile 

fiscale şi 

contribuabili 

1) Elaborarea și 

implementarea 

subsistemului 

„Comandarea on-line a 

formularelor tipizate, 

seriei şi diapazonului de 

numere pentru 

imprimarea 

formularelor de 

documente primare cu 

regim special pe hîrtie 

fără însemne de 

protecție, altele decît  

factura fiscală” din 

cadrul compartimentului 

„Comanda on-line a 

formularelor tipizate de 

documente primare cu 

regim special” 

 

Trimestrul 

I-II, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

 

 

Subsistem elaborat și 

implementat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În derulare 

Sistemul „Comandarea on-line a formularelor tipizate, seriei şi 

diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente 

primare cu regim special pe hîrtie fără însemne de protecţie, altele decît  

factura fiscală” a fost lansat în exploatare în baza procesului verbal în 

urma ședinței de lucru din 27.01.2016. 

Sarcina tehnica aferentă sistemului a fost aprobată la data de  

06.04.2016. 

 

2) Elaborarea și 

implementarea 

Sistemului 

Informațional 

Automatizat “Impozit 

pe avere” 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

 

 

 

 

 Sistem implementat 

 

 

 

 

 

 

3) Elaborarea 

modulului „Înregistrarea 

on-line a 

contribuabililor” în 

cadrul SIA „e-Cerere” 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

 

 

 Sarcina tehnică aprobată 

 

 



 

 
159 

6.1.2. Eficientizarea 

mecanismului de 

acordare a informaţiilor 

şi cooperarea cu 

instituţiile publice în 

vederea schimbului 

continuu şi permanent 

de informaţii despre 

contribuabili  

 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanism funcţional  

1) Asigurarea 

schimbului de date prin 

intermediul soluției 

digitale MConect  

(elaborarea web 

serviciilor pentru 

conectare) 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

 Acţiuni sectoriale: agricultură, industrie, turism 

1. Stimulente 

pentru sectorul 

agrar 

1.1. Limitarea 

numărului şi 

reglementarea procedurii 

de efectuare a 

ccontroalelor 

Permanent Ministerul 

Finanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dezvoltarea 

managementului 

riscurilor de conformare 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

Număr de controale 

efectuate anual în sectorul 

agrar în raport cu perioadele 

precedente; măsuri pentru 

limitarea numărului de 

controale efectuate 
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2) Elaborarea și 

aprobarea Manualului de 

control 

 

Inspectoratul 

Fiscal Principal 

de Stat 

 

Manual aprobat 
În derulare 

2) Au fost elaborate și aprobate toate 6 capitole ale manualului de 

control: Capitolul I „Generalizări privind controlul fiscal și premizele 

inițierii acestuia, Capitolul II „Cerințe de etică cu privire la efectuarea 

controlului fiscal”, Capitolul III „Analiza riscurilor și planificarea 

controalelor fiscale”, Capitolul IV „Organizarea, desfășurarea controlului 

fiscal și valorificarea rezultatelor acestuia”, Capitolul V „Regulamente, 

instrucțiuni, recomandări, ghiduri, reguli și alte acte normative ce țin de 

aspecte specifice controlului fiscal la fața locului” și Capitolul VI 

„Regulamente, instrucțiuni, recomandări, ghiduri, reguli și alte acte 

normative privind particularitățile efectuării controalelor fiscale pe 

ramuri (domenii) de activitate”. 

În prezent, se efectuează actualizarea capitolelor aprobate și 

definitivarea manualului de control ca un document complex integral. 

2. Stimulente 

pentru sectorul 

industrial, 

inclusiv 

tehnologiile 

informaţionale şi 

comunicaţiilor 

2.1. Simplificarea 

procedurii de restituire a 

TVA – implementarea 

unui sistem automatizat 

prin excluderea 

factorului uman 

Trimestrul 

II, 2016 

Ministerul 

Finanţelor 

Sistem automat elaborat  

3. Stimulente 

pentru sectorul 

turistic 

3.1. Revizuirea şi 

simplificarea 

procedurilor de eliberare 

a permiselor de şedere în 

Republica Moldova 

pentru străini 

Trimestrul 

I, 2016 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Proceduri simplificate În derulare 

MAEIE a fost implicat în procesul modificării Legii nr.180/2008 cu 

privire la migrația de muncă și Legii nr.200/2010 privind regimul 

străinilor, elaborate de către MAI (ședințele de lucri din 23 martie, 7 

aprilie, 1 iulie 2016) 

 

Agenția Turismului: Cetățenii majorității țărilor de interes pentru 

dezvoltarea turismului receptor sunt exonerați de obligavitatea deținerii 

unei vize la intrarea, ieșirea și tranzitarea teritoriului RM (Legea nr. 

257/2013). 

Totodată, în contextul evoluțiilor de pe piața turistică mondială, apare 

necesitatea eliminării invitației, în scopul perfectării vizelor pentru 

cetățănii chinezi. În acest scop, la data de 14.06.2016 a avut loc o ședință 

cu participare a reprezentanților Agenției Turismului, SIS și Biroul 

migrației și Azil, în rezultatul căruia s-a decis lansarea procesului de 

facilitare a obținerii vizitelor turistice pentru chinezi. 
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Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
20 

   Realizat – 3 (15%); 

În derulare – 3 (15%); 

S-a inițiat – 0; 

Nerealizat – 0 

 

Componenta IX. ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGII ŞI INOVAŢII 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Definirea şi dezvoltarea priorităţilor de cercetare 

1.1. Identificarea 

priorităţilor de 

cercetare 

1.1.1. Analiza 

necesităţilor economiei 

naţionale pentru 

dezvoltarea cercetării 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

ministerele de 

ramură 

Studiu elaborat  

1.1.2. Analiza 

potenţialului de 

cercetare în vederea 

dezvoltării priorităţilor 

definite 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Studiu elaborat  

  

         Obiectivul 2. Diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării 

2.1. Crearea unui 

sistem eficient 

de implementare 

a rezultatelor 

cercetării şi de 

2.1.1. Identificarea şi 

aplicarea instrumentelor 

de stimulare pentru 

cercetare similare celor 

din ţările dezvoltate 

 

2016-2018 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Instrumente funcţionale În derulare 

Instrumente funcţionale: programele Orizont 2020, COST şi EURAXESS 
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diseminare a 

cunoştinţelor 

1) 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) popularizarea 

Programelor COST,  şi  

EURAXESS 

2.1.2. Crearea condiţiilor 

favorabile pentru 

implicarea activă a 

sectorului privat în 

activităţile de C&D. 

Identificarea 

instrumentelor 

favorabile procesului de 

implementare a 

rezultatelor cercetării 

2016-2018 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Sistem funcţional; 

instrumente funcţionale 
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2.1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

implementare a 

rezultatelor cercetării, 

precum şi de diseminare 

a cunoştinţelor 

 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Infrastructură funcţională  

1) Sistematizarea 

rezultatelor obţinute  în 

cadrul proiectelor din 

Programele  de Stat 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

IP Agenţia 

pentru Cercetare 

şi Dezvoltare 

 

2) Organizarea 

evenimentelor in cadrul 

Saptaminii 

internationale a 

Accesului deschis  

Trimestrul 

IV 2016 

 

Institutul 

Dezvoltării 

Societăţii 

Informaţionale 

 

3) Elaboarea si 

aprobarea Politicii de 

Acces Deschis  

 

Trimestrul 

IV 2017 

 

 

2.1.4. Revizuirea 

sistemului de rapoarte 

statistice, elaborarea 

indicatorilor privind 

statistica inovării 

Trimestrul 

III, 2016 

Biroul Naţional 

de Statistică; 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic 

Sistem perfecţionat În derulare 

BNS a elaborat instrumentarul cercetării statistice privind activitatea 

inovaţională (chestionarul statistic şi metodologia cercetării statistice) 

conform cerinţelor Uniunii Europene. 

Din lipsa mijloacelor financiare implementarea cercetării nominalizate  în 

sistemul statistic naţional nu a fost posibilă pe parcursul a.a. 2015-2016. 

 

AITT: Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a participat la 

Şedinţa organizată de Biroul Naţional de Statistică cu privirea la elaborarea 

Strategiei naţionale în domeniul statisticii 
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Obiectivul 3. Integrarea în spaţiul european de cercetare 

3.1. Promovarea pe 

plan european a 

realizărilor şi 

potenţialului 

cercetătorilor 

autohtoni în 

vederea creării 

parteneriatelor 

internaţionale în 

domeniul C&D 

3.1.1. Implementarea 

Programului Uniunii 

Europene pentru 

cercetare şi inovare 

„Orizont 2020”  

 

 

 

 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de proiecte 

implementate anual 

 

1) Promovarea 

Programului „Orizont 

2020” şi încurajarea 

mediului de afaceri din 

Republica Moldova în 

vederea aplicării la 

iniţiativele din cadrul 

Programului 

Trimestrul 

IV, 2016 

AITT În derulare 

Până în prezent în cadrul programului Orizont 2020 au fost depuse peste 

170 de propuneri, care includ instituţii de cercetare, universităţi, IMM-

uri, ONG-uri şi  alte tipuri de organizaţii din Republica Moldova.  

2) Scrierea şi aplicarea 

propunerilor de proiecte 

în cadrul „Orizont 2020” 

 

3) Elaborarea 

proiectului RISE 

Horizon 2020 

„Population and 

development issues: 

sharing the experience 

and strengthening the 

national capacities 

(PopDevIs)”, în comun 

cu Republica Ceha, 

Praga, Universitatea 

Carol, Catedra 

Demografie şi 

Geodemografie 

Trimestrul 

IV, 2016 

INCE  
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3.1.2. Utilizarea 

posibilităţilor reţelei 

European Enterprise 

Network (EEN) pentru 

participarea mediului de 

afaceri la cercetare şi 

implementarea 

rezultatelor cercetărilor 

în economia naţională 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de proiecte realizate  

1) Facilitarea accesului 

pentru mediul de afaceri 

la baza de date a reţelei 

European Enterprise 

Network (EEN), care 

cuprinde peste 600 de 

organizaţii din diferite 

ţări ale lumii 

Trimestrul 

IV, 2016 

AITT  

2) Stabilirea 

parteneriatelor între 

mediul de afaceri şi 

mediul de cercetare în 

vederea colaborării şi 

aplicării rezultatelor 

cercetărilor în economia 

naţională 

 

AITT   
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3) Informarea mediului 

de afaceri despre 

utilizarea posibilităţilor 

reţelei European 

Enterprise Network 

(EEN) şi consultarea 

mediului de afaceri şi 

mediului de cercetare în 

vederea scrierii şi 

aplicării proiectelor 

commune la Programele 

de finanţare externă 

 AITT 

ODIMM 
În derulare 

ODIMM: În septembrie 2011, ODIMM, în consorțiu cu CCI, AITT şi 

RTTM, a devenit membru ai reţelei Enterprise Europe Network (EEN). 

În perioada semestrului I 2016, ODIMM a acordat 110 consultaţii 

individuale companiilor - potenţiali beneficiari ai EEN, inclusiv a acordat 

suport la completarea profilelor companiilor pentru înregistrarea acestora 

pe platforma Reţelei. 

În scopul promovării oportunităţilor oferite de EEN, ODIMM a organizat 

mai multe sesiuni de informare, preponderent în teritoriu şi a prezentat 

Reţeaua în cadrul măsurilor organizate de partenerii de dezvoltare. 

3.1.3. Consolidarea 

capacităţilor de 

participare a 

cercetătorilor din 

Republica Moldova la 

programele-cadru (PC) 

ale Uniunii Europene 

 

2016-2018 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei;  

 

 

 

 

 

Număr de persoane instruite 

anual 
În derulare 

În cadrul Contractului de Grant al CE nr. 2014/346 - 992 din 24.09.2014 

au beneficiat de participarea la Preparatory meeting pentru crerea 

consortiunurilor in cadrul Apelurilor de concurs anuntate pe domenii la 

H2020 peste  60 de cercetători şi experţi  din R.M. 

Anual aproximativ 1000 de persoane vor fi instruite prin participarea la 

zilele de informare, seminarele practice de scriere a proiectelor, consultaţii 

individuale şi în grup, evenimentele de promovare a rezultatelor ştiinţifice 

autohtone cum ar fi „Scince Slam” şi oportunităţile oferite în cadrul 

Programului Orizont 2020. 
1) Consolidarea 

capacităţilor 

profesionale şi 

inovatoare ale 

cercetătorilor din cadrul 

CCD 

INCE (Centrul 

Proiecte 

Internaţionale) 

  

Obiectivul 4. Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare 

4.1. Crearea cadrului 

legislativ aferent 

activităţilor 

cercetare-

dezvoltare-

inovare, racordat 

la rigorile 

europene 

4.1.1. Perfecţionarea 

cadrului legislativ şi 

normativ pentru 

activităţile cercetare-

dezvoltare-inovare, în 

conformitate cu bunele 

practici internaţionale 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Proiecte aprobate  

1) Elaborarea 

proiectului de lege pentru 

Trimestrul 

I-II, 2016 

Ministerul 

Economiei 
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modificarea și 

completarea Codului cu 

privire la știință și 

inovare nr. 259-XV din 

15 iulie 2004 

2) Definitivarea 

proiectului de lege în 

corespundere cu Schema 

de administrare a 

domeniilor CD şi ITT 

aprobată 

Trimestrui 

III, 

2016 

Ministerul 

Economiei 
În derulare 

S-a elaborat schema de administrare a domeniilor CD şi ITT în 

concordanţă cu recomandările experţilor internaţionali, care au evaluat 

sistemul CD şi ITT din Republica Moldova şi cu eventuală reformă în APC 

şi s-a transmis spre aprobare. Definitivarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare se va 

efectua după aprobarea schemei de administrare menţionate de factorii de 

decizie. 

3)  Promovarea 

proiectului HG privind 

aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea 

și completarea Codului 

cu privire la știință și 

inovare spre aprobare 

către Guvern 

Trimestrul 

IV, 

2016 

Ministerul 

Economiei 
În derulare 

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului 

cu privire la știință și inovare se va efectua după definitivarea acestuia în 

concordanţî cu decizia aprobată privind schema de administrare a 

domeniilor CD şi IT. 

4) Proiectarea şi 

avizarea Proiectului de 

lege privind modificarea 

Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 

259 din 15.07.2004 

Trimestrul 

IV, 2016 

AȘM  

4.2. Implementarea 

reformei 

instituţionale în 

sfera de 

cercetare şi 

inovare 

4.2.1. Reformarea 

Agenţiei pentru Inovare 

şi Transfer Tehnologic şi 

transferul acesteia în 

subordinea Guvernului 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Agenţia pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic 

funcţională reformată 
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1) Reformarea AITT în 

conformitate cu legea 
pentru modificarea și 

completarea Codului cu 

privire la știință și 

inovare aprobată 

Ministerul 

Economiei 
S-a inițiat 

Reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic se va iniţia 

după adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea 

Codului cu privire la știință și inovare. 

4.2.2. Crearea 

consiliului 

interministerial pentru 

coordonarea politicilor 

în domeniile cercetare-

dezvoltare, inovare şi 

transfer tehnologic 

Trimestrul 

III, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Consiliu funcţional S-a inițiat 

MEc: Decizia privind necesitatea consiliului interministerial pentru 

coordonarea politicilor în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi 

transfer tehnologic se va primi după aprobarea schemei instituţionale de 

administrare a domeniilor CD şi ITT. 

 

4.2.3. Perfecţionarea 

sistemului de 

management în 

domeniul C&D 

corespunzător nivelului 

internaţional 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Proiect aprobat  

1) Elaborarea şi 

aprobarea Proiectului de 

lege privind modificarea 

Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 

259 din 15.07.2004 

4.2.4. Reforma 

instituţională în 

domeniul C&D 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

Instituţii reformate  

1)  Reorganizarea IP 

Consiliul Consultativ de 

Expertiza şi Centrul 

pentru Finanţarea 

Cercetării Fundamentale 

şi Aplicative 

 

Trimestrul 

III, 2016 
Realizat 

În conformitate cu Hotărârea CSȘDT nr.288 din 24 decembrie 2015, IP 

CFCFA s-a reorganizat prin contopire  cu IP  CCE , în rezultatul căreia 

succesor de drepturi și obligații de la 01.08.2016 este Instituția Publică 

Agenția pentru Cercetare și  Dezvoltare.       
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2) Formarea Agenţiei 

pentru Cercetare şi 

Dezvoltare 

4.3. Asigurarea 

transparenţei 

comunicării şi 

consultării 

publice 

4.3.1. Implicarea 

experţilor locali şi străini 

în procesul de luare a 

deciziilor în domeniul 

cercetare-inovare şi 

transfer tehnologic 

 

 

 

 

 

Permanent 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, IP 

Centru 

Consultativ de 

Expertiză; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de experţi implicaţi  

 

 

 

 

 

 

 

1) Analiza şi 

expertizarea proiectelor 

concepţiilor de 

programe de stat, 

proiecte de inovare şi 

transfer tehnologic şi 

propunerilor de proiecte 

din cadrul acestora, a 

proiectelor de cercetări 

ştiinţifice fundamentale, 

de cercetări ştiinţifice 

applicative 

 

Permanent   Realizat 

Numărul consultărilor experţilor independenţi implicaţi în procesul de 

expertiză pe parcursul trim.I si II – 152, 

Numărul de evaluări - 466 

2)  Formularea 

concluziilor 

argumentate ştiinţific 

despre raţionalitatea şi 

oportunitatea efectuării 

acestor proiecte din 

contul mijloacelor 

bugetului de stat şi din 

alte surse de finanţare. 

 

 

 

Permanent    
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Obiectivul 5. Orientarea firmelor spre inovare 

5.1. Facilitarea 

accesului 

inovatorilor la 

resurse de 

finanţare 

5.1.1. Dezvoltarea în 

comun cu Banca 

Europeană pentru 

Reconstrucţie şi 

Dezvoltare sau Banca 

Europeană pentru 

Investiţii (BEI) a unei 

linii de creditare bancară 

preferenţială pentru 

firmele inovatoare 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

ministerele de 

ramură 

Acord semnat  

5.1.2. Modificarea 

prevederilor privind 

obligativitatea acreditării 

academice în vederea 

accesibilizării fondurilor 

publice alocate pentru 

activităţi de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Act normativ elaborat şi 

aprobat 

 

1) Proiectarea şi 

avizarea Proiectului de 

lege privind modificarea 

Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 

259 din 15.07.2004 

5.1.3. Valorificarea 

resurselor publice 

alocate pentru 

programele de stat în 

domeniul cercetării, 

dezvoltării tehnologice 

şi inovării în cadrul unor 

tendere publice 

echitabile, corecte şi 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

ministerele de 

ramură 

Număr de programe 

finanţate 
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transparente, organizate 

de ministerele ramurale 

 

1) Desfăşurarea 

apelurilor de concurs la 

programele de stat şi 

proiectele din cadrul lor, 

proiectele de inovare şi 

transfer tehnologic, 

proiectelor pentru tineri 

cercetători 

 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei;  

Agenţia pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

În derulare 

ASM: În anul 2016 sunt în derulare 11 proiecte de cercetare din cadrul a 

3 Programe de stat, de asemenea au demarat 14 proiecte de cercetare din 

cadrul a 2 Programe de stat. 

2) Încheierea 

contractelor trilaterale de 

finanţare a proiectelor 

intre Ministerul 

Sănătăţii,  instituţia 

medico-sanitară publică 

şi Academia de Ştiinţă 

din Moldova cu 

repartizarea alocaţiilor 

financiare  pentru 

realizarea a şapte 

proiecte în cadrul 

programelor de stat  în 

„Sănătate şi 

Biomedicină” 

Permanent Ministerul 

Sănătății 

Număr de programe 

finanţate 
 

5.1.4. Elaborarea 

mecanismelor de suport 

pentru relaţionarea 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii moldoveneşti cu 

finanţatorii de tip 

„business angels” 

2018 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

ministerele de 

ramură 

Mecanism funcţional  
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5.1.5. Derularea 

negocierilor strategice în 

vederea atragerii în 

Republica Moldova a 

firmelor internaţionale 

de mărime medie şi 

mare, cu capacităţi de 

generare a noilor lanţuri 

tehnologice şi creare a 

clusterelor inovaţionale 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic; 

Ministerul 

Economiei; 

ministerele de 

ramură 

Iniţiative clustereale 

înregistrate; clustere 

inovaţionale create 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organizarea 

evenimentelor (Tîrgul 

Inovaţiilor, Brokeraj 

Inovaţional) care vor 

avea ca scop 

intensificarea cooperării 

între mediului de afaceri 

si cel de cercetare si 

atragerea investitorilor 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AITT 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiative clustereale 

înregistrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Crearea Catalogului 

companiilor cu 

potenţial inovator în 

contextul 

proiectui  privind 

”Promovarea  Inovatii-

lor în Republica 

Moldova”, desfăşurat 

în parteneriat cu 

clusterul inovaţional 

din Lituania 

2016-2017 AITT Catalog elaborat În derulare 

În trimestrul II a avut loc înregistrarea a 60 companii din Republica 

Moldova în baza de date internaţională pentru crearea Catalogului 

companiilor cu potenţial inovator în contextul proiectui  privind 

”Promovarea  Inovatiilor In Republica Moldova”, desfăşurat în parteneriat 

cu clusterul inovaţional din Lituania. După elaborarea acestuia, catalogul 

va fi prezentat si expediat comunităţilor de afaceri europene, instituţiilor 

publice, Ambasadelor Republicii Moldova în străinătate, precum şi altor 

reprezentanţi străini în Republica Moldova. 

5.1.6. Includerea 

componentelor de 

inovare în cadrul tuturor 

programelor de suport 

naţionale pentru 

Permanent 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

Programe cu componentă 

inovaţională adoptate 
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stimularea producerii de 

mărfuri şi servicii 

orientate preponderent 

spre export 

 

 

 

ministerele de 

ramură 

 

1) Participarea la  

elaborarea, avizarea, 

expertiza şi redactarea 

actelor normative ale 

Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale 

administraţiei publice 

centrale ce includ 

componenta inovaţională 

 

Permanent 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

INCE 

  

  

Obiectivul 6. Abilitarea populaţiei cu competenţe inovaţionale 

6.1. Adaptarea 

programelor de 

instruire formală 

la necesităţile 

dezvoltării 

inovaţionale şi 

susţinerea 

intrării tinerelor 

talente în sfera 

inovaţională 

6.1.1. Elaborarea a 6 

curricule distincte în 

domeniul cadrului legal 

de organizare şi 

desfăşurare a 

antreprenoriatului, 

corespunzătoare 

treptelor de studii: 

gimnazial, liceal, 

studiilor de licenţă, 

studiilor de master, 

studiilor doctorale şi în 

cadrul cursurilor de 

formare profesională 

continuă 

2017  Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Număr de curricule 

elaborate 

 

6.1.2. Introducerea 

cursurilor opţionale de 

inventică şi creativitate 

tehnologică, de 

antreprenoriat şi 

economie în treapta de 

studii primare, 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de cursuri opţionale 

introduse anual 
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gimnaziale, liceale şi 

universitare 

1) Organizarea 

cursurilor opționale de 

inventică și creativitate 

tehnologică,antreprenori

at în învățămîntul 

superior 

Permanent Ministerul 

Educaţiei 

  

2) Organizarea 

cursurilor opționale de 

inventică și creativitate 

tehnologică,antreprenori

at în învățămîntul 

profesional tehnic 

Permanent Ministerul 

Educaţiei 

  

3) Aprobarea ordinului 

ministerului educației 

privind Planul-cadru 

pentru învățămîntul 

primar, gimnazial și 

liceal, anul de studii 

2016-2017 

 

 

 

Trimestrul 

I, 2016 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizat  

Prin ordinul ministrului educației nr.242 din 25.03.2016 a fost aprobat 

Planului –cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de 

studii 2016-2017 care conține discipline opționale așa ca: antreprenoriatul, 

creativitatea și inovația. Pentru clasele (I-IV): educație economică și 

antreprenorială, robotica, informatica, pentru clasele V-IX:educație 

economică și antreprenorială, robotica, informatica, educație socială și 

financiară, tehnologia informației și a comunicațiilor; pentru clasele (X-

XII): educație economică și antreprenorială, robotică, tehnologia 

informației și a comunicațiilor, administrarea calculatoarelor și a rețelelor. 

4) Introducerea 

cursurilor opţionale de 

inventică şi creativitate 

tehnologică, de 

antreprenoriat şi 

economie la Liceul AŞM 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei;  

Liceul AȘM 

 Realizat 

În cadrul programelor de masterat la UnAŞM a fost elaborat şi introdus 

cursul opţional „Antreprenoriat inovaţional”. 

În cadrul Liceului AŞM a fost elaborat şi introdus în programul de studii 

pentru clasele 10-12 cursul opţional “Cercetarea ştiinţifică şi creativitate” 

6.1.3. Introducerea 

modulului „Economia 

verde” în curriculumul 

disciplinei opţionale 

2017 Ministerul 

Educaţiei 

Modulul „Economia verde” 

inclus în curriculumul 

disciplinei opţionale 
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„Educaţie economică şi 

antreprenorială” în 

clasele liceale 

Educaţie economică şi 

antreprenorială 

6.1.4. Elaborarea şi 

implementarea la 

facultăţile de 

management şi inginerie 

a programelor 

educaţionale aferente 

procesului inovaţional 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală  

Număr de universităţi 

implicate; număr de 

programe implementate 

 

 1) Deschiderea 

programelor de studii în 

domeniul 

managemntului și 

procesului inovational 

 

Trimestrul 

IV, 

2016 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

  

Obiectivul 7. Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor globale şi societale 

7.1. Susţinerea şi 

popularizarea 

activităţilor 

inovaţionale 

7.1.1. Acordarea 

suportului deplin pentru 

participarea inovatorilor 

din Republica Moldova 

la evenimente 

internaţionale de 

inventică şi inovare 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; AITT; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de persoane 

participante la evenimente 

desfăşurate anual 

Realizat 

AGEPI în sem.I 2016,  a acordat asistență inventatorilor din Republica 

Moldova  în  promovarea realizărilor științifice și inovaționale în cadrul 

a 5 expoziții internaționale de invenții, produse și tehnologii noi de 

peste hotare,  după cum urmează: 

1. Salonul International al Cercetării, Inovării și Inventicii ,,PRO 

INVENT 2016", Cluj Napoca, România, 22-25 martie 2016/100 

lucrări/53 medalii și 5 premii speciale, 

2. Salonul Internațional de invenții, ediția  a 44, Geneva, Elveția, 13-17 

aprilie/ 8 lucrări/5 distincții; 

3. Expoziția Internațională de Invenții  Euroinvent, Iași, România, 20-22 

mai 2016/92 lucrări/50 medalii de aur, 20 de argint și 8 medalii de 

bronz; 

4. Salonul Internațional de invenții de la Timișoara, Traian Vuia, 25-28 

mai 2016/ 63 lucrări/28 medalii de aur, 16 medalii de argint, 15 

medalii de bronz,  4 premii de excelență, 2 premii speciale; 
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Expoziția Internațional Invent Arena din Cehia, 15-17 iunie 2016/ 5 

lucrări/ 1 medalie de aur și 1 medalie de bronz. 

7.1.2. Stimularea 

dezvoltării proiectelor de 

colaborare dintre 

entităţile publice şi 

entităţile private în sfera 

cercetării, dezvoltării 

tehnologice şi inovaţiilor 

Permanent 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

 

Număr de parteneriate 

create anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Finanţarea 

proiectelor de inovare şi 

transfer tehnologic 

dezvoltate în comun de 

entităţile publice şi 

entităţile private în sfera 

cercetării, dezvoltării 

tehnologice şi inovaţiilor 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

AITT 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

La moment au fost create 9 parteneriate dintre organizaţii de cercetare şi 

firme private în vederea implementării inovaţiilor şi transferului de 

tehnologii 

2)  Crearea 

parteneriatelor de 

colaborare cu Centrul de 

Informare si 

Documentare privind 

NATO si Promo LEX in 

organizarea comună a 

manifestarilor si studiilor 

stiintifice de impact  

Institutul de 

Cercetări 

Juridice și 

Politice al AȘM 

 

7.2. Consolidarea 

conexiunilor de 

inovare dintre 

companii, 

sectorul 

educaţional şi de 

cercetare 

7.2.1. Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea stimulării 

implicării cadrelor 

universitare şi 

studenţilor în activităţi 

de cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

Acte normative elaborate şi 

aprobate 
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1) Revizuirea 

Regulamentului 

organizării porgrameor 

de doctorat 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

2) Elaborarea 

Metodologiei de abilitare 

a conducătorilor de 

doctorat 

Trimestrul 

III, 2016 

 

 

 

3) Elaborarea 

Regulamentului de 

conferire a titlurilor 

științifico-didactice 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

7.2.2. Asigurarea 

instruirii cercetătorilor 

ştiinţifici în domeniul 

managementului 

inovaţiilor şi 

managementul 

proprietăţii intelectuale, 

managementului 

proiectelor şi a 

fundraising 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Număr de persoane instruite 

anual 

 

1) organizarea 

cursurilor de formare 

continuă pentru 

cercetători în cadrul  

UnAŞM 

 

 

Permanent 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; AITT 

Centrul Proiecte 

Internaţionale; 

Un.AŞM; 

AGEPI 

 

2) organizarea 

evenimentelor în cadrul 

Reţelei Punctelor 

Naţionale de Contact 
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3) organizarea 

seminarelor de instruire a 

cercetătorilor ştiinţifici 

în domeniul 

managementului 

inovaţiilor şi 

managementul 

proprietăţii intelectuale, 

managementului 

proiectelor şi a 

fundraising 

În derulare 

În cadrul UnAŞM se organizează cursuri de formare continuă în 

domeniul managementului proprietăţii intelectuale, în cadrul proiectului 

ORIZONT 2020. 

AITT a desfăşurat seminare de instruire a cercetătorilor ştiinţifici în 

domeniul managementului inovaţiilor şi managementul proprietăţii 

intelectuale, managementului proiectelor şi a fundraising. 

 

AGEPI În sem. I 2016 a desfășurat un șir de activități de informare a 

cercetătorilor ştiinţifici în domeniul proprietăţii intelectuale: 

1. Au fost expediate în adresa Secțiilor de științe ale Academiei de Științe 

a Moldovei pliante informative cu referire la intrarea în vigoare a 

Acordului dintre Guvernul Republici Moldova și Organizația 

Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene pe 

teritoriul Republici Moldova  pentru diseminare în cadrul instituțiilor 

academice și universitare;  

2. La 23 iunie curent, la sediul Institutului de Genetică, Fiziologie și 

protecție a Plantelor al AȘM a fost organizat un  seminar tematic cu 

genericul „Documentele de brevet ca sursă de informaţii tehnologice, 

juridice şi de business”.  

3. AGEPI a participat  cu stand informațional la evenimentul dedicat 

jubileului de  70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 

55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, la 12 iunie 

2016, la Complexul Etno-Cultural „Vatra”. Specialiștii Agenției au 

promovat în rîndul oamenilor de știință  prezenți la eveniment, 

sistemul național de proprietate intelectuală și au oferit consultații cu 

privire la protecția obiectelor de proprietate intelectuală, precum și au 

diseminat pliante informative privind intrarea în vigoare la 1 

noiembrie 2015 a sistemului de validare a brevetelor europene pe 

teritoriul Republicii Moldova etc. 

7.3. Sporirea calităţii 

activităţilor 

institutelor de 

cercetare şi de 

învăţămînt 

superior 

7.3.1. Modernizarea 

infrastructurii de 

cercetare şi 

echipamentelor de 

laborator în institutele de 

cercetare şi universităţile 

publice 

2016-2017 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de laboratoare dotate 

anual 

AȘM: Laboratorul Tehnică Medicală al Institutului de Inginerie 

Electronică şi Nanotehnologii «D.Ghitu» a fost modernizat şi dotat cu 

utilaj nou modern: complex comuterizat «Ïntel-Corer Mi76700» , 

Osciloscop Tektronix TBS1102B-EDU pentru efectuarea proiectului de 

transfer tehnologic. 
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1) Orgniazarea 

concursului de dotare a 

laboratoarelor de cercetare  

de comun cu AUF 

Trimestrul 

IV, 

2016 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

2) Participarea 

universităților în competiția 

proiectelor de cercetare 

naționale și inetrnaționale 

Trimestrul 

IV, 

2016 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

7.3.2. Promovarea şi 

stimularea implementării 

sistemelor de 

management al calităţii 

şi acreditării 

laboratoarelor 

2016-2018 Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de acreditări anuale Realizat 

În cadrul Institutului de Chimie au fost reacreditate două laboratoare: 

Laboratorul Monitoring al Calității Mediului, Laboratorul Chimia Apelor. 

  

Obiectivul 8. Stimularea cererii pentru produsele şi serviciile inovatoare 

8.1. Facilitarea 

integrării 

inovatorilor şi 

cercetătorilor 

moldoveni în 

circuitul global 

al inovaţiilor şi 

ideilor 

8.1.1. Identificarea şi 

promovarea 

internaţională şi 

naţională a exemplelor 

de excelenţă 

inovaţională şi 

tehnologică ale 

companiilor 

moldoveneşti 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

 

 

 

Număr de companii 

promovate anual 

 

1) Promovarea la 

saloane de expoziţii 

internaţionale şi 

naţionale a companiilor 

moldoveneşti, care au 

obţinut rezultate 

remarcabile în urma 

implementării 

proiectelor de inovare şi 

transfer tehnologic 

 

Trimestrul 

IV 2016 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

AITT 

În derulare 

AȘM: Promovarea la salonul de expoziţii internaţionale EuroInvent (16-

20 mai 2016, Romania, Iasi) a rezultatelor remarcabile obţinute în urma 

realizării a 5 proiecte de inovare şi transfer tehnologic. 

Promovarea rezultatelor cercetărilor şi inovaţiilor autohtone la expoziţia 

dedicată aniversării a 55 de ani de la fondarea Academiei de Ştiințe a 

Moldovei (10 iunie 2016, Moldova, or. Vatra). 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic la 5 februarie 2016, a 

organizat seminarul „Oportunităţi de dezvoltare şi promovare a afacerilor 

inovaţionale”, în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Expoziţiei Naţionale 

”Fabricat în Moldova” în scopul pregătirii mediului de afaceri în: 
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comercializarea rezultatelor inovaţionale, informarea despre programele 

de finanţare, şi despre serviciile prestate de către Institutele de Cercetare 

care includ: expertize, metode imunobiotehnologice de analize şi inginerie 

celulară, elaborarea strategiilor, managementul formării profesionale ect. 

La seminar a fost oferită informaţie  privind aplicarea la programul 

ORIZONT 2020 în cadrul prezentării-  ”Oportunităţi de dezvoltare şi 

finanţare a entităţilor inovatoare”. Nr. de participanţi: 40 persoane. 

8.1.2. Promovarea şi 

stimularea integrării 

cercetării naţionale în 

cea internaţională, 

inclusiv prin intermediul 

Programului „Orizont 

2020” 

 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Număr de proiecte realizate 

anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În derulare 

În rezultatul promovării oportunităţilor  Programului pentru Cercetare şi 

Inovare ORIZONT 2020, annual sunt depuse aproximativ cite 50 de 

proiecte,, recomandate ulterior pentru finanţare de către Comisia 

Europeană 

1) 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) popularizarea 

Programelor COST, şi  

EURAXESS 



 

 
181 

8.1.3. Promovarea 

oportunităţilor de 

finanţare a activităţilor 

de cercetare în favoarea 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii în Programul 

„Orizont 2020” şi 

Programul COSME 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 

 

 

 

 

Număr de întreprinderi mici 

şi mijlocii susţinute anual 
În derulare 

Plasarea pe site-ul agenţiei a call-urile deschise la programul COSME .  

In luna aprilie a fost plasata si transmisa persoanelor interesate informaţia 

despre: Ghidul de aplicare la COSME in limba de stat, Regulamentul 

COSME si Acordul intre Uniunea Europeana si R.M cu privire la 

participarea Republicii Moldova in cadrul Programului Uniunii Europene 

„COSME”  ( 2014 – 2020). 

1) Organizarea 

seminarelor tematice şi 

anunţarea periodică a 

iniţiativelor deschise în 

cadrul  Programului 

Orizont 2020 şi COSME 

 Trimestrul 

IV, 2016 

AITT   

8.2. Efectuarea 

achiziţiilor de 

stat pentru 

stimularea 

activităţii 

inovaţionale 

8.2.1. Achiziţionarea 

competitivă a serviciilor 

de cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovaţii în 

cadrul programelor de 

stat 

Permanent Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Economiei 

Număr de servicii 

achiziţionate anual 

 

1) Desfăşurarea 

apelurilor de concurs la 

programele de stat şi 

proiectele din cadrul lor, 

proiectele de inovare şi 

transfer tehnologic 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

 

8.2.2. Includerea 

activităţii inovaţionale în 

rîndul achiziţiilor de stat 

în Legea nr.131 din 3 

iulie 2015 privind 

achiziţiile publice 

Trimestrul 

IV, 2016 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; AITT; 

Ministerul 

Economiei 

Proiect aprobat  

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
57 

   Realizat – 7 (12%); 

În derulare – 13 (23%); 

S-a inițiat – 0; 

Nerealizat – 0 

file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20150703131
file:///E:/MIV/9.%20COMPETITIVITATE/1.%20FOAIA%20de%20PARCURS/TEXT=LPLP20150703131
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Componenta X. CONCURENŢA 

 

Acţiuni orizontale 

  

Obiectivul 1. Sporirea intensităţii concurenţei pe piaţă 

1.1. Asigurarea 

compatibilităţii 

cadrului de 

reglementare a 

mediului de 

afaceri cu 

principiile 

concurenţei 

libere 

1.1.1. Revizuirea 

cadrului normativ de 

reglementare a mediului 

de afaceri privind 

compatibilitatea cu noua 

Lege a concurenţei sub 

aspectul identificării 

barierelor de intrare pe 

piaţă 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul 

Concurenţei; 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Propuneri privind revizuirea 

cadrului normativ înaintate;  

proiecte elaborate şi 

aprobate 

 

1)Înaintarea propunerilor 

de modificare a cadrului 

normativ de 

reglementare a mediului 

de afaceri privind 

compatibilitatea cu 

Legea concurenței nr. 

183 din 11 iulie 2012 

Trimestrul  

III-IV, 

2016 

Consiliul 

Concurenţei 

Propuneri privind revizuirea 

cadrului normativ înaintate;  

proiecte elaborate şi 

aprobate 

 

2) Înaintarea 

propunerilor de 

modificare la actele 

normative pe marginea 

reglementării mediului 

de afaceri 

Permanent ANSA Propuneri privind cadrul 

normativ înaintat 
În derulare 

La solicitarea a Consiliului Concurenței nr. 13/13-732 din 20.04.2016 a 

fost completat formularul de indentificare a barierilor anticoncurențiale. 

Formularul a fost remis către Consiliu prin scrisoarea nr. 01-6/1056 din 

23.05.2016. 
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1.1.2. Expertizarea 

obligatorie de către 

Consiliul Concurenţei a 

proiectelor de acte 

normative adoptate 

privind reglementarea 

mediului de afaceri 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Număr de expertize 

efectuate anual 
În derulare 

Conform art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 45 din 31 martie 2016 cu 

privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 

2014, proiectele de acte legislative și normative ce pot avea impact 

anticoncurențial urmează să fie avizate de Consiliul Concurenței conform 

Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012. 

1.1.3. Elaborarea de 

către fiecare autoritate 

de reglementare, în 

cooperare cu sectorul 

privat şi cu alte părţi 

interesate, a obiectivelor 

şi indicatorilor de 

performanţă, privind 

costurile de 

reglementare a activităţii 

lor 

Trimestrul 

II, 2016 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

  

1) 1) Completarea de către 

fiecare autoritate de 

reglementare a 

chestionarelor pentru 

evaluarea performanței 

autorităților publice în 

procesul de 

reglementare a 

activității de 

întreprinzător, aprobate 

de Ministerul 

Economiei 

Trimestrul 

I, 2016 

 

Ministerul 

Economiei 

 Realizat 

2) 2)    Colectarea datelor 

relevante pentru anul 

2015 de la Secretariatul 

Evaluării Impactului de 

Reglementare 

Trimestrul 

II, 2016 

 Realizat 

3) Colectarea datelor de 

la autoritățiile publice, 

în baza chestionarelor 

Trimestrul 

II, 2016 
 Realizat 
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4) Calcularea 

punctajului pentru 

autorităţile publice și 

stabilirea Base-line 

pentru evaluarea 

performanței 

autorităților publice 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

III, 2016 

 Realizat 

5) Crearea Grupului 

naţional pentru 

evaluarea performanţei 

autorităţilor publice 

  În derulare 

6) Elaborarea Tabelului 

de evaluare autorităţii 

publice. 

 Realizat 

7) Transmiterea 

Tabelului de evaluare 

autorităţii publice pentru 

informare şi verificare a 

conformităţii datelor 

incluse cu cele furnizate 

în rapoartele autorităţii.  

 Realizat 

8) Întocmirea 

Raportului de evaluare 

autorităţii publice 

Anual  

Trimestrul 

IV, 2016 

 În derulare 

La 7 octombrie curent urmează a fi prezentat Raportul de evaluare a 

performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității 

de întreprinzător pentru anul 2015.  

9)  Publicarea 

Raportului de evaluare 

pe paginile web ale 

autorităţilor publice 

Guvernului. 

  

10) Elaborarea 

indicatorilor de 

performanţă a SSSSP, 

care ţin de costurile de 

reglementare a activităţii 

lor 

Trimestrul 

IV, 2016 

Ministerul 

Sănătății 
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1.1.4. Elaborarea 

metodologiei de 

evaluare a impactului 

autorităţilor publice în 

procesul de executare a 

funcţiilor de 

reglementare 

Trimestrul 

II, 2016  

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Proiect aprobat Realizat 
Prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 29.06.2016 a fost aprobată 

Metodologia de evaluare a impactului autorităților publice în procesul de 

executare a funcțiilor de reglementare. 

1.1.5. Elaborarea şi 

implementarea unui 

program naţional în 

domeniul concurenţei şi 

ajutorului de stat prin 

preluarea celor mai bune 

practici europene 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Consiliul 

Concurenţei 

Program elaborat  

1) Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Programului național în 

domeniul concurenței și 

ajutorului de stat (de 

către Plenul Consiliul 

Concurenței)  

1.2. Intensificarea 

procesului de 

monitorizare a 

pieţei interne 

1.2.1. Evaluarea 

permanentă a barierelor 

de ordin regulator 

privind intrarea pe piaţă 

şi comportamentul 

agenţilor economici 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

mediul academic 

Studii elaborate anual în 

baza indicatorilor 

prestabiliţi 

În derulare 

Potrivit prevederilor Art.XII din Legea nr.181 din 22.07.2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării 

prin autorizare a activității de întreprinzător, autoritățile administrației 

publice centrale care eliberează acte permisive și licențe au inițiat un amplu 

proces de revizuire a oportunității actelor permisive și licențelor în cauză, 

a conformării acestor acte cu principiile de reglementare a activității de 

întreprinzător, eficientizării și simplificării procesului de solicitare și 

eliberare a acestor acte. 

        În acest context, autorităților administrației publice centrale și locale 

prin demersul 04/1-4953 din 16.08.2016 le-a fost solicitată expunerea 

procedurilor și condițiilor pentru eliberarea actelor permisive din domeniul 

de activitate al autorității, precum și înaintarea recomandărilor de 

optimizare. De asemenea, a fost solicitată și opinia mediului de afaceri. 

Termenul limită de prezentare a propunerilor a fost 01.10.2016. 

Actualmente grupul de lucru procesează propunerile parvenite. 
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     Consecutiv menționăm că prin demersul nr.04/1-2407 din 18.04.2016 

Ministerul Economiei a informat Guvernul despre neconcordanţele între 

Legea nr.131/2012 şi alte legi sectoriale, precum şi despre  necesitatea 

stringentă a reformei instituţionale în domeniul efectuării controlului de 

stat asupra activităţii de întreprinzător.  

    Prin demersul nr.04/1-3853 din 23.06.2016 proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative a fost transmis pentru 

examinare şi aprobare Guvernului. Proiectul de lege a fost aprobat la 15 

iunie curent şi prin Hotărîrea Guvernului nr.788 din 24.06.2016 a fost 

prezentat Parlamentului pentru examinare şi aprobare. 

    Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative a fost aprobat de Parlament în lectura a II, cu nr.230 din 23 

septembrie 2016. 

1.2.2 Evaluarea 

permanentă a mediului 

concurenţial prin 

efectuarea investigaţiilor 

utile în diferite sectoare 

ale economiei 

 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Studii elaborate Realizat 

Consiliul Concurenţei efectuează următoarele investigaţii utile în 

sectoarele strategice ale economiei: 

 Cunoaşterea pieţii comerţului cu ridicata de medicamente; 

 Cunoaşterea pieţei comercializării cu ridicata şi amănuntul a 

principalelor produse petroliere şi a gazului lichefiat în Republica 

Moldova; 

 Cunoașterea piețelor: achiziția și prestarea serviciilor de depozitare a 

semințelor de floarea-soarelui, precum și comercializarea cu ridicata a 

uleiului din semințe de floarea-soarelui; 

 Cunoaşterea pieţelor: achiziţia grâului, prestarea serviciilor de 

depozitare a grâului, prestarea serviciilor de transport al grâului şi 

prestarea serviciilor de transport al seminţelor de floarea-soarelui; 

 Cunoaşterea pieţei serviciilor bancare (servicii de creditare, de atragere 

a depozitelor, de deservire a conturilor curente etc.); 

 Cunoașterea pieței publicității la televiziune în perioada 2009-2013; 

 Investigația mediului concurențial pe piața publicității exterioare; 

 Cunoaşterea piețelor pe care activează ÎS „Cadastru”; 

 Cunoaşterea pieţei primare a spațiilor locative; 

 Cunoașterea pieței materialelor de construcție nemetalifere. 

1) Analiza sectoarelor 

economice naționale ce 

constituie obiectul 

investigațiilor utile 

inițiate 

2) Aprobarea 

rezultatelor  

investigațiilor utile în 

diferite sectoare ale 

economiei 

Intensificarea 

colaborării cu 

societatea civilă 

sub aspectul 

1.2.3. Promovarea 

culturii concurenţiale 

(prin intermediul 

trainingurilor, 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Număr de persoane instruite Realizat 

1. 30 iunie 2016 - a fost desfășurată Conferința Internațională de lansare 

a Raportului privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2015, în 
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gradului de 

dominare a pieţei 

şi utilizării 

practicilor 

anticoncurenţiale 

conferinţelor de presă, 

meselor rotunde etc.) 

cadrul cărei a fost prezentat publicului larg proiectul Programului național 

în domeniul concurenței și ajutorului de stat. 

2. 19 mai 2016 - în or. Ialoveni a avut loc ceremonia oficială de 

inaugurare a Oficiului Teritorial Centru al Consiliului Concurenței. În 

cadrul evenimentului,  experții din cadrul Consiliului Concurenței au 

vorbit oaspeților despre „Implementarea Legii cu privire la ajutorul de stat 

de autoritățile publice locale: realizări, probleme și direcții de activitate”. 

Evenimentul a găzduit cca 90 de reprezentanți ai autorităților publice 

locale din 13 raioane situate în zona centru a Republicii Moldova. 

3. 17 mai 2016 - Consiliul Concurenței împreună cu membrii Proiectului 

Uniunii Europene ,,Suport pentru Consiliul Concurenței” și în cooperare 

cu Ministerul Justiției au organizat o nouă ediție Competition CaFE cu 

reprezentanții birourilor de avocați. 

4. 13 mai 2016 - în incinta Consiliului Concurenței s-a desfășurat o nouă 

ediție Competition CaFE cu reprezentanții organizațiilor non-

guvernamentale, experții Institutului Allerhand și profesorii instituțiilor de 

învățământ superior. 

5. 12 mai 2016  - la sediul Consiliului Concurenței s-a desfășurat 

Conferința Internațională cu genericul: ,,Concurența, Ajutorul de Stat și 

Achizițiile Publice” organizat de Institutul Allerhand din Polonia și 

Consiliul Concurenței. 

6. 21 aprilie 2016 - reprezentanții Consiliului Concurenței au prezentat 

lucrarea „Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul 

proprietății intelectuale” în cadrul  Simpozionului anual științifico-practic 

„Lecturi AGEPI”. 

7. 8 aprilie 2016 - experții din cadrul Consiliului Concurenței au susținut 

un seminar cu genericul „Ajutorul de stat - notificarea, evidența și 

raportarea”, pentru furnizorii ajutorului de stat din municipiul Chișinău. 

8. În cadrul Proiectului Uniunii Europene ,,Suport pentru Consiliul 

Concurenței”, în data de 5 aprilie 2016 a avu loc o platformă de discuții 

Competition CaFE cu mediul de afaceri. 

1.2.4. Sporirea acţiunilor 

de informare a 

populaţiei privind 

practicile 

anticoncurenţiale şi 

acţiunile întreprinse 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Număr de acţiuni organizate 

anual 
Realizat 

1. Pe parcursul trimestrului II al anului 2016 a fost editat nr. 4/2016 al 

revistei analitico-informative ,,Concurența”. Totodată, informarea 

populaţiei privind practicile anticoncurenţiale şi acţiunile întreprinse 

pentru înlăturarea acestora a fost asigurată prin publicarea unui articol în 

domeniul concurenței în revista: Legea și Viața, nr.5/2016.  
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pentru înlăturarea 

acestora 

 

 

2. Pe parcursul lunii aprilie 2016, un grup de 30 de studenți, masteranzi 

şi doctoranzi ai Universităţii de Stat din Moldova (USM) au beneficiat de 

un curs gratuit de seminare în domeniul concurenței (8 ședințe a câte 2 ore 

academice), în cadrul Proiectului „Suport pentru Consiliul Concurenţei”, 

finanţat de Uniunea Europeană, iar la data de 27 aprilie, în cadrul unei 

ceremonii, au fost înmânate certificatele, cu ocazia finalizării cursului 

seminare în domeniul concurenței 

3. Pe parcursul semestrului I al anului 2016 la sediul Consiliului 

Concurenței au avut loc 21 de întrevederi consultative și au fost oferite 

231 consultații telefonice. 

Pagina oficială web a Consiliului Concurenței a fost actualizată permanent. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost plasate 111 materiale 

informative. 

1) Publicarea 

articolelor și/sau a 

comunicatelor științifice 

în reviste/ziare, 

organizarea 

întrevederilor 

consultative și acordarea 

consultațiilor telefonice, 

actualizarea cu 

informații în domeniu a 

site-ului oficial al 

autorității și a rețelelor 

de socializare. 

 

  

Obiectivul 2. Implementarea eficientă a prevederilor legale în domeniul reglementării concurenţei 

2.1.  Fortificarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Consiliului 

Concurenţei 

2.1.1.Elaborarea actelor 

normative în vederea 

asigurării bunei 

implementări a actelor 

legale de bază în 

domeniul protecţiei 

concurenţei 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Proiecte aprobate  

2.1.2 Identificarea 

surselor financiare 

necesare realizării la 

capacitate maximă a 

responsabilităţilor 

Consiliului Concurenţei 

Permanent Consiliul 

Concurenţei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Buget anual, lei În derulare 

1. Activități în cadrul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru 

Consiliul Concurenței”: 

a) Seminare de instruire pentru colaboratorii Consiliului Concurenței: 

 ,,Dominanța”, 07 aprilie 2016; 

 „Acordurile orizontale si verticale”, 14 aprilie 2016; 

 ,,Abuzul de poziție dominantă”, 21 aprilie 2016; 
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 ,,Inspecțiile inopinate”, 28 aprilie 2016; 

b) Cursuri de studiere a limbii engleze pentru colaboratorii Consiliului 

Concurenței; 

c) Curs de prelegeri pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la 

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, aprilie 2016. 

d) Activități de promovare a culturii concurențiale: 

 Promovarea culturii concurențiale în rândurile mediului de afaceri și 

avocaților: Competition CaFE (05 aprilie 2016, 17 mai 2016). 

2. Lansarea Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității 

CEP II; 

3. Participarea reprezentanților Consiliului Concurenței la 2 seminare 

organizate de Centrul Regional de Concurență al OECD din Budapesta 

(18-20 mai 2016, Budapesta, Ungaria, ,,Schimbul de informații: 

fortificarea eficienței sau cartel camuflat”; 07-09 iunie 2016, Suzdal, 

Federația Rusă, ,,Combaterea licitațiilor trucate și a corupției”). 

4. Participarea reprezentantului Consiliului Concurenței la Conferința 

BERD cu privire la fortificarea capacităților instituționale a Autorităților 

de Concurență din Europa de Sud - Est, Belgrade, Serbia, (02-03 iunie 

2016). 

5. Activități de promovare a culturii concurențiale în cadrul Proiectului 

moldo-polon "Implementarea și aplicarea legislației în domeniul 

concurenței și a cadrului de reglementare privind ajutoarele de stat în 

Republica Moldova", implementat cu suportul Ministerului Afacerilor 

Externe al Norvegiei: 

 Conferința Internațională cu genericul: ,,Concurența, Ajutorul de Stat 

și Achizițiile Publice”, 12 mai 2016; 

 Competition CaFE cu reprezentanții organizațiilor non-

guvernamentale, experții Institutului Allerhand (Polonia) profesorii și 

studenții instituțiilor de învățământ superior, 13 mai 2016; 

6. La 30 iunie 2016, în cadrul evenimentului de lansare a Raportului de 

activitate a Consiliului Concurenței pentru anul 2015 a fost semnat 

Memorandumul de cooperare în domeniul politicii de concurență între 

Consiliul Concurenței al Republicii Moldova și Comitetul Antimonopol al 

Ucrainei. 
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Acţiuni sectoriale 

1. Stimularea 

concurenţei în 

domeniul agricol 

1.1. Efectuarea 

investigaţiei utile pentru 

cunoaşterea pieţei 

cerealelor, (grâului) 

Trimestrul 

IV, 2016 

Consiliul 

Concurenţei 

Studiu elaborat  

1.2. Analiza utilizării 

terminalului cerealier 

Giurgiuleşti. Înaintarea 

recomandărilor de 

reglementare a tarifelor 

în domeniul utilizării 

terminalului cerealier 

Giurgiuleşti 

2016-2017 Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare 

Raportul elaborat  

Nr. acțiuni total 

pentru a.2016 
24 

   Realizat – 10 (42%); 

În derulare – 6 (25%); 

S-a inițiat – 0; 

Nerealizat – 0 

TOTAL  

acțiuni din 

Matricea de 

politici, a.2016 

439 

   Realizat – 138 (31%); 

În derulare – 139 (32%); 

S-a inițiat – 16 (4%); 

Nerealizat – 2 
  


