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PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII PENTRU ANUL 2018 

Nr.d/

o 
Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 

Responsabil 

(subdiviziu

nea) 

Documente de 

referință 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE 

Sub-programul: Analiză, modelare și prognozare macroeconomică 

1.  Obiectivul 1. 

Elaborarea prognozei 

indicatorilor 

macroeconomici și 

asigurarea 

corectitudinii acesteia 

1.1 Menținerea, actualizarea 

și dezvoltarea modelelor de 

prognozare a  principalilor 

indicatori macroeconomici 

3 modele de 

prognoză 

menținute și 

actualizate; 

Nr. modele de 

prognozare 

îmbunătățite; 

Nr. proiecte de 

asistență tehnică 

pentru dezvoltarea 

modelelor (soft-

urilor) de 

prognozare 

identificate 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

externi 

Cunoștințe 

insuficiente privind 

noile tehnici şi 

metode de 

prognozare 

macroeconomică 

 

Insuficiența 

resurselor 

financiare; 

 

Lipsa proiectelor de 

asistență externă în 

domeniul 

prognozării 

macroeconomice 

Secția 

modelare și 

prognozare 

economică 

(SMPE) 

Legea finanțelor 

publice și 

responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 

181 din 

25.07.2014; 

 

HG nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu şi a 

proiectului de 

buget; 

Regulamentul 

subdiviziunii 

1.2 Elaborarea și actualizarea 

prognozelor principalilor 

indicatori macroeconomici pe 

termen mediu 

Min. 2 variante de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

elaborate și 

publicate; 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Cunoștințe 

insuficiente privind 

noile tehnici şi 

metode de 

prognozare 

macroeconomică; 

SMPE Legea finanțelor 

publice și 

responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 

181 din 

25.07.2014; 



 

6 
 

Min. 2 Note de 

argumentare a 

prognozei 

elaborate  

 

 

Șocurile economice 

interne și externe  

ce nu pot fi 

anticipate, cu 

impact semnificativ 

asupra rezultatelor 

prognozei 

(condițiile 

climaterice 

nefavorabile, 

situațiile de criză 

din țările-partenere 

comerciale ale 

RM).  

HG nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu şi a 

proiectului de 

buget; 

Regulamentul 

subdiviziunii  

1.3 Chestionarea direcțiilor de 

politici pentru evaluarea 

impactului politicilor asupra 

economiei naționale și 

prognozei macroeconomice 

Chestionar 

elaborat și 

distribuit; 

Nr. contribuțiilor 

recepționate 

 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

insuficiente, 

precum și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor. 

SMPE Legea finanțelor 

publice și 

responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 

181 din 

25.07.2014; 

 

HG nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu şi a 

proiectului de 

buget; 

Regulamentul 

subdiviziunii 

2.  Obiectivul 2. 

Informarea operativă a 

factorilor de decizie 

despre situația social-

economică a Republicii 

Moldova 

2.1 Monitorizarea, analiza 

situației macroeconomice din 

Republica Moldova și 

informarea Parlamentului, 

Președinției, Guvernului RM, 

altor instituții de stat prin 

12 informații 

operative 

elaborate, remise 

și plasate pe 

pagina Web a 

ministerului; 

Permanent Bugetul MEI 

 

Complexitatea 

domeniului și 

insuficiență de 

personal  pentru 

studierea 

aprofundată a 

SMPE Dispoziția 

Guvernului nr.120 

din 24.11.2003; 

Regulamentul 

subdiviziunii  



 

7 
 

elaborarea notelor 

informative corespunzătoare. 

12 registre cu 

indicatori 

macroeconomici 

actualizați 

 

proceselor din 

cadrul economiei 

naționale. 

Disponibilitatea 

întârziată a datelor 

statistice;  

Modificările în 

sistemul de 

raportare statistică 

(schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, a 

sistemului de 

indicatori); 

Abilități analitice 

insuficient 

dezvoltate. 

2.2 Informarea operativă a 

conducerii ministerului 

despre situația în sectoarele 

economiei naționale prin 

pregătirea rapoartelor şi 

informaţiilor analitice 

respective 

Nr. note analitice 

elaborate și 

transmise 

conducerii 

ministerului 

Permanent Bugetul MEI 

 

Complexitatea 

domeniului și 

insuficiență de 

personal  pentru 

studierea 

aprofundată a 

proceselor din 

cadrul economiei 

naționale. 

Disponibilitatea 

întârziată a datelor 

statistice;  

Modificările în 

sistemul de 

raportare statistică 

(schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, a 

SMPE Dispoziția 

Guvernului nr.120 

din 24.11.2003; 

Regulamentul 

subdiviziunii  
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sistemului de 

indicatori); 

Abilități analitice 

insuficient 

dezvoltate. 

2.3 Conlucrarea continuă 

cu Institutul Național de 

Cercetări Economice și 

elaborarea studiilor de 

evaluare a impactului 

politicilor asupra fenomenelor 

din economia națională  

Nr. studii 

elaborate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

Bugetul 

INCE 

Instabilitate in 

procesele de lucru, 

creată de 

reformarea 

domeniului de 

inovare și cercetare  

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Cunoștințe 

insuficiente în 

domeniul 

metodelor și 

tehnicilor utilizate 

pentru evaluarea 

impactului.  

SMPE 

 

Institutul 

Național 

de 

Cercetări 

Economice 

Regulamentul 

subdiviziunii;  

Hotărârea de 

Guvern nr. 1147 

din 20.12.2017 cu 

privire la 

completarea 

Programului 

pentru integrarea 

problemelor 

îmbătrânirii în 

politici 

Sub-programul: Inovații și transfer tehnologic 

3.  Obiectivul 3  

Dezvoltarea politicii în 

domeniul inovării şi 

transferului tehnologic 

 

3.1 Implementarea Strategiei 

inovaționale a RM pentru 

perioada 2013-2020 „Inovaţii 

pentru competitivitate”, 

inclusiv prin atragerea 

asistenței tehnice  

Raport elaborat  Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informaţiilor de 

către participanţii la 

proces 

Direcția 

politici 

econimice 

și mediul 

de afaceri 

(DPEMA) 

Planul de acțiuni 

al Guvernului, 

aprobat prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr.890 

din 20.07.2016 

(PAG 2016-2018) 

3.2 Elaborarea unei noi 

legi cu privire la parcurile 

științifico-tehnologice și 

incubatoarele de inovare (cu 

abrogarea Legii nr.138-XVI 

din 21 iunie 2007)  

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor 

DPEMA PAG 2016-2018 
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Dificienţe de 

comunicare inter-

instituţională 

3.3 Elaborarea cadrului 

legislativ de suport pentru 

firmele inovaționale, inclusiv a 

Legii privind fondurile venture 

(capitalurile de risc) 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare inter-

instituţională 

DPEMA PAG 2016-2018 

3.4 Elaborarea 

propunerilor pentru proiectul 

Strategiei sectoriale de 

cheltuieli în domeniul științei 

şi inovării pe anii 2018-2020 în 

cadrul: 

 - Subprogramului nr.1902 

„Politici de management în 

domeniul inovării şi 

transferului de tehnologii”;  

- Programului nr. 19 

„Managementul ştiinţei şi 

inovării” 

Nr. de propuneri 

elaborate  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Insuficienţa 

informaţiei actuale 

din partea mediului 

ştiinţific 

Nerespectarea 

termenului de 

prezentare a 

documentului de 

politici în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

DPEMA PAG 2016-2018 

Sub-programul: Infrastructura de suport în industrie 

4.  Obiectiv 4 

Promovarea politicii 

privind industrializarea 

țării prin crearea și 

dezvoltarea parcurilor 

industriale în regiunile 

țării 

4.1 Acordarea asistenței 

Autorităților Publice Locale şi 

agențiilor economici la crearea 

parcurilor industriale 

Nr. autorităților 

locale consulate; 

 

Nr. agenți 

economici 

consultați; 

 

Nr. propuneri 

privind crearea PI 

înaintate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea APL de 

participare la 

procesul de creare a 

ParcuriIor 

Industriale 

DPEMA PAG 2016-2018 

4.2 Identificarea unor 

oportunități de creare şi 

dezvoltare a parcurilor 

industriale 

Nr. de studii de 

fezabilitate 

examinate; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de înaintare 

a studiilor de 

fezabilitate 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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Nr. opțiuni de 

creare și 

dezvoltare a PI 

identificate  

4.3 Elaborarea şi 

promovarea hotărârilor de 

Guvern cu privire la acordarea 

titlului de parc industrial sau 

extinderea parcurilor 

existente, după caz 

Nr. proiecte 

consultate; 

 

Nr. proiecte 

aprobate; 

 

Nr. decizii finale 

publicate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DPEMA PAG 2016-2018 

4.4 Participarea la 

procesul de selectare de noi 

proiecte investiționale şi de noi 

rezidenți ai parcurilor 

industriale 

Nr. 

întruniri/procese 

de selectare la care 

s-a participat; 

 

Nr. proiecte 

investiţionale şi 

rezidenţi selectaţi; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Iniţiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare/înaintar

e a proiectelor 

investiţionale 

DPEMA PAG 2016-2018 

4.5 Elaborarea 

Rapoartelor privind activitatea 

parcurilor industriale  

Nr. rapoarte 

elaborate  

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

informației 

prezentate de 

administratorii PI 

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

rapoartelor 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

4.6 Acordarea suportului 

administratorilor PI la crearea 

infrastructurii tehnice a PI 

finanțată prin intermediul 

Fondului Naţional de 

Dezvoltarea Regională 

Nr. consultațiilor 

acordate; 

 

Nr. PI finanțate 

din FNDR; 

 

Volumul 

mijloacelor 

financiare alocate  

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare din 

FNDR 

 

DPEMA PAG 2016-2018 

5.  Obiectiv 5  

Promovarea realizării 

politicii privind 

5.1 Dezvoltarea politicii 

clusteriale a sectorului 

industrial ca parte componentă 

Componentă 

elaborată  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

GIZ Moldova 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Capacități 

insuficiente în 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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dezvoltarea clusterială 

a sectorului industrial 

a Strategiei naționale de 

industrializare a țării 

elaborarea 

documentului 

Sub-programul: Competitivitate industrială 

6.  Obiectiv 6 

Perfecționarea politicii 

statului în scopul creării 

şi dezvoltării unui 

sector industrial 

competitiv 

6.1 Participarea la 

procesul de elaborare, 

modificare și monitorizare a 

documentelor de politici 

destinate majorării 

competitivității sectorului 

industrial 

Nr. documentelor 

examinate; 

 

Nr. propunerilor 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

informației actuale 

din partea mediului 

de afaceri 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

Instabilitate 

economică în plan 

național şi la nivel 

regional 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

6.2 Elaborarea proiectului 

Strategiei naționale de 

industrializare a țării  

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistență 

externă (GIZ 

Moldova) 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Insuficiența 

resurselor umane 

Posibile deficiențe 

de comunicare 

interinstituțională 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

7.  Obiectiv 7  

Promovarea producției 

autohtone industriale 

pe piața internă și 

externă 

7.1 Organizarea şi 

participarea la organizarea 

forumurilor, meselor rotunde, 

prezentărilor etc. 

Nr. evenimentelor 

organizate; 

 

Nr. de participări 

la evenimente   

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Iniţiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

evenimente 

Insuficienţa/lipsa 

surselor financiare 

DPEMA PAG 2016-2018 

7.2 Acordarea suportului 

pentru participarea 

întreprinderilor autohtone din 

sectorul industrial la 

expoziţiile naţionale şi 

internaţionale 

Nr. expozițiilor 

desfășurate; 

 

Nr. agenţilor 

economici 

participanţi  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
DPEMA PAG 2016-2018 

8.  Obiectiv 8 

Crearea condițiilor de 

stimulare a fabricării 

produselor industriale 

8.1 Completarea Listei 

agenţilor economici – 

întreprinderi ale industriei 

uşoare şi a tipurilor de servicii 

Nr. ordinelor 

aprobate;  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

DPEMA Hotărîrea 

Guvernului nr. 

519 din 

20.05.2004; 
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cu o valoare adăugată 

înaltă orientate spre 

export 

prestate de către aceştia pe 

teritoriul Republicii Moldova 

solicitanţilor plasării 

mărfurilor sub regim vamal de 

perfecţionare activă, 

impozitate cu TVA la cota zero 

60 agenți 

economici 

beneficiari  

participare la 

proces 

Imprevizibilitate a 

deciziilor politice 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

8.2 Completarea Listei 

agenţilor economici cu drept 

de prelungire a termenului de 

plată a TVA şi a taxei vamale, 

pentru perioada ciclului de 

producere, dar nu mai mult  de 

180 de zile, la materia primă, 

materialele, accesoriile, 

ambalajul primar şi articolele  

de completare importate 

pentru fabricarea în 

exclusivitate a mărfurilor 

destinate  exportului,  aprobată 

prin Hotărârea Guvernului 

nr.359 din 26 mai 2014 

Nr. agenților 

economici   

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
DPEMA Hotărîrea 

Guvernului nr. 

146  din 

26.02.2014   

8.3 Reactualizarea 

componenței nominale a 

Comisei interdepartamentală 

pentru întocmirea şi 

modificarea Listei agenţilor 

economici cu drept de 

prelungire a termenului de 

plată a TVA şi a taxei vamale, 

pentru perioada ciclului de 

producere, dar nu mai mult de 

180 de zile, la materia primă, 

materialele, accesoriile, 

ambalajul primar şi articolele 

de completare importate 

pentru fabricarea în 

exclusivitate a mărfurilor 

destinate exportului 

Ordinul elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 
DPEMA Hotărârea 

Guvernului nr. 

146  din 

26.02.2014   



 

13 
 

9.  Obiectiv 9  

Dezvoltarea politicii de 

ameliorare a 

competitivității 

economiei naționale 

9.1 Elaborarea raportului 

naţional privind 

implementarea Matricii de 

politici al Foii de parcurs 

Nr. rapoartelor 

elaborate  

Semestrial Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informaţiilor de 

către participanţii la 

proces 

DPEMA HG nr.4 din 

14.01.2014 cu 

privire la 

aprobarea Foii de 

parcurs pentru 

ameliorarea  

competitivităţii 

Republicii 

Moldova; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

9.2  Participarea la organizarea 

și desfășurarea ședințelor 

Consiliului pentru 

competitivitate 

Nr. ședințe 

organizate; 

 

Nr. subiecte 

examinate în 

cadrul Consiliului  

Semestrial Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces 

DPEMA 

 

MIEPO 

HG nr. 676 din 

20.08.2014 cu 

privire la Consiliul 

pentru 

Competitivitate 

10.  Obiectiv 10  

Monitorizarea şi 

promovarea politicii de 

dezvoltare a sectorului 

industrial 

10.1  Conlucrarea cu 

proiectele internaţionale 

(PNUD, AFC, GET, UNIDO, 

GIZ, CEP II, etc.) în vederea 

dezvoltării sectorului 

industrial al ţării 

Nr. propunerilor 

elaborate; 

 

Nr. acţiunilor 

realizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Diminuarea/întreru

perea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

DPEMA Regulamentul 

subdiviziunii 

10.2 Elaborarea avizelor la 

documentele de politici 

înaintate de instituțiile publice 

Nr. avizelor 

elaborate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DPEMA Regulamentul 

subdiviziunii 

10.3 Elaborarea 

rapoartelor, notelor analitice şi 

informative, sintezelor privind 

dezvoltarea sectorului 

industrial şi a activităţilor 

Direcţiei 

Nr. rapoartelor 

elaborate  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Lipsa/insuficienţa 

analizei economice 

operative şi 

multilaterale 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

DPEMA Regulamentul 

subdiviziunii 

10.4 Examinarea 

demersurilor înaintate de 

autorităţile publice locale, 

agenţii economici şi a petiţiilor 

Nr. demersurilor şi 

petiţiilor 

examinate 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Interes scăzut din 

partea APL, 

mediului de afaceri 

DPEMA Regulamentul 

subdiviziunii 
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parvenite din partea cetăţenilor 

în vederea soluționării 

problemelor abordate. 

Elaborarea răspunsurilor şi 

avizelor respective 

10.5 Participarea în cadrul 

meselor rotunde, 

briefingurilor, seminarelor, 

cursurilor de instruire pe 

problemele ce ţin de 

promovarea şi dezvoltarea 

sectorului industrial 

Nr. de participări 

la evenimente  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Intervenirea 

situaţiilor 

imprevizibile 

DPEMA Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Formarea profesională a cadrelor 

11.  Obiectiv 11  

Dezvoltarea proceselor 

de racordare a 

sistemului educațional 

şi formare profesională 

la cerinţele economiei 

naţionale, conform 

competenţelor 

Ministerului Economiei 

și Infrastructurii 

11.1 Participarea în 

procesul de perfecționare a 

actelor privind corelarea 

gradului de adecvare între 

educație, formarea 

profesională şi necesitățile 

pieței forţei de muncă 

Nr. acţiunilor 

realizate; 

 

Nr. documentelor 

de politici avizate; 

 

Nr. propunerilor 

elaborate  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională 

Iniţiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

elaborarea 

documentelor  

DPEMA Strategia de 

dezvoltare a 

învățământului 

vocaţional/tehnic 

pe anii 2013-2020, 

aprobată prin HG 

nr. 97 din 

01.02.2013 

11.2 Participarea în 

activitatea Comisiilor de 

evaluare şi monitorizare a 

asistenţei tehnice pentru 

domeniul învăţămînt şi 

formarea profesională în RM 

Nr. acţiunilor 

realizate; 

 

Nr. propunerilor 

elaborate  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Diminuarea/întreru

perea asistenţei 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

DPEMA Strategia de 

dezvoltare a 

învățământului 

vocaţional/tehnic 

pe anii 2013-2020, 

aprobată prin HG 

nr. 97 din 

01.02.2013 

11.3 Participarea în 

procesul de impulsionare a 

activităţii Comitetului 

Sectorial în formarea 

profesională în domeniul 

industriei nealimentare în  

vederea elaborării 

standardelor/profilurilor 

Nr. acţiunilor 

realizate; 

 

Nr. propunerilor 

elaborate; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Iniţiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare/utilizare 

a 

mecanismelor/instr

umentelor la 

elaborarea şi 

DPEMA Strategia de 

dezvoltare a 

învățământului 

vocaţional/tehnic 

pe anii 2013-2020, 

aprobată prin HG 

nr. 97 din 

01.02.2013 
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ocupaţionale pentru domeniul 

de activitate 

vocaţional/tehnice 

Nr. 

standardelor/profil

urilor aprobate  

promovarea 

documentelor  

 

11.4 Reactualizarea 

componenței nominale a 

Comitetului Sectorial în 

formarea profesională în 

domeniul industriei 

nealimentare 

Ordinul aprobat Trimestrul I Bugetul MEI 

 
DPEMA Strategia de 

dezvoltare a 

învățământului 

vocaţional/tehnic 

pe anii 2013-2020, 

aprobată prin HG 

nr. 97 din 

01.02.2013 

11.5 Contribuirea la 

lansarea activității Colegiului 

de Inginerie cu statut de 

instituție publică de 

învățământ profesional tehnic 

post-secundar non-terțiar în 

domeniul ingineriei și 

demararea instruirii cadrelor 

după sistemul dual 

Nr. acțiunilor 

realizate; 

 

Dotarea cu 

echipament și 

mobilier a 

Colegiului 

asigurată 

Instituție 

funcțională  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituțională şi 

interinstituțională 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

elaborarea 

documentelor 

DPEMA HG nr. 989 din 

10.01.2014 cu 

privire la 

înființarea 

Colegiului de 

Inginerie  

11.6 Monitorizarea  

realizării Programului moldo-

german de pregătire şi 

perfecționare a managerilor de 

la întreprinderile din diferite 

sectoare ale economiei RM 

Nr. seminarelor 

desfășurate; 

 

Nr. managerilor 

instruiţi  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

DPEMA HG nr. 685 din  

30.08.2017  

Sub-programul: Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) 

12.  Obiectiv 12 

Analiza sectorului IMM 

și necesitățile acestuia 

12.1 Realizarea studiilor și 

analizelor sectoriale prin 

intermediul  sondajelor. 

2 studii/analize 

efectuate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Informația 

insuficientă privind 

indicatorii de 

dezvoltare socio-

economică privind 

sectorul IMM. 

Grad sporit de 

reticență a 

întreprinzătorilor 

pentru participarea 

la acțiuni de 

Organizația 

pentru 

Dezvoltare

a sectorului 

Întreprinder

i Mici și 

Mijlocii 

(ODIMM) 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare a IMM 

pentru anii 2012-

2020 
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identificare de 

necesități. 

13.  Obiectiv 13 

Asigurarea accesului  la 

finanțe pentru ÎMM 

13.1 Promovarea și aprobarea 

proiectului Hotărîrii Guvernul 

cu privire la mecanismul de 

funcționare al Fondului de 

Garantare al Creditelor. 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Resurse de timp și 

resurse umane 

limitate 

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

Secția 

reglementar

ea mediului 

de afaceri 

și ÎMM 

(SRMAÎM

M) 

PAG 2016-2018 

13.2 Promovarea și aprobarea 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului 

național „Start pentru tineri” 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul I Bugetul MEI 

 
SRMAÎM

M 

PAG 2016-2018 

13.3 Acordarea garanțiilor 

financiare IMM-lor din 

republică 

197 garanții 

active; 

 

Volumul 

creditelor 

garantate: 

194,8 mil.lei 

Trimestrul IV Bugetul 

ODIMM 

 

Bugetul MEI 

 

Rata înaltă a 

resurselor creditare. 

Reducerea 

numărului de 

solicitări de credite, 

în legătură cu 

implementarea de 

către băncile 

comerciale a 

standardelor 

BASSEL III 

(condiții de 

acordare a 

creditelor mai 

riguroase). 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

13.4 Capitalizarea continuă a 

Fondului de Garantare a 

Creditelor (FGC) 

Fond de Garantare 

a Creditelor 

capitalizat 

Trimestrul IV 25,0 mil. lei Insuficiența 

mijloacelor 

financiare bugetare 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

14.  Obiectiv 14 

Stimularea investirii 

economiilor în 

dezvoltarea afacerilor 

14.1 Finanțarea 

întreprinderilor conform 

Regulii 1+1 (implementarea 

Programului de atragere a 

remitențelor în economie 

„PARE 1+1”) 

160 proiecte 

investiționale 

finanțate; 

 

80 mil. lei atrase 

ca investiții în 

economie; 

Trimestrul IV 40,0 mil. lei 

 

 

Lipsa de motivație a 

potențialilor 

antreprenori de a 

iniția afaceri 

(inclusiv motivația 

migranților de a se 

reîntoarce în țară). 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 972 din 

18.10.2010 
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350 beneficiari 

monitorizați și 

consultați 

 

14.2 Extinderea Programului 

de atragere a remitenţelor în 

economia naţională „PARE 

1+1” 

Program extins Trimestrul IV SRMAÎM

M 

 

ODIMM 

 

HG nr. 972 din 

18.10.2010 cu 

privire la 

Programul PARE 

1+1 pentru anii 

2010-2018 

15.  Obiectiv 15 

Dezvoltarea schemelor 

inovative de finanțare a 

IMM-urilor 

15.1 Implementarea unui nou 

Program de suport pentru 

tineri. 

Program aprobat; 

 

Nr. afaceri 

gestionate de tineri 

asistate și 

finanțate; 

 

Volumul 

investițiilor în 

economie atrase 

Trimestrul IV 20,5 mil. lei Interes scăzut al 

tinerilor de a iniția o 

afacere în zonele 

rurale. 

 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

15.2 Dezvoltarea unei 

platforme de „crowdfunding” 

pentru IMM 

Platformă creată;  

 

Nr. de beneficiari 

informați 

Trimestrul IV 650,0 mii lei Grad redus al 

culturii de investiție 

participativă în 

rândul populației. 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

Sub-programul: Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale 

16.  Obiectiv 16 

Formarea și 

dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale 

16.1 Realizarea cursurilor de 

instruire antreprenorială 

pentru:  

a) IMM-uri (implementarea 

Programului  de instruire 

continuă “Gestiunea Eficientă 

a Afacerii”); 

b) tineri antreprenori (nou 

Program); 

c) migranți sau rude de gradul 

I ai acestora (PARE 1+1). 

 

2500 beneficiari 

instruiți; 

Inclusiv: 200 

migranți sau 

rudele de gradul I 

ai acestora instruiți 

Trimestrul IV a) GEA – 700 

mii lei anual 

 

b) în limita 

bugetului 

aprobat 

 

c) în limita 

bugetului 

aprobat 

Piața limitată în 

prestatori de 

servicii în afaceri 

(în special 

experimentați în 

instruiri). 

  

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

16.2 Informarea grupurilor 

țintă (reprezentanți IMM) 

Număr de 

activități 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Gradul redus de 

încredere al 

Direcția 

cooperare 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 



 

18 
 

privind particularitățile Zonei 

de Comerț Liber, Aprofundat 

și Cuprinzător 

organizate/persoa

ne informate; 

 

Nr. de materiale 

informative 

diseminate privind 

particularitățile și 

oportunitățile 

oferite de DCFTA 

antreprenorilor în 

oportunitățile 

oferite de către 

ZCLAC, ceea ce 

cauzează reticență 

în valorificarea 

acestor oportunități.  

 

Interes scăzut din 

partea mediului de 

afaceri de a valoriza 

oportunitățile 

oferite de DCFTA 

internaționa

lă 

(ProiectulD

CFTA 

pentru 

vizibilitate) 

 

ODIMM 

 

MIEPO 

Sub-programul: Sporirea competitivității IMM şi încurajarea spiritului inovator 

17.  Obiectiv 17  

Optimizarea și 

implementarea 

Programului de 

stimulare a participării  

agenților economici la 

târguri și expoziții 

17.1 Optimizarea și 

implementarea Programului 

de stimulare a participării  

agenților economici la târguri 

și expoziții 

Regulamentul 

Programului 

revizuit și aprobat; 

Nr. de agenți 

economici 

susținuți pentru 

participare la 

expoziții 

Trimestrul IV 242,0 mii lei Interes scăzut din 

partea 

antreprenorilor de a 

participa la 

expoziții. 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

Sub-programul:Facilitarea dezvoltării IMM în regiuni 

18.  Obiectiv 18  

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

suport în afaceri din 

regiuni 

18.1 Dezvoltarea și extinderea 

serviciilor Centrului de 

Consultanță și Asistență în 

Afaceri în regiuni. 

Nr.serviciilor de 

consultanță 

specializată, 

inclusiv cele 

acordate prin 

intermediul PSA; 

 

1000 consultații 

individuale 

acordate anual; 

 

Organizarea 11 

puncte consultanța 

funcționabile(mas

a de consultanță); 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

Lipsa culturii de 

utilizare a 

serviciilor de 

consultanță în 

afaceri, în rândul 

antreprenorilor 

ODIMM 

(Incubatoar

e de 

Afaceri) 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 
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18.2 Dezvoltarea Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri din 

Moldova. 

Nr. de companii 

incubate 

(rezidenți), 

inclusiv gestionate 

de femei și tineri; 

 

Nr. de locuri noi 

de muncă create, 

inclusiv pentru 

femei și tineri. 

 

 

Trimestrul IV Bugetul 

ODIMM 

 

Predominarea în 

zonele rurale a 

afacerilor din 

domeniul agro-

alimentar; 

 

Lipsa interesului 

din parte  femeilor 

și tinerilor 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

18.3 Dezvoltarea conceptului 

de cluster 

Concept de cluster 

elaborat; 

Metodologie de 

dezvoltare a 

clusterelor creată; 

Nr. de inițiative 

identificate. 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

 ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

Sub-programul: Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri 

19.  Obiectiv 19  

Crearea conexiunilor și 

parteneriatelor de 

afaceri între IMM cu 

companii locale și 

internaționale 

19.1 Acordarea asistenței 

IMM-urilor în identificarea 

partenerilor de afaceri și 

internaționalizare (European 

Enterprise Network – EEN) 

Nr. IMM 

consultate anual; 

 

Nr.profilelor 

înregistrate anual 

pe platforma 

electronică EEN 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

Interesul scăzut al 

actorilor cheie de 

participare la 

evenimentele 

organziate. 

ODIMM; 

 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

 

Agenția de 

Stat 

pentru 

Proprietat

e 

Intelectual

ă 

 

Rețeaua de 

Transfer 

Tehnologic 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

19.2 Desfășurarea 

evenimentelor de promovare a 

Eveniment al 

Zilelor ușilor 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

ODIMM; 

 

CCI; 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 
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oportunităților oferite de EEN 

și COSME 

deschise 

organizat; 

 

Sesiune de 

informare 

organizată; 

 

Nr. participanților 

la 

evenimente(inclus

iv femei) 

 

ASPI; 

 

RTT 

19.3 Organizarea sesiunilor 

de networking / relaționare 

între IMM cu companii locale 

și internaționale 

Întâlniri B2B 

desfășurare anual; 

Evenimente de 

brokeraj 

organizate anual; 

 

Nr. participanților 

la evenimente. 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

ODIMM; 

 

CCI; 

 

ASPI; 

 

RTT 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

20.  Obiectiv 20 

Promovarea dialogului 

public-privat 

20.1 Organizarea Conferinței 

Internaționale a IMM-lor 

Conferință anuală 

organizată; 

 

220 participanți la 

conferința anuală; 

 

Tematici abordate 

Trimestrul IV Bugetul 

ODIMM 

Insuficiența 

resurselor 

financiare pentru 

organizarea 

evenimentelor 

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

20.2 Organizarea 

evenimentelor tematice 

(economie verde, inovare, 

specializare inteligentă, RSC, 

proprietate intelectuală, etc.) 

Nr. evenimentelor 

organizate; 

 

Tematici abordate; 

Nr. participanți. 

Trimestrul IV Bugetul 

ODIMM 
ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

Sub-programul:Dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova 

21.  Obiectiv 21  

Sporirea numărului de 

întreprinderi fondate de 

femei prin crearea de 

21.1 Dezvoltarea serviciilor 

de mentorat pentru 

antreprenoare. 

Nr. femeilor 

antreprenoare 

instruite; 

 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

Numărul redus al 

experților calificați 

în zonele rurale.  

ODIMM HG nr. 685 din 

13.09.2012 



 

21 
 

instrumente de 

dezvoltare și sporire a 

abilităților 

antreprenoriale și 

manageriale, servicii de 

asistență în business 

Platforma creată și 

funcțională. 

21.2 Crearea unui sistem 

permanent de instruire la 

distanță prin intermediul 

proiectului Business 

Academy for Women 

Nr. mentorilor 

instruiți; 

 

Nr. consultații 

oferite de către 

mentori. 

Trimestrul IV Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

ODIMM HG nr. 685 din 

13.09.2012 

22.  Obiectiv 22 

Promovarea spiritului 

antreprenorial în 

rândul femeilor 

22.1 Promovarea istoriilor de 

succes ale femeilor 

antreprenoare din Moldova 

Istorii de succes 

identificate şi 

promovate;  

 

Nr. de broșuri; 

 

Nr. de spoturi 

video create; 

 

Nr de evenimente 

organizate. 

Trimestrul IV Bugetul 

ODIMM 

Resurse financiare 

insuficiente 
ODIMM HG nr. 685 din 

13.09.2012 

23.  Obiectiv 23  

Facilitarea accesului la 

investiții și asistență 

pentru dezvoltarea 

afacerilor gestionate de 

femei. 

23.1 Finanțarea afacerilor 

create și gestionate de femei 

(implementarea Programului 

„Femei în Afaceri”) 

100 afaceri nou 

create de către 

femei finanțate cu 

granturi mici; 

 

200 locuri de 

muncă create și 

menținute; 

 

Volumul 

investițiilor în 

economie atrase. 

Trimestrul IV 15,0 mil. lei 

(bugetul de 

stat) 

+ 

Resurse 

financiare 

atrase din 

partea UE 

Interesul redus al 

femeilor 

antreprenoare, de a 

aplica la concursul 

de granturi.  

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 

Sub-programul: Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

24.  Obiectiv 24 

Promovarea culturii din 

domeniul economiei 

verzi în rândul IMM-lor 

24.1 Elaborarea și 

implementarea unui program 

de suport al IMM privind 

implementarea principiilor 

economiei verzi. 

Program elaborat 

și aprobat; 

 

Nr. IMM-lor 

informate; 

 

Trimestrul IV 5,0 mil.lei Grad redus de 

informare al 

antreprenoruilor 

privind principiile 

economiei verzi și 

beneficiile acestora 

pentru activitatea 

IMM-urilor.  

ODIMM 

 

SRMAÎM

M 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 
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Nr. IMM-lor 

susținute și 

asistate; 

 

Nr. IMM-lor care 

implementează 

principiile 

economiei verzi. 

Sub-programul: Perfecționarea cadrului normativ de reglementare a sectorului ÎMM 

25.  Obiectiv 25 

Perfecţionarea cadrului 

normativ de 

reglementare a 

sectorului ÎMM 

25.1 Elaborarea și 

promovarea proiectului 

Hotărîrii Guvernul cu privire 

la aprobarea Regulamentului 

Comisiei pentru 

antreprenoriat social 

Proiect elaborat și 

aprobat; 

 

Comisie creată 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Resurse de timp și 

resurse umane 

limitate 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

SRMAÎM

M 

PAG 2016-2018 

25.2 Elaborarea cadrului de 

reglementare a 

întreprinderilor de familie 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

PAC - II 

Indisponibilitatea 

experților pentru 

realizarea acestei 

activități 

 

Resurse de timp și 

resurse umane 

limitate 

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

SRMAÎM

M 

PAG 2016-2018 

25.3 Elaborarea şi aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

perioada 2018-2020 privind 

realizarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii pentru anii 2012-

2020 

 

Proiect elaborat și  

aprobat 

Trimestru lI Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului de 

adoptare 

SRMAÎM

M 

 

PAG 2016-2018 

26.  Obiectiv 26  

Creșterea și dezvoltarea 

competitivității 

regiunilor 

26.1 Promovarea conceptului 

de specializare inteligentă a 

regiunilor 

Concept elaborat 

și promovat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Parteneri de 

dezvoltare 

Indisponibilitatea 

experților pentru 

realizarea acestei 

activități 

SRMAÎM

M 

PAG 2016-2018 
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26.2 Elaborarea ghidului 

antreprenorului (conținut - 

noutățile cadrului juridic, în 

special  notificarea în comerț, 

programele de stat pentru 

susținerea IMM, partenerii de 

suport în afaceri, etc.) 

Experți 

contractați; 

 

Ghid elaborat  

și publicat 

Trimestrul IV 100,0 mii lei 

 

Bugetul MEI 

SRMAÎM

M 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului interior 

în Republica 

Moldova și a 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2014-

2016 privind 

implementarea 

acesteia (HG 948/ 

25.11.2013) 

26.3 Realizarea unui studiu 

privind lanțul alimentar al 

țării și existența practicilor 

comerciale neloiale, în 

vederea ajustării a cadrului 

normativ de funcționare a 

centrelor alimentare (piețe 

agroalimentare de interes 

național). 

Experți 

contractați; 

 

Studiu elaborat; 

 

Propuneri de 

modificare a 

legislației urmare 

rezultatelor 

studiului elaborate 

 

Trimestrul IV 250,0 mii lei 

Bugetul de 

stat 

SRMAÎM

M 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului interior 

în Republica 

Moldova și a 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2014-

2016 privind 

implementarea 

acesteia (HG 948/ 

25.11.2013) 

Sub-programul: Politici și management în domeniul comerțului, alimentației publice și prestări servicii 

27.   Obiectiv 27  

Perfecţionarea cadrului 

normativ de 

reglementare a 

activităţilor din comerţ 

27.1 Elaborarea 

amendamentelor la Legea 

nr.231 din 23 septembrie 2010 

cu privire la comerţul interior 

referitor la vînzările cu preţ 

redus (lichidare, soldare, 

promoţionale, tip outlet etc.) 

 

Proiect de lege 

elaborat aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Resurse de timp și 

resurse umane 

limitate; 

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

SRMAÎM

M 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului interior 

în Republica 

Moldova și a 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2014-

2016 privind 

implementarea 

acesteia (HG 948/ 

25.11.2013); 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

27.2 Elaborarea 

amendamentelor la  Anexa 

Legii nr.93-XIV din 15 iulie 

Proiect de lege 

elaborat și  

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SRMAÎM

M 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului interior 

lex:LPLP20100923231
lex:LPLP20100923231
lex:LPLP1998071593
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1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător referiotare la 

revizuirea genurilor de 

activitele ce cad sub incidența 

legii respective 

în Republica 

Moldova și a 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2014-

2016 privind 

implementarea 

acesteia (HG 948/ 

25.11.2013) 

27.3    Elaborarea proiectului 

de lege privind diminuarea 

risipei alimentare 

 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SRMAÎM

M 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului interior 

în Republica 

Moldova și a 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2014-

2016 privind 

implementarea 

acesteia (HG 948/ 

25.11.2013) 

Sub-programul: Adminstrarea poproietății publice 

28.  Obiectiv 28 

Asigurarea 

implementării în cadrul 

întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale cu 

cotă de stat incluse în 

lista bunurilor nepasibile 

de privatizare a 

normelor de 

administrare corporativă 

28.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului pentru 

modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1053 

din 11 noiembrie 2010 pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la reprezentarea 

statului în societățile 

comerciale 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute;  

 

Insuficiența 

resurselor umane; 

tergiversarea 

examinării şi 

avizării proiectului 

pe intern;  

 

Tergiversarea 

procesului 

legisalativ; 

tergiversarea 

adoptării 

proiectului. 

Secția 

politici 

economice 

(SPE) 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

28.2  Elaborarea indicaţiilor 

pentru participarea 

reprezentanţilor statului în 

cadrul adunărilor generale ale 

societăţilor comerciale cu cotă 

de stat 

Nr.indicaţiilor 

emise 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

28.3 Elaborarea și 

promovarea actelor normative 

necesare pentru 

implementarea prevederilor 

Legii cu privire la 

Nr. de proiecte 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

lex:LPLP1998071593
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întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală 

28.4 Elaborarea și 

promovarea actelor normative 

aferente HG 902/2017 

Proiecte eleborate 

și aprobate 

 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

29.  Obiectiv 29 

Monitorizarea activităţii 

întreprinderilor de stat şi 

a societăţilor comerciale 

cu cotă de stat 

29.1 Elaborarea proiectului 

hotărîii Guvernului cu privire 

la scutirea unor agenţi 

economici de plata 

dividentelor sau defalcarea în 

bugetul de stat a unei părţi din 

profitul net obţinut în anul 

2017 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

29.2 Elaborarea proiectului 

hotărîii Guvernului cu privire 

la modificarea Hotărîrii 

Guvernului ne.110/2011cu 

privire la unele aspecte ce ţin 

de repartizarea profitului net 

anual al societăţilor pe acţiuni 

cu cotă de participare a 

statului şi al întreprinderilor 

de stat  

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

30.   Obiectiv 30  

Dezvoltarea și 

susținerea 

parteneriatelor public-

private 

30.1 Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.179 din 

10 iulie 2008 cu privie la 

pateneriatul prublic-privat 

naţional propuse 

parteneriatului public - privat 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

31.   Obiectiv 31 

Ajustarea cadrului legal 

aferent privatizării 

terenurilor aferente 

31.1  Elaborarea proiectului 

de lege pentru modificarea 

Legii nr.1308/1997 privind 

preţul normativ şi modul de 

vînzare-cumpărare a 

pămîntului 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 

31.2 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SPE PAG 2016-2018 
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nr.1428/2008 pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la vînzarea-

cumpărarea şi 

locaţiunea/arenda 

Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovare a exporturilor 

32.  Obiectiv 32 

Implementarea și 

monitorizarea 

Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor 

și promovare a 

exporturilor pentru anii 

2016-2020 

32.1 Monitorizarea 

implementării Strategiei 

naționale de atragere a 

investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-

2020 

Nr. rapoarte 

elaborate; 

 

Nr. acțiuni din 

Plan realizate;  

 

Gradul de 

implementare al 

Strategiei, %; 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Asistență 

tehnică 

(GGF) 

Cooperare 

interinstituţională 

insuficientă; 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informațiilor 

privind 

implementarea 

Strategiei 

SPE HG 511 din 

25.04.2016 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei 

naționale de 

atragerea 

investițiilor și 

promovare a 

exporturilor 

pentru anii 2016-

2020 

33.  Obiectiv 33 

Îmbunătățirea cadrului 

legislativ ce 

reglementează 

activitatea zonelor 

economice libere pentru 

a susţine procesul de 

creare şi dezvoltare 

acestora, inclusiv a 

Portului Internaţional 

Liber „Giurgiuleşti” 

33.1 Aprobarea HG cu 

privire la modificarea şi 

completarea unor hotărîri ale 

Guvernului (HG 1757, 1378, 

370, 686) 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Tergiversarea 

procesului de 

aprobare 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

34.  Obiectiv 34 

Acordarea ajutorului 

metodologic 

administratorilor 

zonelor economice 

libere în scopul 

îmbunătăţirii 

managementului şi 

eficientizării activităţii 

acestora 

34.1 Asigurarea unei 

activități eficiente în zonele 

economice libere în vederea 

majorării investiţiilor şi 

volumului producţiei 

industriale fabricate 

Nr. propuneri de 

facilităţi elaborate 

şi implementate; 

 

Nr. rezidenți noi 

atrași; 

 

Ponderea 

rezidenților care 

au realizat 

obligațiile 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane; 

 

Deficiențe de 

comunicare 

SPE 

 

HG 511 din 

25.04.2016 
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contractuale la 

nivel de peste 

70%; 

 

Creşterea 

investiţiilor cu 

minim 5% anual; 

Creşterea 

producţiei 

industriale cu 

minim 7% anual 

34.2 Monitorizarea 

activității administrațiilor 

zonelor economice libere în 

vederea eficientizării activităţi 

şi dezvoltării durabile a 

acestora 

Nr. vizite 

efectuate; 

 

Nr. şedinţe 

organizate; 

 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

SPE 

 

HG 511 din 

25.04.2016 

34.3 Participarea la 

Comisiile de concurs pentru 

selectarea potenţialilor 

rezidenţi ai ZEL 

Nr. şedinţe ale 

Comisiilor de 

concurs la care s-a 

participat 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Suprasolicitare în 

alte activități și 

insuficiența 

timpului 

SPE 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

35.  Obiectiv 35 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

nemateriale de 

susținere a investițiilor 

și exporturilor 

35.1 Efectuarea expertizei 

proiectelor de acte normative 

aferente zonelor economice 

libere şi PIL „Giurgiuleşti” 

Nr. proiecte 

expertizate; 

 

Nr. recomandări 

identificate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Neprezentarea 

proiectelor de acte 

normative 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.2 Acordarea suportului 

pentru valorificarea maximă a 

potenţialului economic al 

Portului Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti”, precum și 

pentru pentru atragerea 

rezidenţilor 

Nr. consultații 

acordate; 

 

Nr. rezidenți noi 

atrași; 

 

Sporirea 

volumului 

comerţului cu 

minim 7% anual. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane;  

 

Deficiențe de 

comunicare 

 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.3 Exercitarea funcţiei 

Reprezentantului Guvernului 

în PIL „Giurgiuleşti” 

Nr. rezidenţilor 

înregistraţi sau 

excluşi; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
SPE Regulamentul 

subdiviziunii 
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Nr. autorizaţiilor 

eliberate sau 

stopate 

35.4 Elaborarea raportelor 

privind activitatea Portului 

Internaţional Liber 

Giurgiuleşti și zonelor 

economice libere 

8 rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.5 Susținerea 

investitorilor autohtoni şi 

străini în realizarea proiectelor 

investiţionale strategice şi a 

proiectelor cu efect 

multiplicator pentru economia 

naţională prin asistență în 

inițierea și realizarea 

proiectelor investiționale în 

domeniul industrial 

Nr. investitori 

consultați; 

 

Nr. investitori 

străini/ autohtoni 

atrași 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane; 

Lipsa interesului 

din partea 

sectorului privat 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.6 Înaintarea 

propunerilor la politica 

bugetar-fiscală pentru 2018-

2020 (CBTM) în scopul 

îmbunătățirii climatului 

investițional 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 
SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.7 Elaborarea studiilor de 

prognozare privind necesităţile 

de înzestrare tehnologică a 

economiei şi utilizarea 

acestora la actualizarea 

curriculumului în sectorul 

educaţiei profesionale pe 

termen mediu şi lung 

Studii elaborate Pe parcursul 

anului 

450,000 

(Asistenţa 

donatorilor) 

Imprevizibilitatea 

cerințelor pieței 

forței de muncă  

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

35.8 Susţinerea procesului 

de creare şi dezvoltare a 

zonelor economice libere, a 

parcurilor industriale, a 

clusterelor, a parcurilor 

ştiinţifice tehnologice ca 

instrumente de atragere a 

Număr de 

zone/subzone 

economice libere 

create/dezvoltate/ 

numărul 

clusterilor create 

Pe parcursul 

anului 

Costurile vor 

fi estimate în 

baza 

proiectelor ce 

vor fi inițiate 

Capacitatea joasă 

de cooperare cu 

mediul privat 

Lipsa interesului 

din partea mediului 

privat 

SPE Regulamentul 

subdiviziunii 



 

29 
 

investiţiilor şi promovare a 

exporturilor 

35.9 Evaluarea periodică a 

eficienţei facilităţilor pentru 

investiţii (cele sectoriale, cele 

disponibile în zonele 

economice libere şi parcurile 

industriale, în domeniul 

eficienţei energetice etc.), a 

efectului asupra 

competitivităţii sectoarelor 

prioritare şi atractivităţii 

acestora în comparaţie cu ţările 

concurente 

Evaluare efectuată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

300,000 lei 

(Asistenţa 

donatorilor) 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice  
SPE Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător 

36.  Obiectiv 36 

Optimizarea cadrului 

de reglementare şi a 

procedurilor 

administrative 

36.1 Aprobarea modelului 

unic de documente ce vor fi 

utilizate în cadrul Registrului 

de stat al controalelor  

Proiect elaborate 

și aprobat; 

 

Modelul unic de 

documente 

instituit (delegație, 

proces-verbal de 

control, plan al 

controalelor) 

Trimestrul I Bugetul MEI, 

 Corporaţia 

Financiară 

Internaţională 

 

 

Implementarea 

neadecvată a 

modificărilor la 

legislaţie în 

domeniul 

controlului de stat 

asupra activităţii de 

întreprinzător   

SRMAÎM

M 

Legea 

nr.230/2016 

pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

(Art. XXVII alin. 

(4) liniuța a 4-a)  

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

36.2 Aprobarea 

metodelor/tehnicilor de acces 

în mod electronic al agenților 

economici la datele din 

Registrul de stat al 

controalelor  

Proiect de hotărîre 

cu privire la 

modificarea 

Regulamentului 

Registrului de stat 

al controalelor 

(aprobat prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr.147 

din 25.02.2013) 

elaborat şi  

aprobat; 

 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţională 

 

 

SRMAÎM

M 

Legea nr.131/2012 

privind controlul 

de stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător  

(art. 9 alin. (2) ) 
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Acces electronic 

realizat 

36.3 Aprobarea 

Metodologiei de stabilire a 

obiectivelor şi indicatorilor de 

performanţă pentru atingerea 

eficienţei maxime în 

activitatea organelor de control 

şi pentru micşorarea constantă 

a presiunii asupra mediului de 

afaceri 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţională

) 

 

 

SRMAÎM

M 

Legea nr.131/2012 

privind controlul 

de stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător  

(art. 312 alin. (3)) 

36.4 Elaborarea 

Regulamentului-cadru privind 

organizarea și funcționarea 

consiliilor de soluționare a 

disputelor 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţională

) 

 

 

 SRMAÎM

M 

Legea nr.131/2012 

privind controlul 

de stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător  

(art. 30 alin. (5)) 

36.5 Revizuirea 

Metodologiei generale de 

planificare a controlului de stat 

asupra activităţii de 

întreprinzător în baza analizei 

criteriilor de risc, (aprobată 

prin Hotărîre de Guvern nr.694 

din 05.09.2013) 

Proiect de hotărîre 

de modificare a 

Metodologiei 

generale de 

planificare a 

controlului de stat 

asupra activităţii 

de întreprinzător 

în baza analizei 

criteriilor de risc, 

(aprobată prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr.694 

din 05.09.2013) 

elaborat şi aprobat 

 

 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţională

) 

 

 

 SRMAÎM

M 

Legea nr.230/2016 

pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 
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36.6  Revizuirea Planului 

de acţiuni privind optimizarea 

actelor permisive şi 

implementarea soluţiilor de 

ghişeu unic, în contextul 

implementării Legii 

nr.185/2017 pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte legislative 

Proiect de hotărîre 

cu privire la 

modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr.753 

din 14 iulie 2016 

elaborat și aprobat 

 

Trimestrul I 

 

 

 

 

 

 

Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Banca 

Mondială, 

PAC - II) 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de 

hotărîre; 

 

Indisponibilitatea 

experílor pentru 

realizarea acestei 

activităţi 

SRMAÎM

M 

Legea nr.185/2017 

pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

36.7 Abrogarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 582 din 17 

august 1995 „Cu privire la 

reglementarea monopolurilor” 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimerstrul 

III 

Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă 

(Banca 

Mondială, 

PAC - II) 

SRMAÎM

M 

PAG 2016-2018 

37.  Obiectiv 37 

Asigurarea funcţionării 

unei platforme 

veritabile de dialog 

public-privat în cadrul 

analizei impactului de 

reglementare şi 

intensificarea 

dialogului sectorial cu 

asociaţiile de business 

37.1 Organizarea şedinţelor 

Grupului de lucru al Comisiei 

de stat pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător 

Nr. şedinţelor 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Lipsa unei încăperi 

pentru organizarea 

şedinţelor; 

 

Neparticiparea 

membrilor 

Grupului de lucru la 

şedinţe 

SRMAÎM

M 

Legea nr.235/2006 

cu privire la 

principiile de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

 

HG nr.1429/2008; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii  

37.2  Examinarea în cadrul 

şedinţelor Grupului de lucru a 

documentelor de AIR şi a 

proiectelor de acte legislative 

şi normative propriu-zise. 

Nr. de acte de AIR 

şi proiecte de acte 

legislative şi 

normative 

examinate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Neprezentarea  

autorilor 

proiectelor de acte 

legislative şi 

normative şi AIR-

urilor la şedinţe 

SRMAÎM

M 
Legea nr.235/2006 

cu privire la 

principiile de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

 

HG nr.1429/2008 
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37.3  Elaborarea proceselor-

verbale ale şedinţelor 

Grupului de lucru 

Nr. de procese-

verbale elaborate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Suprasolicitarea 

colaboratorilor 

responsabili de 

elaborarea 

proceselor-verbale 

SRMAÎM

M 
Legea nr.235/2006 

cu privire la 

principiile de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

 

HG nr.1429/2008 

38.  Obiectiv 38  

Asigurarea 

convergenţei cadrului 

strategic în domeniul 

reformei regulatorii cu 

normele Comunităţii  

Europene 

38.1 Monitorizarea 

implementării Strategiei 

reformei cadrului de 

reglementare a activității de 

întreprinzător pentru anii 

2013-2020  și  Planului de 

acţiuni pentru implementarea 

acesteia 

Raport elaborat și 

publicat; 

 

Gradul de 

realizare a 

acţiunilor incluse 

în Plan, % 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

implementarea 

Strategiei şi a 

Planului de acţiuni 

SRMAÎM

M 

Strategia naţională 

de 

“Moldova 2020”; 

Strategia reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 2013-

2020 

38.2 Promovarea Planului 

de acţiuni pentru anii 2018-

2020 pentru implementarea 

Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de 

întreprinzător pentru anii 

2013-2020 

Proiect elaborate 

și aprobat 

 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de 

hotărîre  

SRMAÎM

M 

Strategia naţională 

de dezvoltare  

“Moldova 2020”; 

Strategia reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 2013-

2020 

39.  Obiectiv 39 

Asigurarea 

implementării Legii 

nr.160 din 22 iulie 2011 

privind reglementarea 

prin autorizare a 

activităţii de 

întreprinzător şi Legii 

nr.235-XVI din 20 iulie 

2006 cu privire la 

principiile de bază de 

reglementare a 

39.1  Elaborarea şi 

prezentarea Parlamentului şi 

Guvernului a 2 rapoarte 

semestriale cu privire la 

implementarea Legii 

nr.160/2011  

Nr. de rapoarte 

elaborate 

Semestrial Bugetul MEI 

 

Prezentarea tardivă, 

de către autorităţile 

de licenţiere a 

informaţiei privind 

implementarea 

Legii nr.160/2011  

SRMAÎM

M 

Legea nr.185/2017 

pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
39.2 Asigurarea eliberării 

actelor permisive în baza 

ghişeului unic 

Nr. de acte 

permisive 

eliberate în baza 

ghişeului unic  

Trimestrul II Asistenţă 

externă 

(Banca 

Mondială, 

PAC - II) 

Tergiversarea 

procesului de 

lansare a Ghişeului 

unic; 

SRMAÎM

M 
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activităţii de 

întreprinzător 

 Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

II. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII 

Sub-programul: Dezvoltarea societății informaționale 

40.  Obiectivul 40 

Dezvoltarea unei 

societăți informaționale 

moderne și incluzive 

40.1 Monitorizarea procesului 

de implementare a Strategiei 

Naționale de dezvoltare a 

societății informaționale 

„Moldova digitală 2020” 

Raport anual 

elaborat  

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

- Direcția 

politici și 

reglementăr

i în 

domeniul 

societății 

informațion

ale și 

economiei 

digitale 

(DSIED) 

 

Direcția 

infrastructu

ra de 

comunicații 

(DIC) 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

857 din 

31.10.2013 

40.2 Înaintarea propunerilor 

de modificare și completare a 

legislației în domeniul 

informatizării și resurselor 

informaționale de stat  

Nr. de proiecte de 

modificare și 

completare 

elaborate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DSIED Regulamentul 

subdiviziunii 

40.3  Monitorizarea 

implementării Legii nr. 305 

din 26.12.2012 cu privire la 

reutilizarea informațiilor din 

sectorul  public 

Raport elaborat Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

DSIED 

 

DAMEP 

 

HG nr.1181 din 

22.11.2010 

privind procesul 

de implementare a 

legislației  

40.4 Participarea la 

organizarea Conferinței 

Internaționale „Moldova ICT 

Summit 2018” 

Conferință 

desfășurată 

 

Trimestrul II Partenerii de 

dezvoltare 

ATIC 

Tekwill 

Insuficiența 

finanțării; 

 

Lipsa interesului de 

participare 

DSIED 

 

DIC 

PAG 2016-2018 
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41.  Obiectivul 41 

Crearea condițiilor 

pentru creșterea 

competitivității 

industriei tehnologiei 

informației 

41.1 Elaborarea și 

promovarea Strategiei de 

dezvoltare a industriei 

tehnologiei informației și a 

ecosistemului pentru inovare 

digitală 

 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DSIED 

 

 

PAG 2016-2018 

41.2 Elaborarea proiectul de 

lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 77 din 

21 aprilie 2016 cu privire la 

parcurile pentru tehnologia 

informației 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Propuneri respinse; 

 

Expertiza 

insuficientă 

DSIED Regulamentul 

subdiviziunii 

41.3 Extinderea rețelei de 

Centre de excelență și inovații 

în domeniul TIC 

Nr. de acțiuni 

lansate privind 

crearea Centrelor 

de excelență în: 

Bălți 

Cahul 

Chișinău 

Trimestrul I-

IV  

Partenerii de 

dezvoltare 

ATIC 

Tekwill 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

 

diminuarea/întrerup

erea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

DSIED HG nr. 254 din 

14.05.2015 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

creștere a 

competitivițății 

indistriei 

tehnologiei 

informației pe anii 

2015-2021 

 

41.4 Monitorizarea 

funcționării parcului pentru 

tehnologia informației 

„Moldova IT park” 

4 rapoarte 

trimestriale 

privind 

funcționalitatea 

Parcului; 

 

Nr. rezidenților 

Parcului; 

 

Comisia de 

evaluare a parcului 

consitutuită 

Trimestrul I-

IV 

Bugetul MEI 

 

Prezentarea 

întîrziată de către 

administrație a 

rapoartelor  

posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

interes scăzut din 

partea mediului de 

afaceri 

DSIED Lege nr. 77 din 

21.04.2016 cu 

privire la parcurile 

pentru tehnologia 

informației  

41.5 Promovarea Parcurilor 

IT pe plan internațional 

Ghid privind 

crearea Parcului 

IT elaborat și 

diseminat; 

Trimestrul I-

IV 

Bugetul 

MIEPO 

 

Lipsa finanțării DSIED 

 

MIEPO 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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Nr. evenimente de 

promovare 

organizate; 

 

Nr. contacte active 

stabilite 

Partenerii de 

dezvoltare 

41.6 Examinarea și evaluarea 

solicitărilor rezidenților 

parcului pentru TI în vederea 

acordării avizului pentru 

dreptul de aflare temporară pe 

teritoriul Republicii Moldova 

și pentru 

acordarea/prelungirea 

dreptului de ședere provizorie 

pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Nr. solicitărilor 

examinate 

Trimestrul I-

IV  

Bugetul MEI 

 

Interes scăzut din 

partea potențialilor 

solicitanți 

DSIED 

 

Ordinul MEI 

nr.377 din 

18.12.2017 

41.7 Organizarea Forumului 

regional privind inovarea 

digital, Eveniment desfășurat 

în comun cu Uniunea 

Internațională în 

Telecomunicații 

Eveniment 

desfășurat 

Trimestrul IV 

 

Partenerii de 

dezvoltare 

(UIT) 

Limitarea/întrerupe

rea finanțării 
DSIED - Regulamentul 

subdiviziunii 

41.8 Participarea la 

evenimentele de accelerare a 

startup-urilor în domeniul TI 

Nr. de evenimente  Trimestrul IV Partenerii de 

dezvoltare 

Tekwill 

Întreruperea 

asistenței din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

DSIED 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Crearea și dezvoltarea Serviciului 112 

42.  Obiectivul 42 

Implementarea 

Serviciului Național 

Unic pentru apelurile 

de urgență 112 

42.1  Monitorizarea 

Programului privind crearea și 

implementarea Serviciului 

112 

Notă informativă 

anuală  

Trimestrul IV IP Serviciul 

112 

- DSIED HG nr. 241 din 

03.03.2016 cu 

privire la 

aprobarea 

Programului 

național privind 

implementarea 

Serviciului 112 

42.2 Elaborarea și 

promovarea proiectului 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I IP Serviciul 

112 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
DSIED HG nr. 241 din 

03.03.2016 
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hotărârii Guvernului privind 

aprobarea bugetului 

Serviciului național unic 

pentru apelurile de urgență 

112 pentru anul 2018 

colaborare 

instituțională 

42.3 Asigurarea lansării 

Serviciului 112 în termenii 

stabiliți 

Serviciul 112 

lansat și funcțional 

 

Trimestrul III IP Serviciul 

112 

Nealocarea 

mijloacelor 

financiare necesare 

DSIED HG nr. 241 din 

03.03.2016 

42.4 Monitorizarea 

implementării Planului de 

comunicare al Serviciului 112  

Notă informativă Trimestrul I-

III 

IP Serviciul 

112 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DSIED Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Securitate cibernetică și siguranța online 

43.  Obiectivul 43 

Creșterea nivelului de 

securitate cibernetică și 

sporirea siguranței 

online 

43.1  Monitorizarea 

implementării Programului 

național de securitate 

cibernetică a Republicii 

Moldova 

Raport semestrial 

de monitorizare 

elaborat și 

prezentat  

Trimestrul I-

III 

 

Bugetul MEI 

 

Prezentarea 

întirziată 

informației de către 

instituțiile 

participante 

DSIED 

 

HG nr.811 din 

29.10.2015 cu 

privire la 

Programul 

național de 

securitate 

cibernetică pentru 

anii 2016-2020 

43.2 Monitorizarea 

implementării Planului de 

acțiuni privind promovarea 

siguranței pe Internet a 

copiilor și adolescenților  

Raport anual de 

monitorizare 

elaborat și 

prezentat 

Trimestrul II 

 

Bugetul MEI 

 

Prezentarea 

întirziată 

informației de către 

instituțiile 

participante 

DSIED 

 

HG nr.212 din 

05.04.2017 pentru 

aprobarea Planului 

de acțiuni privind 

promovarea 

siguranței pe 

internet a copiilor 

și adolescenților 

pentru anii 2017-

2020 

43.3 Monitorizarea 

implementării Cerințelor 

minime obligatorii de 

securitate cibernetică de către 

autoritățile publice centrale 

Evaluare realizată Trimestrul I 

 

Bugetul MEI 

 

- DSIED 

 

HG nr. 201 din 

28.03.2017 

privind aprobarea 

Cerințelelor 

minime 

oblogatorii de 

securitate 

cibernetică 
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43.4 Studierea bunelor 

practici UE (Directiva NIS) 

privind securitatea rețelelor și 

sistemelor informaționale, și 

elaborarea propunerilor de 

transpunere a acestora în 

legislația națională 

Analiză efectuată; 

 

Nr. de 

recomandări 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Fluctuația 

personalului 

responsabil de 

proiect 

DSIED 

 

DIC 

Regulamentul 

subdiviziunii 

43.5 Elaborarea și 

promovarea proiectului de 

lege pentru modificarea art.5 

alin.(8) din Legea nr.30 din 7 

martie 2013 cu privire la 

protecția copiilor împotriva 

impactului negativ al 

informației 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
DSIED 

 

HG nr.212 din 

05.04.2017  

 

43.6  Identificarea 

partenerilor pentru 

„Preluarea, traducerea și 

diseminarea cursului 

electronic de instruire privind 

siguranța online pentru copii, 

adolescenți, studenți, părinți și 

profesori, elaborat cu suportul 

UIT în cadrul proiectului 

onlinesafety.info” 

Nr. de parteneri 

identificați; 

 

Nr. de acțiuni 

lansate 

Trimestrul III Asociații 

obștești; 

parteneri de 

dezvoltare 

- DSIED 

 

HG nr.212 din 

05.04.2017 

43.7 Promovarea de comun cu 

Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării a proiectului 

„ABC digital” 

Proiect 

implementat în 

toate clasele 

primare în anul 

școlar 2018-2019  

Trimestrul III Partenerii de 

dezvoltare 

 

Lipsa resurselor 

financiare 

 

DSIED 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Politici în domeniul comunicațiilor electronice 

44.   Obiectiv 44 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

comunicații electronice 

şi îmbunătăţirea 

accesului pentru toţi 

44.1 Promovarea proiectului 

de  lege pentru modificarea şi 

completarea Legii 

comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 

2007 (sporirea nivelului 

calității serviciilor de 

comunicații electronice 

mobile) 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestru I Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

Direcția 

Infrastructu

ra de 

Comunicați

i 

(DIC) 

Regulamentul 

Direcției  
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44.2 Monitorizarea şi 

coordonarea procesului de 

realizare a Programului 

privind tranziţia de la 

televiziunea analogică terestră 

la cea digitală terestră  

Raport elaborat Trimestru I Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informației  de către 

alte autorități sau 

prezentarea 

informației eronate 

DIC Hotărârea 

Guvernului nr. 

240 din 

08.05.2015 pentru 

aprobarea 

Programului 

privind tranziția de 

la televiziunea 

analogică terestră 

la cea digital 

terestră 

44.3 Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (extinderea 

termenului de tranziție la TV 

digitală terestră). 

Proiect de lege 

elaborate și 

aprobat 

Trimestru I Bugetul MEI 

 
DIC Hotărârea 

Guvernului nr. 

116  din  

11.02.2013 

44.4 Efectuarea studiului 

pentru stabilirea sistemului de 

acces condiţionat (codificare), 

utilizat în cadrul multiplexelor 

de televiziune digitală terestră 

Analiză efectuată 

cu recomandări 

Trimestru IV Bugetul MEI 

 
DIC 

 

Î.S. 

”Radiocom

unicații” 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

240 din  

08.05.2015 

44.5 Promovarea proiectului 

hotărârii Guvernului și 

dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a 

familiilor defavorizate  

Proiect elaborat și 

aprobat 

 

 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Neacceptarea de 

către Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a 

mecanismului de 

distribuire a 

convertoarelor 

DIC Hotărârea 

Guvernului nr. 

240 din 

08.05.2015;  

 

PAG 2016-2018 

44.6 Asigurarea dotării cu 

convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a 

familiilor beneficiare de 

ajutor social 

Calculul sumei 

alocării 

mijloacelor 

bugetare necesare 

pentru dotarea 

familiilor  

defavorizate 

prezentat 

Ministerului 

Finanțelor; 

licitație deschisă 

pentru 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Neincluderea de 

către Ministerul 

Finanțelor a 

mijloacelor 

necesare la 

rectificarea 

bugetului de stat   

DIC Hotărârea 

Guvernului nr. 

240 din 

08.05.2015  
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achiziționarea 

cantității necesare 

de convertoare 

organizată;  

 

Licitație deschisă 

pentru selectarea 

operatorului 

economic care va 

asigura 

distribuirea 

convertoarelor 

beneficiarilor de 

ajutor social 

eligibili. 

44.7 Promovarea proiectului  

hotărârii de Guvern „Cu 

privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a 

reţelelor de bandă largă pe 

anii 2018-2020” 

Proiect elaborate 

și aprobat  

Trimestru I Bugetul MEI 

 

Neacceptarea de  

către Ministerul 

Finanțelor a unor 

din mecanismele de 

finanțare a realizării 

acțiunilor 

Programului 

DIC Planul national de 

acțiuni pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM-UE, 

aprobat prin HG 

nr.1472 din 

30.12.2016 

(PNAAA 2017-

2019) 

44.8  Monitorizarea şi 

coordonarea procesului de 

realizare a Programului de 

management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-

2020  

Raport elaborat și 

aprobat 

Trimestru I Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informației  de către 

alte autorități sau 

prezentarea 

informației eronate 

DIC 

 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

116  din  

11.02.2013; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

44.9 Pregătirea participării 

conducerii ministerului la 

Conferința Plenipotențiară a 

Uniunii Internaționale de 

Telecomunicații 

Nr. documentelor 

examinate 

Trimestru IV Bugetul MEI 

 

 DIC 

 

DSIED 

 

Instituţia 

publică 

„Serviciul 

Naţional de 

Management al 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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Frecvenţelor 

Radio şi 

Securităţii 

Cibernetice” 

44.10 Pregătirea poziției  

prealabile pentru conferința 

mondială de radiocomunicații 

WRC-2019 

Poziția prealabilă 

elaborată și 

coordonată cu 

toate autoritățile 

publice vizată  

Trimestrul III - Pierderea protecției 

pentru alocațiile de 

frecvențe 

DIC 

 

Instituţia 

publică 

„Serviciul 

Naţional de 

Manageme

nt al 

Frecvenţelo

r Radio şi 

Securităţii 

Cibernetice

” 

Regulamentul 

subdiviziunii 

44.11  Elaborarea proiectului 

de lege pentru  modificarea şi 

completarea Legii nr. 28 din 

10.03.2016 privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea 

partajată a infrastructurii 

asociate reţelelor publice de 

comunicaţii electronice 

Proiect lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DIC Regulamentul 

subdiviziunii 

44.12 Proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Echipamente radio și 

recunoașterea conformității 

acestora” 

 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
DIC PNAAA 2017-

2019 

44.13 Participarea la 

activitatea structurilor 

specializate din cadrul 

Parteneriatului Estic (panelul 

de armonizare a pieței digitale 

în Parteneriatul Estic) 

Nr. de participări  Anual Bugetul MEI 

 
DIC PNAAA 2017-

2019 

44.14 Elaborarea și 

prezentarea recomandărilor 

pentru inițierea 

Nr. de 

recomandări  

 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Instabilitate politică  DIC Programul 

dezvoltare a 

reţelelor de bandă 
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parteneriatelor publice-

private în scopul creării 

reţelelor de bandă largă în 

localităţile rurale fără 

conexiune 

 largă pe anii 2018 

– 2020 (Anexa nr. 

2, pct. 1.3.) 

44.15 Asigurarea activităţii în 

cadrul Grupului de lucru pe 

probleme de comunicaţii 

electronice şi poştale în 

procesul de reglementare a 

conflictului transnistrean și 

întreprinderea măsurilor 

necesare. 

Nr. de şedinţe 

convocate; 

 

Nr. de avize şi 

recomandări 

prezentate 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental  

DIC Regulamentul 

comun al 

grupurilor de lucru 

la nivel de experţi 

pentru 

consolidarea 

măsurilor de 

încredere şi 

dezvoltarea 

interacţiunilor, 

semnat la 9 

septembrie 2011, 

or. Bad 

Reichenhall, 

Germania; 

44.16  Elaborarea ordinului cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

radiocomunicaţii 

pentru serviciul de amator din 

Republica Moldova 

Ordin elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DIC Legea nr. 135 din 

07.07.2017 pentru 

modificarea şi 

completarea Legii 

comunicaţiilor 

electronice 

nr.241/2007 

44.17 Coordonarea 

activităților referitoare la 

utilizarea spectrului de 

frecvențe radio cu destinație 

civilă  

Nr. de activități 

coordonate 

Permanent Bugetul MEI 

 

 DIC Legea 

comunicaţiilor 

electronice 

nr.241-XVI din 15 

noiembrie 2007; 

Codul 

audiovizualului al 

Republicii 

Moldova nr.260-

XVI din 27 iulie 

2006 

44.18 Avizarea continuă a 

proiectelor de acte normative 

pe domeniul Societății 

Nr. proiecte 

avizate; 

 

Permanent Bugetul MEI 

 

 DIC 

 

DSIED 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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Informaționale, pregătirea și 

validarea materialelor pentru 

ședința Guvernului 

Nr. de note de 

serviciu pentru 

validarea 

proiectelor de acte 

notmative; 

 

Nr. de 

material/note 

informative 

prezentate în 

adresa conducerii. 

 

 

44.19 Examinarea 

corespondenței ce vizează 

gestionarea întreprinderilor de 

stat și instituțiilor publice 

conform domeniilor de 

competență 

Nr. de documente 

examinate; 

 

Nr. de decizii 

emise  

Permanent Bugetul MEI 

 

 DIC 

 

DSIED 

 

Ordinul MEI nr. 

44 din 02.02.2018 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

44.20 Monitorizarea și 

înaintarea propunerilor de 

actualizare a paginii web 

oficiale a ministerului în 

rubrica Societate 

Informațională (TIC) 

Nr. de actualizări 

efectuate 

Permanent Bugetul MEI 

 

 DIC 

 

DSIED 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Politici în domeniul comunicațiilor poștale 

45.  Obiectivul 45 

Dezvoltarea sectorului 

de comunicații poștale 

45.1 promovarea semnării 

acordurilor bilaterale 

internaționale între 

administrațiile poștale pentru 

transferul remitențelor 

Nr. de acorduri 

semnate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DIC 
 

Î.S. „Poșta 

Moldovei” 

PAG 2016 – 2018 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

45.2. Ajustarea cadrului 

normativ în vigoare în 

conformitate cu Legea 

comunicațiilor poștale nr. 36 

din 17 martie 2016 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Instabilitate politică  

 
DIC Legea 

comunicațiilor 

poștale nr. 36 din 

17.03.2016 

 

45.3 Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului de 

modificare și completare a 

Regulamentului cu privire la 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
DIC 

 

Î.S. „Poșta 

Moldovei 

Legea 

comunicațiilor 

poștale nr. 36 din 

17.03.2016 
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modul de stabilire și plată a 

compensației pentru serviciile 

de transport 

 

45.4 Aprobarea programelor 

emisiunilor de mărci și efecte 

poștale 

Programe anuale 

aprobate 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
DIC 

 

Î.S. „Poșta 

Moldovei” 

Legea 

comunicațiilor 

poștale nr. 36 din 

17.03.2016 

45.5 Studierea bunelor 

practici în vederea elaborării 

mecanismului de finanțare și 

compensare a costurilor de la 

distribuirea trimiterilor 

scutite de taxe poștale: pentru 

trimiterile poștei de scrisori 

și coletele poștale referitoare 

la serviciul poștal trimise de 

către țările-membre ale UPU, 

operatorii desemnați și 

Uniunile restrânse, pentru 

trimiterile pentru nevăzători 

şi pentru trimiterile adresate 

prizonierilor de război și 

internaților civili 

Analiza efectuată 

cu recomandări 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

DIC 

 

Î.S. „Poșta 

Moldovei” 

Convenția poștală 

universală, 

ratificată prin 

Legea nr. 

164/2016 

III. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII ȘI SECURITATE INDUSTRIALĂ 

Sub-programul: Sistemul național de standardizare 

46.   Obiectiv 46  

Dezvoltarea unui sistem 

de standardizare 

competitiv, modern în 

scopul preluării a peste 

85% din standardele 

europene publicate și 

asigurarea 

conștientizării 

importanței utilizării 

acestora de către 

mediul de afaceri  

 

46.1 Coordonarea şi 

aprobarea Programului 

naţional de standardizare 

pentru anul 2018 

Proiect consultat și 

aprobat;  

 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate. 

Trimestrul I 

 

Bugetul INS 

 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor participante 

la proces 

Institutul de 

Standardiza

re (ISM) 

 

DICSI 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 

mediu (2017-

2019);  

Foaia de parcurs 

pentru ameliorarea 

competitivităţii 

RM; 

  

PAG 2016-2018; 

 

46.2 Adoptarea standardelor 

europene şi internaţionale ca 

standarde moldovenești  

 

Cel puţin  

3000 standarde 

adoptate;  

Rata de preluare a 

standardelor 

europene la nivel 

de 85%;  

Trimestrul IV 

 

Bugetul de 

stat 

3900,0 mii lei 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

ISM 

 

DICSI 
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 Regulamentul 

subdiviziunii 46.3 Anularea standardelor 

GOST conflictuale cu 

standardele europene  

 

 

Cel puţin 1000 de 

standarde anulate  

 

Trimestrul IV  

 

Bugetul de 

stat 

150,0 mii lei 

Opunerea 

autorităţilor de 

reglementare;  

 

Abilităţi 

insuficiente de 

identificare a 

standardelor 

conflictuale 

ISM 

 

DICSI 

 

46.4 Anularea standardelor 

GOST depăşite şi care 

contravin legislaţiei europene 

transpuse  

 

Cel puţin 500 de 

standarde anulate  

 

Trimestrul IV 

 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părților participante 

la proces  

 

ISM 

 

DICSI 

46.5 Traducerea în limba de 

stat a standardelor 

internaționale şi ale altor ţări 

în domeniile prioritare  

 

850 de pagini de 

standarde traduse  

Trimestrul IV 

 

Bugetul de 

stat 

100,0 mii lei 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

 

ISM 

 

46.6 Menținerea sistemului de 

management al calității în 

activitatea Institutului de 

Standardizare din Moldova  

 

Sistem de 

management al 

calității certificat 

de un organism 

acreditat  

Trimestrul IV Bugetul ISM Neacceptarea de 

către echipa de 

evaluare a 

dovezilor 

prezentate de ISM  

ISM PAG 2016-2018  

 

47.   Obiectiv 47. 

Dezvoltarea 

parteneriatului şi 

participarea activă a 

ISM la procesele de 

standardizare 

europeană în calitate de 

membru companion al 

CEN şi CENELEC, 

precum şi de membru 

observator la Institutul 

European de 

Standardizare în 

Telecomunicaţii 

 

47.1 Participarea la lucrările 

comitetelor tehnice, la 

şedinţele de lucru ale 

organizaţiilor europene, 

internaţionale şi regionale de 

standardizare, colaborarea 

interinstituţională cu 

organismele de standardizare 

din alte țări, inclusiv achitarea 

cotizaţiilor de membru  

 

 

Nr. proiecte de 

standarde 

examinate;  

 

Nr.  

evenimente pe 

plan european/ 

internațional/  

interstatal la care 

s-a participat;  

 

Nr. comitete 

tehnice europene/ 

internaționale/ 

interstatale 

Permanent Bugetul de 

stat 

50,0 mii lei 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare  

ISM PNAAA 2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar  

pe termen mediu 

(2017-2019) 
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 declarate oglindă 

la comitetele 

tehnice naționale  

48.  

 

 

Obiectiv 48  

Intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 

de standardizare în 

scopul creării 

premiselor pentru 

obţinerea statutului de 

membru cu drepturi 

depline al CEN şi 

CENELEC 

48.1 Implementarea 

proiectului Twinning Light 

„EU support for the National 

Institute for Standardization 

of the Republic of Moldova to 

comply with CEN and 

CENELEC full membership 

criteria”  

 

Proiect Twinning 

Light implementat  

Trimestrul I Bugetul de 

stat 

50,0 mii lei 

Limitarea/ 

întreruperea 

finanţării;  

 

ISM HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 

mediu (2017-

2019) 

48.2 Implementarea 

instrumentelor IT moderne în 

activitatea Institutului de 

Standardizare din Moldova a  

 

Sistem IT bazat pe 

web. pentru 

desfăşurarea 

lucrărilor de 

standardizare în 

cadrul comitetelor 

tehnice;  

 

Funcționalitățile 

Catalogului stan-

dardelor moldo-

vene ”e-Standard” 

dezvoltate;  

 

Accesul on-line la 

standardele  

moldovene 

implementat 

 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 400,0 mii 

lei; 

 

Limitarea/ 

întreruperea 

finanţării;  

 

ISM PNAAA 2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 

mediu (2017-

2019);  

PA Gov 2016-

2018  

48.3 Dezvoltarea 

competenţelor profesionale 

ale angajaţilor Institutului de 

Standardizare din Moldova 

prin instruirea continuă a 

personalului în cadrul 

Proiectelor de Asistenţă 

Tehnică  

Cel puţin 10 

angajaţi instruiţi  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

100,0 mii lei 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare alocate 

din bugetul de stat  

ISM PNAAA 2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 
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48.4 Organizarea campaniei 

naţionale de promovare a 

utilizării standardelor 

europene, inclusiv a 

beneficiilor acestora pentru 

întreprinderi  

 

15 evenimente de 

promovare și 

instruiri 

desfăşurate;  

 

Nr. materiale 

promoționale/ 

spoturi editate/ 

realizate și 

distribuite; 

 

1000 persoane 

informați despre 

beneficiile 

implementării 

standardelor 

europene și 

internaționale 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

100,0 mii lei 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare  

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părților participante 

la proces  

 

 

ISM mediu (2017-

2019);  

 

PAG 2016-2018 

49.  Obiectiv 49 

Promovarea 

implementării 

standardelor europene 

armonizate 

 

49.1 Revizuirea ordinelor care 

aprobă listele standardelor 

armonizate la reglementările 

tehnice 

 

 

 

Nr. de Ordine 

semnate și 

aprobate   

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor;  

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

inter-instutiţională  

 

DICSI PNAAA 2017-

2019 

Sub-programul: Sistemul național de metrologie 

50.  

 

 

Obiectiv 50 

Implementarea 

strategiei privind 

dezvoltarea sistemului 

național de metrologie 

 

50.1 Dezvoltarea Sistemului 

Național de Etaloane prin 

modernizarea etaloanelor 

naționale 

 

Cel puțin 2 

etaloane 

modernizate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

600,0 mii lei 

 

Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor;  

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

INM 

 

DICSI 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

50.2  Crearea etaloanelor 

naționale ale unităților de 

măsură  

Studiu de 

fezabilitate 

privind evaluarea 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

1200,0 mii lei 
INM 

 

DICSI 

Regulamentul 

subdiviziunilor 
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relevanței 

etalonului național 

elaborat; 

 

Etaloane create 

  

50.3 Menţinerea, Bazei 

Naţionale de Etaloane (BNE) 

şi crearea condiţiilor adecvate 

pentru funcţionarea acesteia  

14 etaloane 

naţionale  din 

componenţa BNE 

cercetate; 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

7000,0 mii lei 

 

INM 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 

mediu (2017-

2019);  

 

PAG 2016-2018;  

 

Foaia de parcurs 

pentru ameliorarea  

competitivităţii 

RM 

50.4 Demonstrarea 

capabilităţilor de etalonare şi 

măsurare în scopul asigurării 

recunoaşterii  

internaţionale a măsurărilor 

prin:  

- participarea la inter-

comparări multilaterale sau  

bilaterale, organizate sub 

coordonarea Comitetului 

Internaţional de Măsurări şi 

greutăţi (CIPM);  

- publicarea tabelelor 

Capabilităţilor de etalonare şi 

măsurare (CMC) pe site-ul 

Biroului Internaţional de 

Măsuri şi Greutăţi (BIPM)  

Participarea la 12 

intercomparări la 

nivel regional;  

 

2 rapoarte 

preliminare ale  

comparărilor 

publicate  

(Draft A);  

 

2 rapoarte finale 

ale comparărilor 

publicate  

(Draft B);  

Nr. capabilități de 

măsurare și 

calibrare 

publicate;  

   

Trimestrul IV Bugetul MEI Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute;  

 

Expertiza 

îndelungată a 

tabelelor CMC 

propuse spre 

publicare în 

comitetele tehnice 

de profil în 

organizația regional 

de metrologie 

COOMET  

INM 

 

DICSI 

Regulamentul 

subdiviziunilor 
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50.5 Pregătirea şi 

îmbunătăţirea continuă a 

calificării specialiştilor din 

domeniul metrologiei  

Nr. persoane 

instruite  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

400,0 mii lei 

 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare  

INM Regulamentul 

subdiviziunilor 

50.6 Efectuarea lucrărilor de 

diseminare a unităţilor de 

măsură ale Sistemului 

Internaţional de Unităţi SI de 

la etaloanele naţionale şi de 

referinţă la cele de nivel  

ierarhic inferior 

Nr. etalonări 

efectuate cu 

utilizarea BNE  

Trimestrul IV Din contul 

solicitanților 

Lipsa solicitărilor 

din partea agenţilor 

economici  

INM Regulamentul 

subdiviziunilor 

50.7 Elaborarea și 

promovarea HG privind 

desemnarea în sistemul 

național de metrologie 

 

 

 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor;  

 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

DICSI 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

50.8 Crearea în cadrul INM a 

organismului de evaluare a 

conformității, care certifică 

mijloacele de măsurare  

Certificat de 

acreditare valabil  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

50 000,0 lei 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare  

INM 

 

DICSI 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

51.   Obiectiv 51 

Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 

din domeniul 

metrologiei  

51.1 Cooperarea cu 

organizaţiile europene și 

regionale de metrologie 

EURAMET şi WELMEC, 

COOMET  

 

Nr. de întruniri la 

care s-a participat; 

  

Nr. intercomparări 

iniţiate;  

 

Nr. intercomparări 

finalizate  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

1400,0 mii lei 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare  

INM 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar pe termen 

mediu (2017-

2019) 

52.   Obiectiv 52 

Punerea în aplicare a 

Legii metrologiei, care a 

fost ajustată cu practica 

europeană  

52.1 Modificarea 

Regulamentelor de 

metrologie legală pentru a 

aduce în concordanţă cu 

Legea metrologiei (RGML)  

3 RGML aprobate 

și publicate  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

- DICSI PNA AA RM UE 

2017-2019 
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şi internaţională în 

domeniul metrologiei  

şi internaţională în 

domeniul metrologiei 

 

52.2 Examinarea şi aprobarea 

proiectelor de norme de 

metrologie legală (NML) şi 

procedurilor de metrologie 

legală (PML), elaborate 

conform  

Nr.de ordine 

privind aprobarea, 

completarea NML 

și PML  

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor participante 

la proces  

DICSI Legea metrologiei 

nr.19 din 

04.03.2016 

52.3 Desemnarea entităţilor 

juridice la competenţă tehnică 

pentru verificarea metrologică 

a mijloacelor de măsurare 

utilizate în domeniile de 

interes public 

Nr. ordine 

aprobate;  

 

Nr. rapoarte de 

expertiză 

elaborate;  

 

Nr. certificate 

eliberate  

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 
DICSI Legea metrologiei 

nr.19 din 

04.03.2016  

Sub-programul: Sistemul național de acreditare 

53.  Obiectiv 53 

Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Centrului Naţional de 

Acreditare (MOLDAC) 

în scopul menținerii 

semnării Acordului de 

recunoaştere mutuală 

cu Cooperarea 

Europeană pentru 

Acreditare EA BLA 

 

 

53.1 Armonizarea continuă a 

documentelor sistemului de 

management al Centrului 

Naţional de Acreditare 

MOLDAC cu cerinţele 

organizaţiilor internaţionale şi 

europene de acreditare (EA,  

IAF, ILAC) şi implementarea 

lor în activitatea de acreditare  

Nr. documente 

MOLDAC 

elaborate (politici, 

criterii, reguli şi 

proceduri) 

armonizate cu 

documentele  

EA, IAF şi ILAC  

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
Capacităţi 

insuficiente de 

armonizare a 

documentelor  

Centrul 

Național de 

Acreditare 

(MOLDA

C) 

 

DICSI 

Legea nr. 235 din 

01.12.2011 

privind activitățile 

de acreditare și 

evaluare a 

conformității 

53.2 Instruirea personalului 

implicat în procesul de 

acreditare şi familiarizarea 

acestuia cu cerinţele 

standardelor de referinţă şi 

documentele organizaţiilor 

internaţionale şi europene de 

acreditare (EA, IAF, ILAC), 

inclusiv pentru domenii noi de 

acreditare  

Cel puţin 4 

evaluatori şefi 

instruiţi  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Insuficienţa de 

resurse financiare 

pentru invitarea 

lectorilor 

experimentaţi pe 

domenii 

specifice/noi din 

străinătate 

MOLDAC 

 

DICSI 

Legea nr. 235 din 

01.12.2011  

53.3 Extinderea competenţei 

Centrului Naţional de 

2 organisme de 

evaluare a 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa solicitărilor 

de acreditare pe 
MOLDAC 

 

PAG 2016-2018 
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Acreditare MOLDAC pentru 

acreditarea domeniilor noi, în 

conformitate cu necesităţile 

economiei naţionale  

 

conformităţii 

acreditate pe 

domenii noi  

domenii noi de la 

organismele de 

evaluare a 

conformităţii 

(OEC) 

DICSI 

54.   Obiectiv 54 

Dezvoltarea 

competenţei Centrului 

Naţional de Acreditare 

MOLDAC în 

conformitate cu  

cerinţele standardului 

ISO/CEI 17011:2017  

„Evaluarea 

conformităţii. Cerinţe 

generale pentru 

organismele de 

acreditare care 

acreditează organisme 

de evaluare a 

conformităţii (OEC)”, 

şi cerinţele 

organizaţiilor 

internaţionale şi 

europene de acreditare 

(EA, IAF, ILAC)  

 

54.1 Colaborarea MOLDAC 

cu organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul 

acreditării prin:  

- participarea la evenimentele 

desfăşurate de organizaţiile 

europene şi internaţionale în  

domeniul acreditării 

(comitete, grupuri de lucru, 

ateliere de lucru etc.);  

- diseminarea către părţile 

interesate a informaţiei 

prezentate în cadrul 

evenimentelor desfăşurate de 

organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul 

acreditării 

20 de participări la 

evenimentele 

desfăşurate;  

 

Cel puţin 2 note 

informative 

generalizate, 

publicate pe  

pagina web a 

MOLDAC  

 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

800,0 mii lei 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare alocate 

din bugetul de stat  

MOLDAC 

 

DICSI 

PNAAA  2017-

2019;  

 

HG nr.1011 din 

26.08.2016 cu 

privire la Cadrul 

bugetar  

pe termen mediu 

(2017-2019);  

 

PA Gov 2016-

2018;  

Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformității 

55.   Obiectiv 55 

Negocierea asupra 

Acordului privind 

Evaluarea 

Conformităţii şi 

Acceptarea Produselor 

Industriale (Acord 

privind ECA) 

55.1 Executarea măsurilor, 

angajamentelor şi acţiunilor 

stipulate în Foaia de parcurs 

pentru iniţierea negocierilor 

asupra Acordului privind 

Evaluarea Conformităţii şi 

Acceptarea Produselor 

Industriale, inclusiv:  

- studierea nivelului de 

pregătire a producătorilor 

autohtoni în scopul exportului 

produselor din domenii 

Nr. note/ procese 

verbale/ rapoarte 

elaborate; 

 

Nr. evenimente 

organizate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Asistenta 

externă 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor participante 

la proces  

DICSI PNAAA 2017-

2019 
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selectate pentru Acordului 

ECA  

Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii calității în construcții 

56.   Obiectiv 56 

Elaborarea 

documentelor 

normative ce țin de 

domeniul producerii ;i 

evaluării materialelor 

de construcție și  

tehnologiilor noi în   

56.1 Elaborarea procedurii de 

evaluare și verificare a 

constantei performanței 

produselor pentru construcții 

Procedură  

elaborată și 

aprobată 

Trimestrul 

IV, 2018. 

Bugetul de 

stat 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

codului practic de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali 

Secția 

politici și 

reglementăr

i tehnice în 

construcții 

(SPRTC) 

HG nr.913 din  

25.07.2016 

privind aprobarea 

Reglementării 

tehnice cu privire 

la cerințele 

minime pentru 

comercializarea 

produselor pentru 

construcții 

57.   Obiectiv 57  

Stabilirea cerințelor 

minime pentru 

comercializarea 

produselor pentru 

construcții. 

57.1 Elaborarea ghidului cu 

privire la produse pentru 

construcții în vederea 

acreditării. organismelor de 

certificare 

Ghid elaborat Trimestrul 

IV, 2018. 

Bugetul de 

stat 

 

SPRTC HG nr.913 din  

25.07.2016; 

 

HG nr.611 din 

11.08.2011;  

 

Legii nr.235 din 

01.12.2011;  

 

HG nr.913 din  

06.11.2014. 

Sub-programul: Reglementări tehnice în construcții 

58.  Obiectiv 58 

Dezvoltarea sistemului 

de documente 

normative în construcții 

58.1 Elaborarea documentelor 

normative metodico-

organizatorice privind 

elaborarea și gestionarea 

sistemului de documente 

normative în construcții 

4 documente 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de normativ de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

SPRTC HG nr.933 din 

12.11.2014  

(Planul de acțiuni 

privind 

armonizarea 

reglementărilor 

tehnice și a 

standardelor 

naționale în 

domeniul  

construcțiilor cu 

legislația și 

standardele 
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europene pentru 

anii 2014-2020) 

58.2 Elaborarea documentelor 

normative privind prevenirea 

și stingerea incendiilor 

3 normative în 

construcții  

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul III Bugetul de 

stat 
SPRTC HG nr.933 din 

12.11.2014  

 

58.3 Elaborarea documentelor 

normative privind persoanele 

cu dizabilități  

4 normative în 

construcții  

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Buget de stat 

 

SPRTC HG nr.933 din 

12.11.2014 

Sub-programul: Supravegherea pieții 

59.   Obiectiv 59 

Scăderea riscului de 

apariție a produselor și 

serviciilor periculoase 

pe piață și asigurarea 

unui nivel înalt de 

supraveghere a pieței în 

vederea protejării 

consumatorilor 

 

59.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii de Guvern pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind funcționarea 

sistemului național de 

informare și comunicare 

pentru supravegherea pieței și 

a modului de furnizare a 

informațiilor și preluarea 

acestora 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistență 

externă 

Tergiversarea 

procesul de avizare; 

 

Neinteresul 

donatorilor pentru 

finanțare creării 

sistemului;  

 

Diminuarea/întreru

perea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

DICSI PAG 2016-2018 

 

60.  Obiectiv 60 

Asigurarea unui nivel 

înalt de supraveghere a 

pieţei în vederea 

protecţiei 

consumatorilor. 

60.1 Implementarea 

prevederilor Legii  nr.7 din 

26.02.2016 privind 

supravegherea pieţei în ceea 

ce privește comercializarea 

produselor nealimentare 

Nr. controalelor 

efectuate, din care 

cu neconformități 

depistate; 

 

Nr.produselor 

controlate, din 

care neconforme; 

 

Nr. măsurilor 

corective 

aplicate/executate; 

  

Nr.activităților de 

consiliere/mese 

rotunde, vizite de 

Trimestrial 

 

Bugetul de 

stat 

 

- Agenția 

pentru 

protecția 

consumator

irlor și 

supraveghe

rea pieței 

 

(APCSP) 

Legea nr.7 din 

26.02.2016 

privind 

supravegherea 

pieţei în ceea ce 

privește  

comercializarea 

produselor 

nealimentare  
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consultanță, 

informații în mass-

media, organizate; 

 

Nr.agenților 

economici 

consiliați. 

 

60.2 Asigurarea respectării 

prevederilor legale în 

domeniul metrologiei. 

 

Nr. controalelor 

metrologice 

fectuate, din care 

cu neconformități 

depistate; 

 

Nr. măsurilor 

corective 

aplicate/executate; 

 

Nr.activităților de 

consiliere/mese 

rotunde 

organizate; 

 

 Nr.agenților 

economici 

consiliați. 

 

Trimestrial Bugetul de 

stat 

 

- APCSP Legea metrologiei 

nr. 

19 din  04.03.201

6. 

 

60.3 Supravegherea 

respectării legislaţiei cu 

privire la cerinţele aplicabile 

produselor cu impact 

energetic, conform atribuţiilor 

stabilite prin lege. 

 

Nr. controalelor 

efectuate; 

Nr.de produse 

testate fizic sau  

prin încercări de 

laborator; 

 

Nr. Petiţiilor 

examinate, 

referitor la 

produsele cu 

impact energetic; 

 

Trimestrial Bugetul de 

stat 

 

- APCSP 

 

AEE 

Legea nr. 44 din 

27.03.2014 

privind etichetarea 

produselor cu 

impact energetic; 

 

Legea nr. 151 din 

17.07.2014 

privind cerințele în 

materie de 

proiectare 

ecologică 

aplicabile 
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Nr. meselor 

rotunde cu agenţii 

economici din 

domeniu; 

 

Nr. vizitelor de 

consultanţă; 

 

Nr. 

consumatorilor 

informați;  

 

Nr. agenților 

economici 

consiliați; 

 

Nr. aparițiilor în 

mass-media. 

 

produselor cu 

impact energetic  

61.   Obiectiv 61 

Consolidarea 

capacităților 

instituționale de 

supraveghere a pieței 

61.1 Desfășurarea instruirilor 

privind dezvoltarea 

capacităților ale angajațiilor 

prin instruirea continuă, 

scgimbul de experiență intern 

și extern 

Ordin aprobat; 

 

Nr. instruiri 

efectuate; 

 

Nr. inspectori 

instruiți 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Asistență 

externă 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

 

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor 

APCSP 

 

Autoritățil

e 

ministerul

ui de 

competenț

ă din 

subordinea  

Legea nr. 7 din 

26.02.2016 

61.2 Elaborarea proiectului 

programului general anual 

(2018) de supraveghere a 

pieței în baza programelor 

sectoriale anuale 

 

Ordin semnat și 

aprobat 

 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

DICSI 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

61.3 Elaborarea proiectului 

raportului de monitorizare a 

implementării programului 

Raport elaborat și 

aprobat 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
DICSI 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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general anual (2018) de 

supraveghere a pieței 

Raport plasat pe 

pagina web a MEI 

62.   Obiectiv 62 

Organizarea campaniei 

de informare destinate 

agenților 

economici/producători 

conform domeniilor  

selectate pentru 

negocierea ACAA 

62.1 Elaborarea și publicarea 

Ghidului cu privire la 

echipamentele electrice de 

joasă tensiune 

Ghid editat și 

distribuit/plasat pe 

site-ul MEI 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

externă 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

diminuarea/întrerup

erea asistenţei 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

 

 

DICSI 

 

APCSP 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

62.2 Elaborare și publicarea 

Ghidului cu privire la jucării, 

cerințe de securitate 

Ghid editat și 

distribuit/plasat pe 

site-ul MEI 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

externă 

62.3 Elaborarea și publicarea 

Ghidului privind relația dintre 

securitatea generală a 

produselor și reguli orizontale 

privind supravegherea pieței 

 

Ghid editat și 

distribuit/plasat pe 

site-ul MEI 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

externă 

63.  Obiectiv 63 

Sporirea gradului de 

informare și educare a 

consumatorilor. 

 

63.1 Informarea și educarea 

consumatorilor, organizarea 

activităților  de sensibilizare. 

Nr. campaniilor de 

sensibilizare; 

 

Nr. vizitelor de 

consultanță; 

 

Nr. 

consumatorilor 

informați; 

  

Nr. aparițiilor în 

mass-media; 

 

Nr. comunicatelor 

plasate pe pagina 

web; 

 

Nr.vizualizărilor 

paginii; 

Trimestrial   Bugetul MEI 

 

 APCSP 

 

APC 

 

Strategia în 

domeniul 

protecției 

consumatorilor 

pentru anii 2013-

2020; 

 

Legea 105 din 

13.03.2003 

privind protecția 

consumatorilor 
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63.2 Desfășurarea activității 

consacrate Zilei mondiale a 

protecției drepturilor 

consumatorilor-15 Martie. 

Nr. de activități 

consacrate  Zilei 

mondiale a 

protecției 

drepturilor 

consumatorilor; 

 

Organizarea 

campaniei de 

informare; 

 

Nr. vizitelor de 

consultanță; 

 

Nr. meselor 

rotunde cu agenţii 

economici; 

 

Nr. 

consumatorilor 

informați;  

Nr. agenților 

economici 

consultați; 

 

Nr.  aparițiilor în 

mass-media; 

 

Nr. pliantelor 

distribuite 

Trimestrul I  Bugetul MEI 

 

- APCSP 

 

APC 

 

64.  Obiectiv 64 

Apărarea drepturilor 

consumatorilor. 

Stabilirea nivelului de 

apariţie a tranzacţiilor 

prejudiciabile.  

64.1  Soluţionarea petiţiilor 

privind apărarea drepturilor 

fundamentale şi intereselor 

economice a consumatorilor. 

 

Nr. petiţiilor 

înregistrate, 

examinate; 

 

Nr. cazurilor de 

tranzacţii 

prejudiciabile;  

 

Nr. cazurilor de 

succes 

înregistrate. 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

- APCSP 

 

APC 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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Sub-programul: Protecția drepturilor consumatorilor 

65.  Obiectiv 65  

Ajustarea legislației 

naționale la actele 

normative ale UE ce 

vizează drepturile 

consumatorilor 

65.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii de Guvern pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.105-XV din 13 

martie 2003 privind protecția 

consumatorilor  

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali 

 

 

DICSI PAG 2016-2018 

 

PNAAA 2017-

2019 

66.   Obiectiv 66  

Monitorizarea 

implementării 

Strategiei în domeniul 

protecției 

consumatorilor pentru 

anii 2013-2020 

 

66.1 Elaborarea raportului 

anual de monitorizare și 

evaluare a implementării 

Strategiei în domeniul 

protecției consumatorilor 

Raport 

prezentat/aprobat/ 

plasat pe site-ul 

MEI 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 
DICSI Hotărîrea 

Guvernului nr. 

560 din 

24.07.2013 „Cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei în 

domeniul 

protecției  

consumatorilor 

pentru anii 2013-

2020  

 

67.   Obiectiv 67  

Ajustarea cadrului 

normativ în contextul 

reformei organelor de 

control 

67.1 Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului pentru 

modificare și completarea 

unor hotărîri ale Guvernului 

(HG nr.560 din 24.07.2013; 

HG nr.964 din 09.08.2016; 

etc) 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
DICSI Legea nr.136 din 7 

iulie 2017 cu 

privire la Guvern 

Sub-programul: Securitate industrială 

68.   Obiectiv 68 

Dezvoltarea cadrului 

normativ cu referire la 

activitățile de instruire și 

atestare a personalului 

care desfășoară activități 

în domeniul securității 

industriale 

68.1 Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind modul de instruire și 

atestare a persoanelor care 

activează în domeniul 

securității industriale 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali 

DICSI Legea nr.116 din 

18 mai 2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

lex:LPLP20030313105
lex:LPLP20030313105
lex:LPLP20170707136
lex:LPLP20170707136
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69.   Obiectiv 69  

Asigurarea cadrului 

legal adecvat pentru 

protecția populației și 

mediului înconjurător 

de posibilele avarii la 

obiectele industriale 

periculoase 

69.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu privire 

la amplasarea obiectelor 

pentru păstrarea și 

comercializarea produselor 

petroliere 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 

 

 

DICSI Legea nr.116 din 

18 mai 2012 

privind 

securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

69.2 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Listei de 

documente necesare pentru 

eliberarea avizului de 

expertiză în domeniul 

securității industriale pentru 

activitatea respectivă. 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
DICSI Legea nr.116 din 

18 mai 2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

69.3 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind zonele de protecție a 

rețelelor de gaze naturale 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
DICSI Legea nr. 108 din 

27.05.2016 cu 

privire la gazele 

naturale,  

Legea nr. 592-XII 

din 26.05.1995 

privind transportul 

prin conducte 

magistrale; 

Legea nr.116 din 

18 mai 2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

IV. COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ  

Sub-programul: Cooperare economică cu partenerii de dezvoltare 
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70.  Obiectiv 70 

Organizarea şi 

desfăşurarea şedinţelor 

Comisiilor 

interguvernamentale 

pentru colaborarea 

economică, comercială, 

ştiinţifică şi tehnică 

 

 

70.1 Comisia 

interguvernamentală moldo-

azeră de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Indisponibilitatea 

copreședinților de a 

participa la lucrările 

Comisiei; 

 

Lipsa propunerilor 

de nominalizare a 

altei candidaturi;  

 

Modificarea ad-hoc 

a agendei Comisiei 

 

Lipsa invitației din 

partea țării gazdă 

Direcția 

cooperare 

internaționa

lă 

(DCI) 

 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

102 din 

31.01.2018 cu 

privire la comisiile 

interguvernament

ale de colaborare 

economică, 

comercială, 

științifică și 

tehnică; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

70.2 Comisia 

interguvernamentală mixtă 

moldo-bulgară de colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol semnat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

70.3 Comisia 

interguvernamentală moldo-

polonă de cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

  

Protocol semnat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

70.4 Comisia 

interguvernamentală  moldo-

slovacă de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

 

Protocol semnat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

70.5 Comisia 

interguvernamentalămoldo-

kazahă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.6  Comisia 

interguvernamentală moldo-

georgiană de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.7  Comisia 

interguvernamentală moldo-

israeliană pentru cooperare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.8   Comisia 

interguvernamentală moldo-

slovenă de colaborare 

comercială şi economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.9. Comisia 

interguvernamentală moldo-

ungară pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.10. Comisia 

interguvernamentală moldo-

cehă privind cooperarea 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 
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70.11. Comisia 

interguvernamentală moldo-

chineză pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

70.12. Comisia 

interguvernamentală moldo-

qatareză pentru cooperare 

economică, comercială şi 

tehnică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.13. Comisia 

interguvernamentală moldo-

tadjică pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.14. Comisia 

interguvernamentală moldo-

turkmenă de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.15. Comisia 

interguvernamentală moldo-

rusă pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

70.16. Comisia mixtă 

interguvernamentală moldo-

ucraineană în domeniul 

colaborării economice şi 

comerciale 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

70.17. Comisia 

interguvernamentală moldo-

română pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.18. Comisia 

interguvernamentală moldo-

belorusă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.19. Comisia 

interguvernamentală moldo-

turcă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

70.20. Comisia 

interguvernamentală moldo-

Şedinţă 

organizată;  

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 
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elvețiană pentru cooperare 

economică 

Protocol semnat 

70.21. Comisia 

interguvernamentală moldo-

letonă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

70.22. Comisia 

interguvernamentală moldo-

vietnameză pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

70.23. Comisia 

interguvernamentală moldo-

elenă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

70.24. Comisia 

interguvernamentală moldo-

americană pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

 

Protocol semnat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

71.  Obiectiv 71 

Încheierea Acordurilor 

de cooperare comercial-

economică cu partenerii 

ţării 

71.1 Semnarea Protocolului 

adiţional între Republica 

Moldova şi Republica 

Croaţia cu privire la 

modificarea Acordului între 

Republica Moldova şi 

Republica Croaţia privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor - 

încheierea procedurilor 

Protocol semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ;  

 

Extinderea 

perioadei de 

negociere cu 

partenerii externi; 

 

Renunțarea unei 

dintre părți de a 

negocia/încheia/ 

semna acordul 

DCI Legea Nr. 595 din 

24.09.1999 

privind tratatele 

internaţionale ale 

Republicii 

Moldova;  

 

Hotărârea 

Guvernului Nr. 

442 din 

17.07.2015 pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

privind 

mecanismul de 

încheiere, aplicare 

și încetare a 

tratatelor 

internaţionale; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

71.2 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Kazahstan 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.3  Inițierea negocierilor 

asupra Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Federative a 

Braziliei privind promovarea 

Negocieri inițiate Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 
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şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

71.4 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Canadei privind promovarea 

şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.5 Încheierea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Libaneze privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.6 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Regatului Maroc privind 

promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.7 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul 

Republicii Armenia privind 

cooperarea comercial-

economică 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.8 Semnarea Acordului de 

colaborare comercial-

economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kîrgîze 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.9 Semnarea Acordului de 

colaborare comercial-

economică dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii 

Kazahstan 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.10  Finalizarea 

procedurilor privind intrarea 

în vigoare a Acordului 

privind promovarea și 

HG privind 

aprobarea 

acordului 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 
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protejarea reciprocă a 

investițiilor între Republica 

Moldova și Turcia 

71.11 Finalizarea 

negocierilor asupra 

Acordului de colaborare 

economică între Republica 

Moldova și Republica 

Portugheză 

Negocieri inițiate Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.12 Semnarea Acordului 

între privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Serbia 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.13 Ratificarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Emiratelor Unite privind 

cooperarea economică și 

tehnică 

Acord ratificat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.14 Organizarea primei 

runde de negocieri asupra 

proiectului Acordului 

privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor între Republica 

Moldova și Republica 

Macedonia 

Rundă de 

negocieri 

desfășurată 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.15 Semnarea Acordului 

între Republica Moldova și 

Sultanatul OMAN privind 

promovarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor 

Acord semnat Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

71.16 Continuarea 

negocierilor asupra 

proiectului Acordului 

privind comerțul și 

colaborarea economică între 

Guvernul Republicii 

Negocieri 

desfășurate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 



 

64 
 

Moldova și Guvernul 

Confederației Elvețiene 

71.17 Continuarea 

negocierilor asupra 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii 

Armenia privind promovarea 

și protejarea reciprocă a 

investițiilor 

Negocieri 

desfășurate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

72.  Obiectiv 72 

Consolidarea 

diplomației economice în 

domeniul atragerii 

investițiilor și 

promovării exporturilor 

72.1 Participare la 

organizarea ședinţelor 

grupului de lucru   cu privire 

la realizarea priorităților 

diplomației economice, 

optimizarea și eficientizarea 

activității birourilor 

(secțiilor) comercial-

economice în cadrul 

misiunilor diplomatice ale 

Republicii Moldova peste 

hotare 

Nr. şedinţe 

desfăşurate; 

 

Nr. birourilor 

comercial -

economice ce 

urmează a fi 

create; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului de 

înființare a  

birourilor 

comercial-

economice   

DCI Regulamentul cu 

privire la birourile 

(secțiile) 

comercial-

economice în 

cadrul misiunilor 

diplomatice și 

oficiilor consulare 

ale Republicii 

Moldova peste 

hotare; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
72.2 Monitorizarea 

activității birourilor 

comercial-economice  în 

cadrul misiunilor 

diplomatice ale Republicii 

Moldova peste hotare 

Bugetul MEI 

 

72.3 Înființarea și 

deschiderea noilor birouri 

comercial-economice 

Bugetul MEI 

 

73.  Obiectiv 73 

Diversificarea piețelor la 

export prin instituirea 

noilor Zone de Comerț 

Liber, precum și 

asigurarea 

implementării 

73.1 Asigurarea 

implementării Acordurilor 

de comerț liber semnate de 

Republica Moldova și 

realizarea acțiunilor ce se 

impun pentru semnarea 

Acordurilor similare cu alți 

parteneri comerciali. 

Nr. de vizite 

organizate; 

 

Studii de 

fezabilitate 

elaborate; 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Renunțarea unei 

dintre părți de a 

negocia/încheia/ 

semna acordul 

DCI Acordurile de 

Comerț Liber 

semnate  
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Acordurilor de Comerț 

Liber în vigoare 

Proiecte de acord 

elaborate și 

aprobate; 

 

Note informative 

privind 

implementarea 

Acordurilor 

prezentate 

73.2 Asigurarea procesului 

de negociere pe marginea  

Acordului de Comerț Liber 

între Moldova și China 

Nr. runde de 

negocieri 

organizate; 

 

Nr. protocoale 

semnate 

Comitet mixt creat 

Acord semnat 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Renunțarea unei 

dintre părți de a 

negocia/încheia/ 

semna acordul 

DCI Decretul 

președintelui 

privind lansarea 

negocierilor; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

73.3 Renegocierea cotelor 

adiționale la produsele agro-

alimentare cu Turcia în 

cadrul Acordului de comerț 

liber existent și inițierea 

negocierilor pentru 

extinderea Acordului de 

comerț liber cu o nouă 

componentă pe servicii 

Nr. ședințe a 

Comitetului Mixt 

desfășurate; 

 

Nr. demersuri 

transmise; 

  

Studiu de 

fezabilitate comun 

cu privire la 

extinderea 

Acordului 

finalizat; 

 

Nr. runde de 

negocieri/ 

întrevederi 

organizate; 

 

Raport OMC pe 

Acord (Factual 

presentation) 

Bugetul MEI 
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examinat și 

aprobat 

 

73.4 Inițierea negocierilor 

asupra unui Acord de comerț 

liber cu EFTA (Norvegia, 

Elveția, Liechtenstein, 

Islanda) 

Reuniune a 

Comitetului Mixt 

desfășurată; 

 

Nr. runde de 

negocieri 

organizate; 

Bugetul MEI 

 

73.5 Examinarea 

oportunității inițierii 

negocierilor și semnării unor 

Acorduri de liber schimb cu 

țările precum EAU, Qatar, 

Japonia, Egipt 

Analize elaborate; 

 

Nr. demersuri 

remise; 

 

Poziție elaborată și 

apărată 

Bugetul MEI 

 

74.  Obiectiv 74 

Protejarea intereselor 

economice în cadrul 

organismelor 

internaţionale (OMC, 

GUAM, OCEMN, ICE, 

etc.) 

74.1 Promovarea şi 

protejarea intereselor şi a 

potenţialului economic al 

Republicii Moldova prin 

intermediul organizaţiilor 

internaţionale la care aceasta 

este parte, inclusiv al 

Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului 

Notificări 

prezentate către 

Organizaţia 

Mondială a 

Comerţului; 

 

Nr. de Rapoarte 

elaborate; 

 

Acte de colaborare 

semnat 

nr de reuniuni la 

care sa asigurast 

participarea 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

 

Lipsa de resurse 

umane; 

DCI Acordurile 

internaționale 

74.2. Examinarea proceselor 

și investigațiilor în vederea 

identificării şi eliminării 

barierelor tarifare şi 

netarifare existente pe plan 

bilateral şi multilateral în 

cadrul OMC, precum și 

examinarea posibilității/ 

necesității aplicării conform 

Nr. procese 

examinate;  

 

Nr. documente 

elaborate  

 

Bugetul MEI 
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normelor stabilite în cadrul 

OMC, a unor măsuri de 

protecție comercială (măsuri 

antidumping, măsuri 

compensatorii sau de 

salvgardare) 

75.  Obiectiv 75  

Perfecționarea cadrului 

legislativ și normativ și 

eliminarea barierelor în 

calea comerțului 

75.1  Revizuirea actelor 

normative și legislative în 

domeniul administrării 

vamale în vederea aducerii 

lor în conformitate cu 

angajamentele 

internațioanele asumate de 

RM 

Nr. proiecte 

consultate; 

 

Nr. proiecte 

aprobate; 

  

Nr. decizii finale 

publicate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

Secția 

regimuri 

comerciale 

și relații 

economice 

bilaterale 

(SRCREB) 

 

Acordurile de 

Comerț Liber 

semnat; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

76.  Obiectiv 76 

Modernizarea sistemului 

național de control a 

importului, exportului, 

reexportului și 

tranzitului de mărfuri 

strategice 

 

76.1  Actualizarea 

Nomenclatorului mărfurilor 

strategice Supuse 

Controlului conform Anехei 

nr. 3 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 606 din 15 mai 2002 "Cu 

privire la Sistemul naţional 

de control al exportului, 

reexportului, importului şi 

tranzitului de mărfuri 

strategice în Republica 

Moldova". 

Proiect elaborate 

și consultat; 

 

Decizie finală şi 

materiale aferente 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Serviciul 

control al 

circulației  

mărfurilor 

cu dublă 

destinație 

(SCCMDD

) 

Legea nr.1163 din 

26.07.2000 cu 

privire la controlul 

exportului, 

reexportului, 

importului și 

tranzitului de 

mărfuri strategice; 

 

HG nr.606 din 

15.05.2002 cu 

privire la Sistemul 

naţional de control 

al exportului, 

reexportului, 

importului şi 

tranzitului de 

mărfuri strategice 

în Republica 

Moldova; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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76.2 Organizarea ședințelor 

Comisiei 

interdepartamentale de 

control asupra  exportului, 

reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri 

strategice 

Nr. ședințe 

convocate 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane; 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

SCCMDD Legea nr.1163 din 

26.07.2000 cu 

privire la controlul 

exportului, 

reexportului, 

importului și 

tranzitului de 

mărfuri strategice; 

 

HG nr.606 din 

15.05.2002 cu 

privire la Sistemul 

naţional de control 

al exportului, 

reexportului, 

importului şi 

tranzitului de 

mărfuri strategice 

în Republica 

Moldova; 

 

Legea nr. 112 din 

02.07.2014; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

76.3 Eliberarea autorizațiilor 

de export, reexport, import și 

tranzit de mărfuri strategice 

Nr. de autorizații 

eliberate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Deficienţe în 

comunicare 
SCCMDD 

76.4 Efectuarea controalelor 

la întreprinderile implicate în 

producerea și 

comercializarea mărfurilor 

strategice 

Nr. de controale 

efectuate 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul MEI 

 

Lipsa solicitărilor; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

SCCMDD 

 

77.  Obiectiv 77 

Asigurarea  

implementării Acordului 

de Asociere şi Acordului 

privind instituirea Zonei 

de Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător între RM și 

UE 

77.1 Asistarea implementării 

acţiunilor stabilite în vederea 

facilitării valorificării de 

către antreprenorii din 

regiunea transnistreană a 

potenţialului comerţului cu 

UE, prin conformarea la 

cerințele legislației naționale 

corespunzătoare 

Nr. de acțiuni 

realizate, progrese 

înregistrate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Deficienţe în 

comunicare;  

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

DCI 

77.2 Menţinerea dialogului 

strategic privind cooperarea 

sectorială pe aspectele legate 

de comerţ dintre Republica 

Moldova şi Uniunea 

Europeană în contextul 

implementării Acordului de 

Asociere şi Acordul privind 

instituirea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător 

Nr. de reuniuni 

organizate, anual 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane; 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DCI Legea nr. 112 din 

02.07.2014  
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78.  Obiectiv  

Dezvoltarea cooperării 

de producție 

78.1 Elaborarea şi 

completarea Listelor 

(serviciilor) destinate 

livrărilor prin cooperarea de 

producţie între agenții 

economici în cadrul 

Acordurilor privind 

cooperarea de producţie 

încheiate între Republica 

Moldova şi statele CSI 

(Federaţia Rusă, Ucraina, 

Republica Belarus) pentru 

anul 2018 

Liste elaborate  Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Instabilitate 

economică în plan 

naţional şi la nivel 

regional 

DPEMA PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

78.2 Elaborarea şi 

completarea Listelor 

mărfurilor (serviciilor) 

destinate livrărilor în cadrul 

Acordului între Guvernul RM 

şi Guvernul FR privind 

cooperarea tehnico-ştiinţifico 

şi de producţie a 

întreprinderilor din ramura 

industriei de apărare pentru 

anul 2018 

Liste elaborate Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
DPEMA PAG 2016-2018 

78.3 Semnarea 

Protocolului de modificare a 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Federaţiei Ruse 

privind cooperarea de 

producţie (semnat la 

Moscova, la 30 octombrie 

1998) 

Protocol semnat 

 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
DPEMA PAG 2016-2018 

V. DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC  

Sub-programul: Politici energetice  

79.  Obiectiv 79 

Dezvoltarea și ajustarea 

cadrului normativ în 

79.1 Adoptarea Legii cu 

privire la modificarea Legii 

nr. 10 din 26.02.2016 privind 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Direcția 

politici în 

domeniul 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 
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domeniul energetic la 

normele și standardele 

Uniunii Europene 

promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile 

Asistenţă 

tehnică 

 

Lipsa asistenței 

tehnice;  

 

Complexitatea 

prevederilor 

proiectului;  

 

Mobilizarea tardivă 

a asistenței tehnice; 

 

Complexitatea 

prevederilor 

proiectului; 

 

Lipsa de capacități 

la nivel național 

energetic 

(DPDE) 

Moldova până în 

2030; 

Programul de 

suport bugetar 

acordat de UE în 

domeniul 

energetic; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr.808 

din 7.10.14; 

Foile de parcurs în 

domeniul 

energetic pentru 

perioada 2015-

2030; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

79.2 Adoptarea Legii cu 

privire la eficiența energetică 

(de transpunere a Directivei 

27/2012/UE) 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

Tehnică 

(Sida) 

DPDE 

79.3 Elaborarea și 

promovarea proiectului de 

lege cu privire la crearea şi 

menţinerea nivelului minim al 

stocurilor petroliere 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE 

79.4 Promovarea proiectului 

legii privind modificarea și 

completarea Legii nr. 461-XV 

din 30 iulie 2001 privind piaţa 

produselor petroliere 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până în 

2030; 

Decizia 

D/2015/01/MC-

EnC a Consiliului 

Ministerial al 

Comunității 

Energetice din 16 

octombrie 2015; 

PAG 2016-2018; 

PNAAA 2017-

2019; 

Regulamentul 

subdiviziunii 

79.5 Elaborarea prognozei 

balanței energetice pe termen 

scurt  

Prognoză de 

balanță energetică 

aprobată; 

 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
DPDE Hotărîrea 

Guvernului nr. 

141 din 

24.02.2014, 
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Decizie finală şi 

materiale aferente 

publicate 

balanța energetică 

pe termen scurt. 

79.6 Elaborarea metodologiei 

și a prognozei balanței 

energetice pe termen lung 

Metodologia de 

prognoză pe 

termen lung 

elaborată; 

 

Un exercițiu de 

prognozare a 

balanței energetice 

pe termen lung 

inițiat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Mobilizarea tardivă 

a asistenței tehnice; 

 

Lipsa datelor 

inițiale pentru 

elaborarea analizei 

DPDE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până în 

2030;  

Strategia 

Sectorială de 

Cheltuieli în 

domeniul 

energetic pentru 

anii 2017 – 2019; 

79.7 Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea măsurilor 

de susţinere a producătorilor 

de energie termică în regim de 

cogenerare de înaltă eficienţă 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE Legea nr.92 din 

29.05.2014 cu 

privire la energia 

termică și 

promovarea 

cogenerării; 

Proiectul Legii cu 

privire al eficiența 

energetică (în 

redacție nouă) 

79.8  Elaborarea Raportului 

privind efectuarea unei 

evaluări cuprinzătoare a 

potenţialului de aplicare a 

cogenerării de înaltă eficienţă 

şi a sistemelor centralizate de 

alimentare cu energie termică 

eficiente din punct de vedere 

energetic 

Raport elaborat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE/ 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE 

 

AEE 

 

79.9 Elaborarea Raportului 

privind evaluarea cadrului 

legislativ şi de reglementare 

existent, aplicabil centralelor 

de producere a energiei 

electrice şi termice în regim 

de cogenerare de înaltă 

eficienţă în vederea 

îmbunătăţirii acestuia. 

Raport elaborat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE/ 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE 

 

AEE 

 

79.10 Elaborarea și 

promovarea Hotărârii de 

Guvern cu privire la 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE/ 

DPDE 

 

Legea Nr. 160  din 

12.07.2007 
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aprobarea  programului 

naţional care vizează 

dezvoltarea sectorului 

biomasei 

Asistenţă 

tehnică 
AEE 

 

energiei 

regenerabile; 

 

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

1073 din 27 

decembrie 2013 cu 

privire la 

aprobarea Planului 

naţional de acţiuni 

în domeniul 

energiei din surse 

regenerabile 

pentru anii 2013-

2020 

79.11 Elaborarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu privire 

la completarea și modificarea 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1073 din 27 

decembrie 2013 cu privire la 

aprobarea Planului naţional de 

acţiuni în domeniul energiei 

din surse regenerabile pentru 

anii 2013-2020 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE/ 

Asistenţă 

tehnică 

Procedură 

complexă de 

avizare externă; 

 

Condiționarea 

aprobării actului de 

modificarea și 

completarea 

cadrului juridic 

primar; 

 

Complexitatea 

procedurii de 

avizare/ promovare 

DPDE 

 

AEE 

 

Legea Nr. 160  din 

12.07.2007 

energiei 

regenerabile 

 

79.12 Elaborarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu privire 

la aprobarea Planului Național 

de Acțiuni în domeniul 

Eficienței Energetice pentru 

anii 2019-2021 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE/ 

Asistenţă 

tehnică 

DPDE 

 

AEE 

 

Legea Nr. 142  

din 02.07.2010 cu 

privire la eficienţa 

energetică; 

 

Proiectul Legii cu 

privire la eficiența 

energetică (în 

redacție nouă) 

79.13 Elaborarea proiectului  

hotărârii de Guvern cu privire 

la cantitatea minimă 

obligatorie a rezervelor de 

combustibil, necesară 

centralelor electrice şi termice 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

tehnică 

Lipsa  

asistenței tehnice; 

 

Mobilizarea tardivă 

a asistenței tehnice; 

 

DPDE 

 

Legea Nr. 174  

din 21.09.2017 cu 

privire la 

energetică 
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care utilizează combustibil 

fosil 

Reticență din partea 

întreprinderilor 

79.14 Elaborarea listei 

obiectelor energetice de 

importanță majoră  

Lista elaborată și 

aprobată 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 

DPDE 

 

Legea Nr. 174  

din 21.09.2017 cu 

privire la 

energetică; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

80.  Obiectiv 80 

Conlucrarea cu alte 

entități/ instituții în 

cadrul Tratatului 

Comunităţii Energetice, 

IRENA, Fondului E5P, 

etc. în vederea 

îndeplinirii 

angajamentelor 

asumate 

80.1 Participarea la 

evenimente, şedinţe 

organizate de către instituțiile 

internaționale în vederea 

familiarizării cu acquis-ul UE 

necesar a fi aplicat în RM, 

promovarea finanțărilor pe 

domeniu 

Nr. evenimente, 

şedinţe, seminare; 

 

Tematicele 

abordate; 

 

Nr. participanţi;  

 

Nr. măsuri 

îndeplinite 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Surse externe 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

asistenţei externe 

DPDE 

 

AEE 

 

Tratatul 

Comunităţii 

Energetice; 

 

SSC în domeniul 

energetic pentru 

anii 2017 – 2019; 

 

Sub-programul: Sistemul electroenergetic 

81.  Obiectiv 81 

Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemului 

electroenergetic al 

Republicii Moldova 

 

81.1 Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu 

privire la asigurarea separării 

proprietății operatorului de 

transport 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

 

Complexitatea 

procesului de 

avizare externă; 

 

Lipsa convergentei 

în opiniile diferitor 

instituții asupra 

problematicii; 

 

Nevalorificarea 

deplină a 

mijloacelor 

financiare pentru 

anul în curs;  

 

DPDE 

 

Legea cu privire la 

energia electrică 

nr. 107 din 

27.05.2016; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

81.2 Monitorizarea/ 

coordonarea implementării 

proiectului de reabilitare a 

reţelelor electrice de către Î.S. 

„Moldelectrica” 

Volumul 

investiţiilor 

valorificate; 

 

Nr. de rapoarte de 

implementare 

examinate; 

 

Gradul de progres 

atins 

 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă: 

Grant NIF; 

Credit BERD; 

Credit BEI 

 

DPDE 

 

SND ”Moldova 

2020”;  

 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până în 

2030;  

 

Foile de parcurs în 

domeniul 

energetic pentru 
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Complexitatea 

lucrărilor și 

activităților 

planificate 

perioada 2015-

2030;  

 

PNAAA 2017-

2019 

81.3 Elaborarea Hotărîrii de 

Guvern cu privire la 

aprobarea  Regulamentului 

privind situaţiile excepţionale 

pe piaţa energiei electrice, 

Planului de acţiuni pentru 

situaţii excepţionale pe piaţa 

energiei electrice şi 

componenţei 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

 

Lipsa asistenței 

tehnice 

DPDE Legea cu privire la 

energia electrică 

nr. 107 din 

27.05.2016 

82.  Obiectiv 82 

Extinderea capacității 

de interconexiune cu 

România, prin 

construcţia liniilor 

electrice 

82.1 Monitorizarea 

/coordonarea procesului de 

elaborare a proiectului tehnic 

pentru construcţia LEA 400 

kV Vulcăneşti-Chişinău și a 

Staţiei Back-to-Back aferente 

Nr. de rapoarte de 

implementare 

examinate; 

 

Calendar de 

implementare/ de 

lucru agreat de 

părți 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă / 

surse externe 

 

 

Tergiversarea 

elaborării proiectului 

tehnic; 

 

Mobilizarea tardivă a 

surselor financiare 

necesare; 

 

Complexitatea 

obiectivului de 

proiectat 

DPDE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până în 

2030; 

 

Foile de parcurs în 

domeniul 

energetic pentru 

perioada 2015-

2030; 

 

Studiul de sistem; 

 

Studiul de 

fezabilitate pentru 

construcţia LEA 

400 kV 

Vulcăneşti-

Chişinău și a 

Staţiei Back-to-

Back aferente 

82.2 Monitorizarea  

/coordonarea procesului de 

actualizare a studiului de 

fezabilitate pentru construcția 

LEA 400 kV Bălţi – Suceava 

și a Staţiei Back-to-Back 

aferente 

Calendar de 

implementare/ de 

lucru agreat de 

părți; 

 

Studiu de 

fezabilitate 

actualizat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă / 

surse externe 

 

 

DPDE 

83.  Obiectiv 83  

Consolidarea cadrului 

normativ în domeniul 

electroenergetic 

83.1 Elaborarea proiectului 

Regulamentului cu privire la 

desfășurarea licitațiilor pentru 

construcția de noi centrale, 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Buget de stat 

 

Asistență tehnică 

Lipsa de resurse și 

capacități;  

 

DPDE Legea nr. 

107/2016 cu 

privire la energia 

electrică 
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electrice sau extinderea 

capacităților existente 

Mobilizarea tardivă 

a asistenței tehnice 

internaționale 

84.  Obiectiv 84 

Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemelor 

electroenergetice ale 

Republicii Moldova, 

sub aspectul securității 

infrastructurii de 

alimentare cu energie 

84.1 Proiect de lege cu privire 

la modificarea și completarea 

unor acte legislative (aferente 

cadrului juridic cu privire la 

protecția/ zonele de protecție 

a infrastructurii energetice) 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă tehnică 

Tergiversarea 

procesului legislativ; 

 

Lipsa asistenței 

tehnice; 

DPDE Legea Nr. 174  

din 21.09.2017 cu 

privire la 

energetică 

84.2 Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la protecţia reţelelor 

electrice 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă tehnică 

DPDE Legea nr. 

107/2016 cu 

privire la energia 

electrică 

 

Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale 

85.  Obiectiv 85  

Sporirea securității 

energetice a țării prin 

dezvoltarea sistemului 

național de 

aprovizionare cu gaze 

naturale 

85.1 Monitorizarea/ 

coordonarea procesului de 

definitivare și expertizare a 

proiectului tehnic detaliat 

privind construcția 

tronsonului Ungheni–

Chişinău 

Proiect definitivat, 

verificat și 

expertizat 

Trimestrul I 

 

Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

externă -

550,0 mii. 

Euro 

(Guvernul 

României) 

 

Licitații/ 

Concurs 

investițional 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

asistenţei externe; 

 

Complexitatea 

activităților 

aferente procesului 

de proiectare a 

gazoductului 

DPDE Studiul de 

fezabilitate pentru 

conducta de 

transport gaze 

naturale Ungheni 

– Chișinău 

 

85.2 Participare la 

monitorizarea îndeplinirii de 

către învingătorul concursului 

de privatizare (cumpărător) a 

obligațiilor investiționale 

asumate în cadrul exercițiului 

de privatizare a ÎS 

„Vestmoldtransgaz” 

Grad de realizare 

atins; 

 

Obligațiuni 

financiare onorate 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Neonorarea 

obligațiunilor 

financiare asumate; 

Complexitatea 

activităților 

aferente procesului 

de construcție a 

gazoductului 

DPDE Foile de parcurs în 

domeniul 

energetic pentru 

perioada 2015-

2030; 

Contractul de 

vânzare-

cumpărare 

85.3 Elaborarea Hotărârii de 

Guvern cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Lipsa de resurse și 

capacități; 
DPDE Legea cu privire la 

gazele naturale nr. 
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privind situaţiile excepţionale 

pe piaţa gazelor naturale, 

Planul de acţiuni pentru 

situaţii excepţionale pe piaţa 

gazelor naturale 

Mobilizarea tardivă 

a expertizei 

internaționale 

108 din 

27.05.2016 

Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

86.  Obiectiv 86 

Asigurarea dezvoltării 

sistemului 

termoenergetic din mun. 

Chişinău şi Bălţi prin 

reabilitarea 

componentelor 

sistemului de încălzire 

centralizată cu energie 

termică 

86.1 Monitorizarea/ 

coordonarea realizării 

„Proiectului de îmbunătăţire a 

eficienţei sectorului de 

alimentare centralizată cu 

energie termică” (mun. 

Chișinău) 

Volumul 

investiţiilor 

valorificate 

 

Grad de 

implementare a 

proiectului 

Trimestrial Asistenţă 

externă – 40,5 

mil dolari 

SUA (Banca 

Mondială) 

Problematici de 

natură logistică; 

contestații din 

partea operatorilor 

economici 

competitori 

DPDE Strategia 

Națională de 

Dezvoltare 

”Moldova 2020”;  

Strategia 

energetică a 

Republicii 

Moldova până în 

2030;  

 

Legea nr. 148 din 

30.07.2015  

Legea nr. 15 din 

20.02.2015 

86.2 
Monitorizarea/coordonarea 

realizării proiectului 

“Sistemul termoenergetic al 

mun. Bălţi (S.A. “CET-

Nord”)” 

Volumul 

investiţiilor  

valorificate 

Grad de 

implementare a 

proiectului 

Trimestrial Asistenţă 

externă – 

73500 mii lei 

(BERD E5P) 

Costul 

proiectului: 

210 mil. lei 

DPDE 

87.  Obiectiv 87  

Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemelor 

termoenergetice din 

Republicii Moldova 

87.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la protecţia reţelelor 

termice 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistenţă 

tehnică 

Lipsa asistenței 

tehnice 
DPDE Strategia 

Energetică a 

Republicii  

Moldova până în 

2030;  

 

Legea nr. 92 din 

29.05.2014  

Sub-programul: Eficiența energetică și surse regenerabile de energie 

88.  Obiectiv 88  

Elaborarea cadrului 

normativ secundar în 

conformitate cu Legea 

privind promovarea 

utilizării energiei din 

surse regenerabile 

88.1 Proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea 

Regulamentului privind 

certificarea instalatorilor de 

cazane, furnale sau sobe pe 

bază de biomasă, de sisteme 

fotovoltaice solare şi termice 

solare, de sisteme geotermale 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

 

Resurse 

alocate de 

Partenerii de 

Dezvoltare 

 

Lipsa de resurse și 

capacități; 

 

Mobilizarea tardivă 

a experților 

internaționali 

DPDE Legea Nr. 10 din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile 
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de mică adâncime şi pompe de 

căldură 

88.2 Proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea  

Regulamentului privind 

desfășurarea licitațiilor pentru 

oferirea statutului de 

producător eligibil; 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul 

II 

Bugetul de 

stat 

 

Resurse 

alocate de 

Partenerii de 

Dezvoltare 

 

 DPDE Legea Nr. 10 din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile 

88.3 Elaborarea hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea 

Regulamentului privind 

criteriile de durabilitate pentru 

biocarburanți și procedura de 

verificare a respectării 

criteriilor de durabilitate la 

producerea biocarburanților 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat, 

 

Resurse 

alocate de 

Partenerii de 

Dezvoltare. 

 

DPDE Legea Nr. 10 din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile 

89.   Obiectiv 89 

Elaborarea și 

aprobarea cadrului 

legal și normativ în 

domeniul performanței 

energetice a clădirilor, 

armonizat cu directivele 

și standardele europene 

 

 

 

89.1 Prezentarea în Guvern a 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind  

Regulament privind inspecția 

periodică a sistemelor de 

climatizare din clădiri 

Proiect elaborat  Trimestrul I Bugetul de 

stat 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului HG în 

cadrul pregătirii 

Ședinței de Guvern 

Secția 

politici și 

reglementăr

i tehnice în 

construcții 

(SPRTC) 

 

PAG 2016-2018 

89.2 Elaborarea Proiect Cod 

practic Procedura de inspecție 

a sistemelor de încălzire 

echipate cu cazane din clădiri 

Cod aprobat Trimestrul I Bugetul de 

stat 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

codului practic de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

 

SPRTC PAG 2016-2018 

89.3 Elaborarea Proiect Cod 

practic Procedura de inspecție 

a sistemelor de climatizare din 

clădiri 

Cod aprobat Trimestrul IV Bugetul de 

stat 
SPRTC PAG 2016-2018 

89.4 Elaborarea și publicarea 

Catalogului de materiale de 

construcții energoeficiente 

produse și importate în 

Republica Moldova 

Catalog elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 
SPRTC PAG 2016-2018 

90.  Obiectiv 90 90.1 Elaborarea și 

promovarea proiectului 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat, 

Lipsa de resurse și 

capacități 
DPDE PAG 2016-2018; 
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Promovarea cadrului 

normativ secundar al  

Legii  noi cu privire la 

eficiența energetică (de 

transpunere a 

Directivei 27/2012/UE 

Hotărîrii de Guvern privind 

organizarea şi funcţionarea 

Agenției pentru Eficiență 

Energetică 

 

Resurse 

alocate de 

Partenerii de 

Dezvoltare. 

 

 PNAAA 2017-

2019 

90.2 Proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea 

Regulamentului privind 

auditul energetic şi 

autorizarea auditorilor 

energetici 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat, 

 

Resurse 

alocate de 

Partenerii de 

Dezvoltare. 

Lipsa de resurse și 

capacități 
DPDE 

90.3 Elaborarea și 

promovarea Hotărîrii de 

Guvern cu privire la 

aprobarea  Programului 

privind implementarea 

schemei de obligații de 

eficiență energetică  

Program elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistenţă 

tehnică 

Lipsa de resurse și 

capacități; 

 

Mobilizarea tardivă 

a experților interni; 

 

Adoptarea tardivă a 

cadrului primar cu 

privire la eficiența 

energetică 

DPDE Legea cu privire la 

eficiența 

energetică (în 

redacție nouă) 

90.4 Elaborarea și 

promovarea Hotărîrii de 

Guvern cu privire la 

aprobarea Programului 

privind implementarea 

obligației privind renovarea 

clădirilor administrației 

publice de specialitate. 

Program elaborat 

și aprobat 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

tehnică 

DPDE Legea cu privire la 

eficiența 

energetică (în 

redacție nouă) 

90.5 Elaborarea Strategiei 

sectoriale pentru renovarea 

fondului imobiliar național pe 

termen lung 

Strategie elaborată 

și aprobată 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Asistență 

tehnică 

DPDE 

 

AEE 

 

FEE 

Legea cu privire la 

eficiența 

energetică (în 

redacție nouă) 

91.  Obiectiv 91 

Sporirea eficienței 

energetice în toate 

sectoarele economiei și 

valorificarea surselor 

regenerabile de energie 

prin implementarea 

91.1 Promovarea Proiectului 

Hotărârii de Guvern cu privire 

la etichetarea pneurilor  

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Lipsa de resurse și 

capacități interne 
DPDE 

 

PNAAA 2017-

2019 

91.2 Promovarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu privire 

la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1003 cu privire 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

DPDE PNAAA 2017-

2019  
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proiectelor în domeniu,  

în conformitate cu 

cadrul legislativ și cele 

mai bune practici 

internaționale, inclusiv 

prin intermediul 

Agenției pentru 

Eficiență Energetică și 

al Fondului pentru 

Eficiență Energetică.   

 

la etichetarea energetică a 

produselor cu impact 

energetic 

91.3 Promovarea măsurilor de 

eficiență energetică şi 

valorificare a surselor de 

energie regenerabile și 

monitorizarea activității de 

implementare a proiectelor în 

domeniu 

Nr. de seminare, 

conferințe, 

expoziții 

desfășurate; 

 

Nr. proiecte 

implementate; 

 

Nr. instituții 

publice 

beneficiare; 

 

Volumul 

mijloacelor 

financiare 

valorificate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul 

AEE/FEE 

 

Asistență 

externă 

DPDE Strategia națională 

de dezvoltare 

”Moldova 2020” 

Programul 

Național de 

Acțiuni pentru 

Eficiență 

Energetică 2011-

2020; 

 

Planul Național de 

Acțiuni în 

domeniul 

Eficienței 

Energetice pentru 

anii 2016-2018; 

 

Planului Național 

de Acțiuni în 

domeniul Energiei 

din Surse 

Regenerabile 

pentru anii 2013-

2020 

91.4 Monitorizarea 

implementării Programului 

Național de Acțiuni pentru 

Eficiență Energetică 2011-

2020  

Raport avizat/ 

coordonat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE 

Lipsa de resurse și 

capacități; 

 

Prezentarea 

întârziată a 

raportului primar 

DPDE PAG 2016-2018; 

 

Programul 

Național de 

Acțiuni pentru  

Eficiență 

Energetică 2011-

2020;  

 

Planul Național de 

Acțiuni în 

domeniul 

Eficienței 
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Energetice 2016-

2018; 

 

Legea Nr. 142 din 

02.07.2010 cu 

privire la Eficiența 

Energetică 

91.5 Monitorizarea 

implementării Planului 

Național de Acțiuni în 

domeniul Eficienței 

Energetice pentru anii 2016-

2018 

Raport avizat/ 

coordonat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE 

Lipsa de resurse și 

capacități; 

 

Prezentarea 

întârziată a 

raportului primar 

DPDE PAG 2016-2018; 

 

Programul 

Național de 

Acțiuni pentru  

Eficiență 

Energetică 2011-

2020 ; 

 

Planul Național de 

Acțiuni în 

domeniul 

Eficienței 

Energetice 2016-

2018; 

 

Legea Nr. 142 din 

02.07.2010 cu 

privire la Eficiența 

Energetică 

91.6 Monitorizarea 

implementării Planului 

Național de Acțiuni în 

domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile pentru anii 

2013-2020 

Raport avizat/ 

coordonat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE 

Lipsa de resurse și 

capacități; 

 

Prezentarea 

întârziată a 

raportului  

DPDE Planului Național 

de Acțiuni în 

domeniul Energiei 

din Surse 

Regenerabile 

pentru anii 2013-

2020 

91.7 Oferirea consultațiilor 

investitorilor naționali și 

internaționali privind 

implementarea proiectelor în 

domeniul eficienței energetice 

Numărul de 

proiecte 

coordonate; 

 

Numărul de 

consultații oferite 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE 

Interes scăzut din 

partea mediului de 

afaceri; 

 

AEE Legea Nr. 142  

din  02.07.2010 cu 

privire la eficienţa 

energetică; 
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și utilizării surselor de energie 

regenerabil 
Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Aplicarea 

inoportună sau 

întîrziată a 

prevederilor 

legislației; 

 

Instabilitate 

economică în plan 

național și la nivel 

regional 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 2015-

2018; 

Planului Național 

de Acțiuni în 

domeniul Energiei 

din Surse 

Regenerabile 

pentru anii 2013-

2020 

 

92.  Obiectiv 92 

Coordonarea acțiunilor 

și activităților în 

domeniul Eficienței 

Energetice și 

valorificării surselor de 

energie regenerabilă a 

partenerilor de 

dezvoltare, Comunității 

Energetice și 

Donatorilor 

92.1 Coordonarea inițiativelor 

în domeniul eficienței 

energetice și surselor de 

energie regenerabile elaborate 

de către partenerii de 

dezvoltare, Comunitatea 

Donatorilor 

Nr. de avize 

elaborate; 

 

Nr. de ședințe 

desfășurate; 

 

 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Bugetele 

programelor/ 

proiectelor 

Donatorilor și 

Partenerilor 

de Dezvoltare 

Lipsa de noi 

inițiative și proiecte 

din partea 

Donatorilor și 

Partenerilor de 

Dezvoltare 

DPDE PAG 2016-2018;  

 

Legea Nr. 10 din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile; 

 

Legea Nr. 142 din 

02.07.2010 cu 

privire la Eficiența 

Energetică 

92.2 Coordonarea activităților 

proiectelor și programelor în 

domeniul eficienței energetice 

și surselor de energie 

regenerabile implementate de 

către partenerii de dezvoltare, 

Comunității Donatorilor 

Nr. de ședințe 

organizate;  

 

Nr. de ședințe 

participate 

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

 

Bugetele 

programelor/ 

proiectelor 

Donatorilor și 

Partenerilor 

de Dezvoltare 

Lipsa de noi 

inițiative și proiecte 

din partea 

Donatorilor și 

Partenerilor de 

Dezvoltare 

DPDE PAG 2016-2018 

Legea Nr. 10 din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile; 
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Legea Nr. 142 din 

02.07.2010 cu 

privire la Eficiența 

Energetică 

92.3 Instruirea și 

perfecționarea profesională a 

managerilor energetici, 

auditorilor energetici, 

evaluatorilor energetici, 

inspectorilor sistemelor de 

încălzire și ventilare 

Nr. persoane 

instruite, inclusiv: 

manageri 

energetici, auditori 

energetici, 

evaluatori 

energetici; 

administratori de 

clădiri, inspectori 

energetici 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Bugetul AEE 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale; 

 

Diminuarea/întreru

perea asistenţei 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

AEE Legea Nr. 142  

din 02.07.2010 cu 

privire la eficienţa 

energetică; 

 

Programul 

Național de 

Acțiuni pentru  

Eficiență 

Energetică 2011-

2020;  

 

PAG 2016-2018 

VI. ASIGURAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului aerian 

93.  Obiectiv 93 

Armonizarea legislației 

naționale în domeniul 

aviației civile cu 

legislația Uniunii 

Europene   

93.1 Elaborarea proiectului de 

Lege privind securitatea 

aeronautică 

Proiect de lege  

elaborat și aprobat  

Trimestrul II 20000,0 lei; 

Bugetul de 

stat; 

 

Alte surse 

(asistență 

tehnică UE 

„Suport și 

asistență în 

domeniul 

aviației civile 

țărilor din 

Parteneriatul 

Estic și Asia 

Centrală”) 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ; 

 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

politicilor; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională. 

Serviciul 

trasport 

aerian 

(STA) 

PNAAA 2017-

2019; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

93.2 Elaborarea proiectului de 

lege cu privire la investigarea 

Proiect de lege  

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV 70000,0 lei; 

Bugetul de 

stat 

STA 
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accidentelor şi incidentelor în 

transporturi 

93.3 Elaborarea proiectul 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului 

privind alocarea sloturilor 

orare pe aeroporturile din 

Republica Moldova 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I 15000 lei; 

Bugetul de 

stat 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

aparițieisituațiilor 

neprevăzute 

STA PNAAA 2017-

2019; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

93.4 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la transpunerea 

Regulamentului (CE) nr. 

80/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

14 ianuarie 2009 privind un 

cod de conduită pentru 

sistemele informatizate de 

rezervare 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

Alte surse 

(asistență 

tehnică UE 

„Suport și 

asistență în 

domeniul 

aviației civile 

țărilor din 

Parteneriatul 

Estic și Asia 

Centrală”) 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

STA PNAAA 2017-

2019; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

93.5 Elaborarea proiectului de 

lege cu privire la transpunerea 

Regulamentului (CE) nr. 

2027/97 al Consiliului din 9 

octombrie 1997 privind 

răspunderea operatorilor de 

transport aerian în caz de 

accidente, și a 

Regulamentului (CE) nr. 

785/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind 

cerințele de asigurare a 

operatorilor de transport 

aerian și a operatorilor de 

aeronave 

Proiect de lege  

elaborat și aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Alte surse 

(asistență 

tehnică UE 

„Suport și 

asistență în 

domeniul 

aviației civile 

țărilor din 

Parteneriatul 

Estic și Asia 

Centrală”) 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ; 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

politicilor; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

STA PNAAA 2017-

2019; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

93.6 Proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

stabilirea unei liste 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II 15000,0 lei; Abilități 

insuficiente de 
STA PNAAA 2017-

2019 
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comunitare a transportatorilor 

aerieni care se supun unei 

interdicții de exploatare pe 

teritoriul Comunității și de 

informare a pasagerilor 

transportului aerian cu privire 

la identitatea transportatorului 

aerian efectiv  

elaborare a cadrului 

legislativ; 

 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

politicilor; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională. 

 

93.7 Proiectul hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

procedurile administrative 

referitoare la aerodromuri 

 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul I 20000,0 lei; 

Alte surse 

(asistență 

tehnică UE 

„Suport și 

asistență în 

domeniul 

aviației civile 

țărilor din 

Parteneriatul 

Estic și Asia 

Centrală”)  

STA PNAAA 2017-

2019 

93.8 Elaborarea proiectul 

hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului de 

stabilire a normelor și 

procedurilor cu privire la 

introducerea restricțiilor de 

operare referitoare la zgomot 

pe aeroporturile din Republica 

Moldova în cadrul unei 

abordări echilibrate 

 

Proiect elaborate 

și aprobat  

Trimestrul IV Bugetul de 

stat 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ; 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

politicilor; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională. 

STA PNAAA 2017-

2019 

93.9 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Programului 

naţional de securitate a 

aviaţiei civile 

Proiect elaborate 

și aprobat 

Trimestrul II Bugetul MEI 

 

 STA 

 

Autoritate

a 

Aeronautic

ă Civilă 

PNAAA 2017-

2019 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului feroviar 



 

85 
 

94.  Obiectiv 94 

Ajustarea legislaţiei 

naţionale în domeniul 

transportului feroviar 

la actele normative ale 

UE (Implementarea 

primului pachet 

feroviar al UE) 

94.1 Elaborarea noului Cod 

feroviar 

Proiect elaborat  Trimestrul IV Bugetul MEI 

(salarii 

ordinare) 

 

Insuficiența 

resurselor umane 

Serviciu 

Transport 

Feroviar 

(STF) 

PNAAA 2017-

2019 

94.2 Inițierea reorganizării 

Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” prin divizarea 

activităților operaționale în 

întreprinderi separate. 

Plan de acțiuni 

elaborat și aprobat 

Trimestrul II - STF PNAAA 2017-

2019; 

 

HG 1042 din 

05.12.2017 pentru  

aprobarea 

Concepției de 

reformare a 

sectorului feroviar 

și Î.S. „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

95.  Obiectiv 95 

Ameliorarea situației 

financiare a  Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova” 

95.1 Monitorizarea și 

controlul implementării 

planului de acțiuni pentru 

ameliorarea situației 

financiare a  Î.S. „Calea Ferată 

din Moldova” 

 

Rapoarte privind 

stadiul realizării 

acțiunilor 

prezentate 

Guvernului 

 

 

 

 

Trimestrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - STF Regulamentul 

subdiviziunii 

96.  Obiectiv 96 

Implementarea  

Proiectului de achiziție 

a  

locomotivelor şi de 

restructurare a 

infrastructurii 

feroviare  

96.1 Monitorizarea și 

controlul implementării 

proiectului. 

Rapoarte 

prezentate de 

consultanți pentru 

implementare, 

examinate, 

aprobate și 

implementate. 

Permanent  BERD(52,5 

mln. euro), 

BEI(50 mln. 

euro), UE 

NIF(5 mln. 

euro) 

Insuficiența 

resurselor umane 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Acordul de Proiect 

de restructurare a 

căilor ferate din 

Moldova / 

14.11.2014 

97.  Obiectiv 97 

Modernizarea și 

reabilitarea a 

infrastructurii de 

transport feroviar 

prioritare pe direcțiile 

de conexiune cu TEN-T 

97.1 Monitorizarea procesului 

de implementare a  

modernizării și reabilitării 

infrastructurii de transport 

feroviar 

Rapoarte privind 

modernizarea și 

reabilitarea 

infrastructurii 

Trimestrial 52 

mln.euro/BE

RD, BEI, UE 

Insuficiența 

resurselor umane 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Acordul de Proiect 

de restructurare a 

căilor ferate din 

Moldova / 

14.11.2014 



 

86 
 

98.  Obiectiv 98 

Lansarea unui proiect 

comun 

Moldova−România−Uc

raina, care să prevadă 

conectarea acestor țări 

printr-un serviciu 

feroviar de transport 

pasageri de mare viteză 

98.1 Corespondența cu 

autoritățile competente din 

România și Ucraina 

 

Memorandum de 

înțelegere încheiat 

Trimestrial Din contul 

operatorilor 

de transport 

feroviar 

Lipsa infrastructurii 

feroviare 

corespunzătoare 

STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

98.2 Elaborarea politicilor de 

implementare a obligației de 

deservire publică în 

transportul public feroviar 

interurban de pasageri 

Proiect elaborat Trimestrul III Nu este 

necesar/ nu 

necesită 

resurse 

financiare 

Insuficiența 

resurselor umane 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

99.  Obiectiv 99  

Implementarea 

sistemului de bilet 

electronic pe piață 

serviciilor de transport 

feroviar 

99.1 Elaborare soft or 

ajustarea celui existent la 

cerințele comerțului 

electronic 

Sistemul 

implementat și 

funcțional 

Permanent Costul va fi 

estimat în 

urma stabilirii 

cerințelor 

tehnice 

Lipsa mijloacelor 

financiare, 

insuficiența 

resurselor umane   

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

 

STF 

 

PAG 2016-2018 

100.  Obiectiv 100 

Lansarea procesului și 

realizarea lucrărilor de 

reabilitare a 

infrastructurii 

feroviare 

100.1 Lansarea  și 

monitorizarea achizițiilor 

publice internaționale, 

verificarea raportelol 

perfectate pentru donatorii 

asistenței financiare 

Secții de linii 

prioritare 

reabilitate ; 

 

7 unități de tren 

achiziționate; 

 

3 unități 

modernizate;  

 

4 unități date în 

exploatare 

Trimestrul III 97,5 mln. 

euro 

Neîndeplinirea 

condițiilor BERD-

BEI 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

 

STF 

 

Acordul de Proiect 

de restructurare a 

căilor ferate din 

Moldova / 

14.11.2014 

100.2 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului de 

redistribuirea accizului la 

motorina pentru întreținerea 

infrastructurii publice terestre 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Planul de acțiuni 

pentru ameliorarea 

situației la Î.S. 

“Calea Ferată din 

Moldova” 

100.3 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

transmiterea fondului locativ 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
STF 

 

Planul de acțiuni 

pentru ameliorarea 

situației la Î.S. 



 

87 
 

departamental la balanța 

Primăriei Chișinău 
ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

“Calea Ferată din 

Moldova” 

100.4 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

implementarea sistemului 

PSO pentru a fi compensate 

cheltuielile de transportare în 

traficul suburban 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Planul de acțiuni 

pentru ameliorarea 

situației la Î.S. 

“Calea Ferată din 

Moldova” 

100.5 Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului privind 

închiderea a 10 stații puțin 

fiabile 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

 

STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Planul de acțiuni 

pentru ameliorarea 

situației la Î.S. 

“Calea Ferată din 

Moldova” 

100.6 Implementarea Planului 

de acțiuni privind guvernanța 

corporativă la CFM 

Plan elaborat 

și implementat 

Permanent Din contul 

întreprinderii 

și asistenței 

tehnice 

Lipsa mijloacelor 

financiare 
ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

 

STF 

Acordul de Proiect 

de restructurare a 

căilor ferate din 

Moldova / 

14.11.2014 

100.7 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea 

Acordului privind transportul 

internațional feroviar de 

marfă (SMGS) 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane 
STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Regulamentul 

subdiviziunii 

100.8 Elaborarea proiectului 

Hotărârii Guvernului privind 

inițierea negocierilor de 

aderare la Organizația 

interguvernamentală pentru 

transportul feroviar 

internațional 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

- STF 

 

ÎS „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului naval 

101.  Obiectiv 101 

Ajustarea legislaţiei 

naţionale în domeniul 

transportului naval la 

actele normative ale UE 

101.1 Proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

ambarcaţiunile de agrement 

 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Insuficiență 

instituțională 

 

Tergiversarea 

procesului de 

STN PNAAA 2017-

2019; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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101.2  Proiectul hotărîrii de 

Guvern cu privire la 

aprobarea Regulamentului de 

monitorizare și informare 

privind traficul naval 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

aprobare din cauza 

viziunilor diferite 

referitoare la 

finanțarea lucrărilor 

de menținere a 

șenalului navigabil 

 

STN PNAAA 2017-

2019 

101.3 Proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind răspunderea 

în caz de accident a 

transportatorilor de persoane 

pe mare 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.4  Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind cerințele de 

stabilitate specifice pentru 

navele de pasageri 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.5  Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind regulile și 

standardele de siguranță 

pentru navele de pasageri 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.6  Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind aplicarea 

Codului internațional de 

management al siguranței 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.7 Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind cerințele şi 

procedurile pentru încărcarea 

și descărcarea în siguranță a 

vrachierelor 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.8 Proiectul de lege cu 

privire la aderarea Republicii 

Moldova la Convenția 

internațională privind 

controlul sistemelor 

antivegetative dăunătoare 

utilizate la nave (Convenția 

AFS) 

Proiect de lege 

elaborate și 

aprobat  

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.9 Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind interzicerea 

compuşilor organostanici pe 

nave 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.10 Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind formalităţile 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 
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de raportare pentru navele 

care sosesc în şi/sau pleacă 

din port 

101.11 Proiectul hotărîrii de 

Guvern privind cerințele 

minime de securitate și 

sănătate pentru promovarea 

unei mai bune asistențe 

medicale la bordul navelor 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.12 Proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea regulamentului de 

funcționare a Agenției Navale  

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
DT 

 

STN 

PNAAA 2017-

2019 

101.13 Proiectul de hotărîre 

pentru aprobarea proiectului 

de lege cu privire la aderarea 

Republicii Moldova la 

Convenția privind munca în 

domeniul maritim 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.14 Elaborarea 

Regulamentului privind 

echipajul minim al navelor de 

transport cu autopropulsie 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.15 Proiectul hotărârii de 

Guvern privind consolidarea 

securităţii navelor şi a 

instalaţiilor portuare 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.16 Proiectul hotărârii de 

Guvern privind sistemul de 

expertize obligatorii pentru 

operarea în siguranță a 

serviciilor regulate de 

feriboturi cu punte ruliu și 

ambarcațiuni rapide de 

pasageri 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN PNAAA 2017-

2019 

101.17 Elaborarea 

Regulamentului de efectuare a 

lucrărilor de menținere a 

șenalului navigabil pe căile 

navigabile interne ale 

Republicii Moldova 

Ordin comun 

semnat și aprobat  

Trimestrul II Bugetul MEI 

 
STN 

 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 



 

90 
 

101.18 Elaborarea 

Regulamentului de utilizare a 

cheiurilor neamenajate pe 

căile navigabile interne ale 

Republicii Moldova 

Regulamentul 

elaborat și aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
STN 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

101.19 Elaborarea proiectului 

de lege de modificare a Legii 

nr. 176 din 12 iulie 2013 

privind transportul naval 

intern al Republicii Moldova 

 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 STN Regulamentul 

subdiviziunii 

101.20 Proiectul hotărîrii 

Guvernului privind accesul la 

profesia de transportator de 

mărfuri pe cale navigabilă în 

transportul naţional şi 

internaţional şi privind 

recunoaşterea reciprocă a 

diplomelor, certificatelor şi a 

altor titluri oficiale de 

calificare pentru această 

activitate 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STN Regulamentul 

subdiviziunii 

101.21 Extinderea şi 

modernizarea capacităţilor 

portuare şi asigurarea 

navigabilităţii rîurilor Nistru 

şi Prut (pînă la Ungheni) în 

scopul conectării la reţelele 

logistice internaţionale și 

stimularea accesului 

operatorilor la piaţa serviciilor 

de transport naval şi sporirea 

gradului de integrare cu alte 

tipuri de transport 

Proiect tehnic 

privind atragerea 

investiţiilor în 

Complexul 

portuar 

„Giurgiuleşti” 

elaborat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
STN Regulamentul 

subdiviziunii 

101.22 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii de Guvern pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind efectuarea şi 

supravegherea lucrărilor de 

întreţinere a căilor navigabile 

interne 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 

STN Regulamentul 

subdiviziunii 
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Sub-programul: Politici în domeniul transportului rutier 

102.  Obiectiv 102 

Armonizarea  legislației 

naționale în domeniul 

transporturilor rutiere 

la legislația Uniunii 

Europene 

102.1 Elaborarea actului 

normativ privind organizarea 

timpului de lucru al 

persoanelor care efectuează 

activități mobile de transport 

rutier  

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Insuficiență 

instituțională 

 

Serviciul 

transport 

rutier 

(STR) 

PNAAA 2017-

2019, 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

102.2 Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului pentru 

aporRegulamentului privind 

condițiile de admitere în trafic 

a unităților de transport și 

inspecția tehnică periodică 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul III Bugetul MEI 

 
STR PNAAA 2017-

2019 

102.3 Elaborarea Legii 

privind omologarea 

vehiculelor rutiere 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 

STR PNAAA 2017-

2019 

102.4 Proiectul Hotărârii de 

Guvern pentru aprobarea 

Regulamentul transporturilor 

rutiere de persoane şi bagaje 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STR Codul 

Transporturilor 

rutiere 

102.5 Proiectul Hotărârii de 

Guvern pentru 

aprobareaRegulamentului 

transporturilor rutiere de 

mărfuri perisabile şi uşor 

alterabile 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STR Codul 

Transporturilor 

rutiere 

102.6 Proiectul Hotărârii de 

Guvern pentru  aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

autogări 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STR Codul 

Transporturilor 

rutiere 

102.7 Proiectul Hotărârii de 

Guvern pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

desfăşurarea activităţii de 

autoservice 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STR Codul 

Transporturilor 

rutiere 

103.  Obiectiv 103 

Aderarea la acordurile 

și convențiile 

103.1 Acordarea suportului 

logistico-informaționale în 

procesul de aderare la 

Acorduri și 

Convenții 

examinate 

Permanent Bugetul MEI 

 

Insuficiență 

instituțională 

 

STR Regulamentul 

subdiviziunii 
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internaționale relevante 

în domeniul 

transporturilor și 

participarea la comisii 

mixte 

acordurile și convențiile 

internaționale  

103.2 Participarea la ședințele 

comisiilor mixte 

Nr. de ședințe ale 

Comisii convocate 

Permanent Bugetul MEI 

 
STR 

104.  Obiectiv 104 

Activități de 

monitorizare a 

instituțiilor/întreprinde

rilor subordonate și 

combaterea 

transporturilor ilicite 

104.1 Monitorizarea 

activității ANTA 

Nr. de Note 

informative 

privind activitatea 

ANTA 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Insuficiență 

instituțională 

 

STR Regulamentul 

subdiviziunii 

104.2 Monitorizarea 

activității autogărilor și 

stațiilor auto 

Nr. de Note 

informative 

privind activitatea 

autogărilor 

Trimestrial Bugetul MEI 

 
STR Regulamentul 

subdiviziunii 

104.3 Participarea la 

examinarea  modalității de 

plată pentru serviciile 

autogărilor 

Examinarea  

cadrului normativ 

pentru aplicarea 

taxei de peron  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
STR Regulamentul 

subdiviziunii 

104.4 Combaterea 

transporturilor ilicite 

Plan comun 

aprobat cu 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

și Ministerul 

Finanțelor de 

combatere a 

transporturilor 

ilicite 

Permanent Bugetul MEI 

 
STR Regulamentul 

subdiviziunii 

105.  Obiectiv 105  

Modificarea 

programelor de 

transport rutiere 

105.1 Organizarea și 

desfășurarea concursurilor de 

atribuire a rutelor, precum și 

participarea/organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

interministeriale/ 

interdepartamentale 

Nr. de Decizii 

aprobate; 

 

Nr. de ședințe 

desfășurate 

Permanent Bugetul MEI 

 
STR Regulamentul 

subdiviziunii 

Sub-programul: Cooperare în transport 

106.  Obiectiv 106 

Organizarea şi 

participarea eficientă la 

reuniunile organizate în 

contextul implementării 

106.1 Organizarea şi 

participarea la şedinţele 

Comitetului Mixt al 

Acordului RM-UE privind 

Reuniunile 

organizate; 

 

Rapoarte 

perfectate; 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Până în prezent 

Acordul SAC nu a 

intrat în vigoare; 

 

Serviciul 

cooperare 

transport 

(SCT) 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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acordurilor 

internaționale și UE 

crearea Spaţiului Comun 

Aerian 

 

Documente 

semnate  

Insuficiența 

capacității 

instituționale; 

 

Lipsa organizării 

reuniunilor; 

Insuficiența 

capacității 

instituționale; 

 

Lipsa organizării 

reuniunilor  

 

106.2 Participarea la 

reuniunile Parteneriatului 

Estic (Panelul de Transport, 

reuniunile miniştrilor de 

transport PaE etc.) 

Reuniunile la care 

s-a participat/ 

documente 

elaborate/rezultate

le obținute 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

106.3 Participarea la 

reuniunile  Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea 

Dunării: 

Reuniunile la care 

s-a participat/ 

documente 

elaborate/rezultate

le obținute 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT SUERD; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

107.  Obiectiv 107 

Semnarea acordurilor 

internaționale în 

domeniul 

transporturilor  

107.1 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Azerbaidjan 

privind transportul 

internațional combinat de 

mărfuri 

Acord semnat  Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

procesului de 

negociere, semnare 

a tratatelor 

internaționale 

 

 

 

SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.2 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Azerbaidjan de 

cooperare în domeniul 

transportului feroviar 

Acord semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.3 Semnarea Protocolului 

cu privire la modificarea 

Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Guvernul Ucrainei cu privire 

comunicația internațională 

auto, semnat la Chișinău la 20 

martie 1993 

Protocol semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.4 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Ucrainei privind serviciile 

aeriene 

Acord semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.5 Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Acord semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 
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Moldova și Consiliul Federal 

Elvețian privind serviciile 

aeriene 

107.6 Semnarea Protocolului 

la Acordul între Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Ucrainei cu privire 

la comunicația internațională 

auto din 20 martie 1993 

Protocol semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.7  Semnarea Protocolului 

la Acordul între Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Guvernul Ucrainei cu privire 

la activitatea transportului 

feroviar din 20 martie 1993 

Protocol semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

107.8 Semnarea Acordului 

privind transportul aerian 

între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Statelor 

Unite ale Americii 

Acord semnat Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

108.   Obiectiv 108 

Elaborarea şi 

coordonarea 

propunerilor de 

asistenţă externă 

(inclusiv acelor din 

sursele UE) pentru 

subdiviziunile şi 

instituţiile subordonate 

ale Ministerului 

108.1 Elaborarea propunerilor 

de asistență externă și 

coordonarea procesului de 

evaluare a necesităților de 

asistență externă a MEI 

Nr. de propuneri 

de proiecte 

elaborate; 

 

Ședințe organizate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Refuzul de a 

accepta solicitările 

parvenite din partea 

MEI privind 

acordarea asistenței 

externe 

SCT Regulamentul 

subdiviziunii 

VII. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DRUMURILOR 

Sub-programul: Infrastructura drumurilor 

109.  Obiectiv 109 

Implementarea 

continuă a Strategiei de 

Transport și Logistică 

pentru anii 2013 – 2022 

109.1 Reabilitarea drumurilor 

naționale  

90 km de drumuri 

naționale 

reabilitate  

Trimestrul IV Fondul rutier 

IFI 

Incapacitatea 

antreprenorilor de a 

executa lucrările în 

termenii stabiliți. 

Direcția 

Ifrastructur

ă de 

transport 

(DIT) 

 

H.G. Nr. 827 din 

28.10.2013 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

Transport și 
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Secția 

Infrastructu

ra 

drumurilor 

(SID) 

Logistică  pentru 

anii 2013 – 2022; 

 

Legea Nr. 131 din 

07.06.2007 

privind siguranța 

traficului rutier; 

 

H.G. Nr. 1214 din 

27.12.2010 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei 

naționale pentru 

siguranța rutieră. 

Legea drumurilor 

Nr. 509-XIII din 

22.06.1995; 

 

H.G. Nr. 1468 din 

30.12.2016 

privind aprobarea 

listelor drumurilor 

publice naționale 

și locale din 

Republica 

Moldova; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

109.2 Atragerea investițiilor 

externe pentru reabilitarea 

drumurilor publice naționale 

1500 mil. lei atrase Trimestrul IV IFI Tergiversarea 

procesului de 

achiziție a 

lucrărilor. 

DIT 

 

SID 

109.3 Implementarea 

Reformei de întreținere a 

drumurilor publice. 

Contract pilot de 

întreținere bazat 

pe performanță 

semnat 

Trimestrul IV Fondul rutier 

 

Finanțarea 

inadecvată 

cerințelor 

DIT 

 

SID 

109.4 Implementarea 

prevederilor referitor la 

Siguranța rutieră  

1. Micșorarea numărului de 

persoane decedate 

Nr. de persoane 

decedate mai 

puține cu 35% față 

de 2010  

 

 

Trimestrul IV  

 

 

Fondul rutier 

 

Bugetul de 

stat 

Coordonarea 

insuficientă la nivel 

decizional a 

proceselor 

referitoare la 

Siguranța rutieră.  

 

Lipsă de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor 

 

DIT 

 

Serviciu 

securitate 

în transport 

(SST) 

109.5 Elaborarea propunerilor 

pentru crearea unui organ de 

coordonare a activității în 

domeniul siguranței rutiere în  

baza studiului elaborat cu 

suportul Băncii Mondiale. 

Organ de 

coordonare a 

siguranței rutiere 

instituit 

Trimestrul IV  

 

 

Fondul rutier 

 

Bugetul de 

stat 

DIT 

 

SST 

110.  Obiectiv 110  

Asigurarea cadrului 

legal în vederea 

promovării unei politici 

naționale durabile  

110.1 Elaborarea proiectului 

hotărârii de Guvern privind 

aprobarea concepției 

dezvoltării autostrăzilor și 

drumurilor expres în 

Republica Moldova. 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Depășirea 

termenului din 

cauza diferitor 

viziuni și volumului 

mare de date care 

necesită a fi 

prelucrate 

DIT 

 

Legea drumurilor 

Nr. 509-XIII din 

22.06.1995; 

 

H.G. Nr. 1468 din 

30.12.2016 

privind aprobarea 

listelor drumurilor 

publice naționale 

și locale din 
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Republica 

Moldova; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

110.2 Elaborarea proiectului 

de act normative pentru 

aprobarea Regulamentului 

auditului siguranței rutiere 

 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 

SST 

 

DIT 

Legea Nr. 131 din 

07.06.2007 

privind siguranța 

traficului rutier; 

 

Legea drumurilor 

Nr. 509-XIII din 

22.06.1995 

 

111.  Obiectiv 111  

Monitorizarea 

proiectelor de siguranţă 

rutieră 

111.1 Selectarea specialiștilor 

în domeniul siguranței rutiere  

 

Organ executiv 

creat și aprobat   

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor 

SST 

 

DIT 

Legea Nr. 131 din 

07.06.2007 

privind siguranța 

traficului rutier 

 

111.2 Elaborarea 

Regulamentului  de 

funcționare 

Regulament 

elaborat și aprobat 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 
SST 

 

DIT 

Legea Nr. 131 din 

07.06.2007 

privind siguranța 

traficului rutier 

112.  Obiectiv 112 

Inițierea procedurii de 

notificarea și înștiințare 

a proprietarilor de 

obiective amplasate în 

zona drumurilor 

publice și/sau zonele de 

protecție ale acestuia, 

despre necesitatea 

autorizării acestora 

112.1 Elaborarea planului de 

acțiuni cu referire la 

procedura de notificare a 

proprietarilor de obiective în 

comun cu Autoritățile publice 

locale (în conformitate cu 

Legea drumurilor 509/1995 și 

Legea Nr. 163/2010 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcție) 

Plan elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II 

 

Bugetul MEI 

 

Depășirea 

termenului din 

considerente ale 

riscurilor care pot 

apărea în procesul 

notificării și 

impunerii 

proprietarilor de 

obiective din zona 

SID 

 

DIT 

Legea drumurilor 

509-XIII din 

22.06.1995; 

 

Legea 163 din 

09.07.2010 

privind 

autorizarea 

exceutării 
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drumului public 

spre autorizare 

lucrărilor de 

construcție; 

 

Codul Fiscal al 

Republicii 

Moldova; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

112.2 Elaborarea Ordinelor pe 

întreprinderi de întreținere a 

drumurilor din administrare în 

sensul notificării 

proprietarilor obiectivelor din 

zona drumurilor în sensul 

autorizării acestora. 

Nr. de Ordine 

elaborate și semnate 

Trimestrul II 

 

Bugetul MEI 

 
SID 

 

DIT 

HG. Nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

Funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii  

113.  Obiectiv 113 

Perfecționarea cadrului 

legal  

113.1 Elaborarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu privire 

la aprobarea Programului 

privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier 

pentru drumurile publice 

naționale pe anul 2018 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul II 

 

Bugetul MEI 

 

Neîncadrarea în 

termenii stabiliți 

pentru prezentarea 

avizelor de către 

Ministerele de 

resort 

DIT Legea Nr. 720 din 

02.02.1996 fondului 

rutier 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

113.2 Modificarea și 

completarea a Codului fiscal,  

nr. 1163-XIII din 24.04.97, 

titlului IX, Taxele rutiere. 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

avizărilor/reexamin

area proiectului de 

modificare; 

 

Respingerea/ajustar

ea modificărilor, 

titlului IX, Taxele 

rutiere. 

DIT Codul Fiscal al 

Republicii 

Moldova; 

 

Legea Nr. 91 din 

05.04.2007 

privind terenurile 

proprietate publică 

și delimitarea lor 

113.3 Modificarea și 

completarea Legii Nr.91 din 

05.04.2007 privind terenurile 

proprietate publică și 

delimitarea lor. 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat  

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 
DIT Legea Nr. 91 din 

05.04.2007 

privind terenurile 

proprietate publică 

și delimitarea lor; 
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Legea drumurilor 

509-XIII din 

22.06.1995 

113.4 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

ajustarea Planului de acțiuni 

privind implementarea 

Strategiei naționale pentru 

siguranța rutieră, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 972 

din 21.12.2011 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 
SST Legea Nr. 131 din 

07.06.2007 

privind siguranța 

traficului rutier; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

972 din 

21.12.2011 cu 

privire la 

aprobarea Planul 

de acțiuni  privind 

implementarea 

Strategiei 

naționale pentru 

siguranța rutieră 

114.  Obiectiv 114 

Ajustarea normelor 

tehnice și a 

standardelor la cele 

europene  
 

114.1 Aprobarea normelor 

tehnice privind utilizarea 

tehnologiilor moderne în 

domeniul rutier 

Aprobarea a 4 

norme tehnice și 

10 standarde în 

domeniul 

drumurilor 

aprobate 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

termenelor de 

examinare și 

aprobare din partea 

membrilor 

comitetelor de 

resort 

DIT Regulamentul 

subdiviziunii 

115.  Obiectiv 115  

Elaborarea concepției 

privind restabilirea și 

extinderea suprafețelor 

de plantații rutiere cu 

rol de fîșii de protecție 

dea lungul drumului. 

115.1 Elaborarea studiului 

privind situația existentă pe 

rețeaua de drumuri naționale 

în sensul identificării 

sectoarelor de drum cu 

plantații lipsă sau înlocuirea 

celor existente care nu 

corespund normelor de 

siguranță rutieră. 

Studiu elaborat Trimestrul II  

 

Bugetul MEI 

 

Lipsa personalului 

calificat; 

 

Impedimente în 

colectarea 

informațiilor în 

acest sens. 

DIT Legea drumurilor 

Nr. 509-XIII din 

22.06.1995; 

 

H.G. Nr. 1468 din 

30.12.2016 

privind aprobarea 

listelor drumurilor 

publice naționale 

și locale din 

Republica 

Moldova; 
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Regulamentul 

subdiviziunii 

115.2 Elaborarea/semnarea 

Ordinului cu privire la 

inițierea procedurii de 

plantare/înlocuire a 

plantațiilor rutiere 

Ordin semnat și 

aprobat  

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

semnării sau 

avizării Ordinului 

cu această tematică 

DIT H.G. Nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

Funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

116.  Obiectiv 116 

Implementarea 

benzilor rezonatorii pe 

drumurile publice 

116.1 Elaborarea unui proiect 

pilot privind implementarea 

benzilor rezonatorii pe 

drumurile publice 

Proiect elaborat și 

implementat 

Trimestrul IV  

 

10 mii lei/km 

linear din 

Fondul rutier 

Limitarea sau 

întreruperea 

finanţării; 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali 

SST 

 

Î.S. 

”Administ

rația de 

Stat a 

Drumurilo

r” 

Regulamentul 

subdiviziunii 

117.  Obiectiv 117 

Asigurarea continuității 

lucrărilor de 

construcție, 

modernizare și 

reabilitare a 

drumurilor naționale 

din surse externe  

117.1  Înaintarea propunerilor 

către instituțiile financiare 

internaționale și donatori  

pentru finanțarea construcției, 

modernizării și reabilitării 

drumurilor naționale 

Nr de propuneri 

înaintate 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Personal insuficient DIT Regulamentul 

subdiviziunii 

117.2 Participarea la 

selectarea antreprenorilor și 

consultanților prin licitații 

internaționale și locale pentru 

reabilitarea drumurilor 

naționale 

Nr. de 

antreprenori și 

consultanți 

selectați 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Documentația 

pentru licitații 

nepregătită. 

Tergiversarea 

publicării anunțului 

de către Agenție 

Achiziții Publice. 

DIT Regulamentul 

subdiviziunii 
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118.  Obiectiv 118 

Participarea la 

Panelurile de Transport 

a Parteneriatului Estic 

și Grupul de lucru a 

Comitetului de 

Transport (UNECE)   

118.1 Participarea la ședințele 

panelului și la ședințele 

Grupului de lucru  

Nr. de participări  Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Lipsa surselor 

pentru deplasare 
DIT H.G. Nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

Funcționarea 

Ministerului 

119.  Obiectiv 119  

Conexiunea rețelei de 

drumuri din Republica 

Moldova la rețelele 

internaționale 

119.1 Modernizarea și 

reabilitarea rețelei de drumuri 

din Republica Moldova 

conectate la TEN-T. 

Nr. de km de 

drumuri reabilitate 

Trimestrul IV  

 

Fondul rutier 

Investiții 

străine 

Mijloace bănești 

insuficiente; 

 

Mobilizarea 

firmelor de 

construcție 

implicate foarte 

slabă. 

DIT Regulamentul 

subdiviziunii 

120.  Obiectiv 120  

Îmbunătățirea 

procedurii de eliberarea 

Prescripțiilor Tehnice și 

Autorizațiilor de 

amplasare pentru 

amplasarea obiectivelor 

în zona drumurilor 

publice și/sau zonele de 

protecție ale acestuia. 

120.1 Perfectarea 

prescripțiilor tehnice și 

autorizațiilor pentru 

amplasarea obiectivelor în 

zona drumurilor și zona de 

protecție a acestora. 

Nr. de petiții 

examinate în 

termen 

Trimestrul IV  

 

Bugetul MEI 

 

Depășirea 

termenului de 

examinare/perfecta

re/eliberare 

SID Legea drumurilor 

Nr. 509 din 

22.06.1995; 

 

Legea Nr.190 din 

19.07.1994 cu 

privire la 

petiționare; 

 

Legea Nr. 982 din 

11.05.2000 cu 

privire accesul la 

informație. 

121.  Obiectiv 121  

Organizarea și 

desfășurarea 

inspecțiilor sezoniere a 

drumurilor 

121.1 Elaborarea ordinelor 

privind  desfășurarea 

inspecțiilor sezoniere a 

drumurilor și remiterea 

acestora către Î.S. 

”Administrația de Stat a 

Drumurilor” spre executare 

 

Nr. de Ordine 

elaborate/ semnate  

Trimestrul IV  

 

Bugetul de 

stat 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

 

SST 

 

Î.S. 

Administr

ația de 

Stat a 
Drumurilor 

HG. Nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

Funcționarea 

Ministerului 

 

VIII. ELABORAREA ȘI PROMOVAREA POLITICILOR ÎN URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE 
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Sub-program: Politici în domeniul urbanismului 

122.  Obiectiv 122 

Promovarea politicii de 

stat în domeniul 

urbanismului 

122.1  Promovarea proiectului 

Codului Urbanismului și 

Construcțiilor 

Proiectul Codului 

adoptat  

Trimestrul II, 

 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Direcția 

urbanism, 

construcții 

și locuințe 

(DUCL) 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

122.2 Elaborarea proiectului 

HG privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.493 

din 4 iulie 2013 „Cu privire la 

Programul pe termen mediu 

de elaborare a planurilor 

urbanistice la nivel de 

localități pe anii 2013-2016”, 

cu estinderea termenului pînă 

în anul 2020 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul  

IV, 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului Codului 

Urbanismului și 

Construcțiilor 

DUCL PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

122.3  Optimizarea proceselor 

de coordonare și autorizare a 

activităților și lucrărilor în 

domeniul construcțiilor 

Proces optimizat 

(după aprobarea 

Codului 

urbanismului și 

construcțiilor) 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 
DUCL PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

122.4 Elaborarea și aprobarea 

Planului de acțiuni în 

domeniile: managementului 

terenurilor  urbanismului  și 

locuințelor, pe anii 2017 – 

2025 

Proiect elaborat și 

aprobat  

Trimestrul  

IV 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de normativ de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

DUCL Studiul UNECE  

„Profilul țării 

privind locuințele 

și managementul 

terenurilor” 

publicat în august 

2016. 

123.  Obiectiv 123  

Dezvoltarea sectorului 

construcțiilor și 

promovarea 

tehnologiilor moderne 

în domeniu 

123.1 Participarea la 

organizarea şi desfășurarea 

expoziției de ramură 

„Moldconstruct” 

Expoziție/semnina

r desfășurat  

Pe parcursul 

anului 

Organizatorii 

expoziției 

(Moldexpo) 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

DUCL PAG 2016-2018 

124.  
 

Obiectiv 124 

Eliminarea barierelor 

pentru facilitarea 

participării persoanelor 

124.1 Elaborarea, aprobarea 

unor programe naționale și 

locale în domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

Programe 

naționale și locale 

aprobate 

Trimestrul  

IV 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de normativ de 

către autoritățile 

DUCL 

 

DIT 

 

DT 

HG nr.723 din 

08.09.2017  

Pct.6.3 din Anexa 

nr.2;  

 

lex:HGHG20130704493
lex:HGHG20130704493


 

102 
 

cu dizabilități în diferite 

domenii ale vieții 

privind asigurarea 

accesibilității persoanelor cu 

diferite tipuri de dizabilități 

publice și partenerii 

sociali; 
 

DIC 

 

Planul de acțiuni 

privind 

implementarea 

Programului 

național de 

incluziune socială 

a persoanelor cu 

dizabilități pentru 

anii 2017-2022 

Sub-programul: Politici în domeniul locuințelor 

125.  Obiectiv 125 

Asigurarea cadrului 

juridic în vederea 

implementării 

prevederilor Legii nr. 

din 30.04.2015 cu 

privire la locuințe 

125.1 Elaborarea proiectului 

de hotărîre a Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentul cu privire la 

prestarea serviciilor comunale 

și necomunale, folosirea, 

exploatarea și administrarea 

locuințelor 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului HG în 

cadrul pregătirii 

Ședinței de Guvern 

SPU PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

125.2 Elaborarea proiectului 

Hotărîrii de Guvern „ 

Concepția privind reabilitarea 

blocurilor locative” 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul  

IV 

 

Bugetul MEI 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de normativ de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

SPU Legea nr.75 din 

30.04.2015 cu 

privire la locuințe 

126.  Obiectiv 126 

Reformarea modului de 

gestionare a fondului 

locativ 

126.1  Promovarea proiectului 

de lege cu privire la 

condominiu 

Proiect  de lege 

elaborat și aprobat 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 
SPU PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

126.2 Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la 

modificarea, completarea şi 

abrogarea unor legi (în urma 

adoptării Legii cu privire la 

condominiu) 

Proiect de lege 

elaborat și aprobat 

În termen de 

6 luni de la 

adoptarea 

Legii cu 

privire la 

condominiu 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de normativ de 

către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

 

SPU PAG 2016-2018 

126.3 Elaborarea proiectului 

de hotărîre a Guvernului cu 

privire la modificarea, 

completarea şi abrogarea unor 

hotărîri ale Guvernului (în 

Proiect elaborat și 

aprobat 

În termen de 

6 luni de la 

adoptarea 

Legii cu 

Bugetul MEI 

 
SPU PAG 2016-2018 
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urma adoptării Legii cu 

privire la condominiu) 

privire la 

condominiu 

126.4 Elaborarea și 

promovarea Codului practic 

„Reguli și norme de 

exploatare tehnică a fondului 

locativ” 

Cod aprobat Trimestrul   

III 

Bugetul MEI 

 

Buget de stat 

SPU 

 

SPTRC 

HG 191/2002 

126.5 Elaborarea și 

promovarea NCM 

„Metodologia de calculare a 

tarifelor pentru închirierea, 

deservirea tehnică și reparația 

locuințelor” 

 

Metodologie de 

calcul elaborată  

Trimestrul   

III 

Bugetul MEI 

 

Buget de stat 

SPU 

 

SPTRC 

HG 191/2002 

127.   Obiectiv 127 

Promovarea politicilor 

de asigurare cu locuințe 

a tinerilor și 

categoriilor de persoane 

socialmente 

vulnerabile, menționate 

127.1  Dezvoltarea proiectului 

de construcție a locuințelor 

pentru păturile socialmente 

vulnerabile − faza III, finanțat 

de Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei 

Proiect promovat  Trimestrul I Banca de 

Dezvoltare a 

Consiliului 

Europei 

Diminuarea/întreru

perea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

 

SPU PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

127.2 Monitorizarea 

implementării Proiectului de 

construcție a locuințelor 

sociale 

Nr. de persoane 

socialmente 

vulnerabile 

asigurate cu 

locuințe;  

 

Nr. de locuințe 

sociale. 

Trimestrul III Banca de 

Dezvoltare a 

Consiliului 

Europei 

SPU PAG 2016-2018 

128.  Obiectiv 128 

Dezvoltarea resurselor 

umane în domeniul 

reglementării tehnice a 

construcțiilor 

128.1 Organizarea și 

desfășurarea comisiilor de 

atestare a specialiștilor în 

domeniul construcțiilor 

Nr. de comisii 

organizate;  

 

Nr. de specialiști 

atestați Informația 

plasată pe site-ul 

MEI 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

SPU PAG 2016-2018 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

128.2 Modificarea și 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.329 din 23 

Proiect elaborat și 

aprobat 

Trimestrul IV 

 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice -  

condiționat de 

SPU 
 

PAG 2016-2018 

 

lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20090423329
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aprilie 2009 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiştilor cu 

activităţi în construcţii” 

intrarea în vigoare a 

Codului 

urbanismului și 

construcțiilor 

Regulamentul 

subdiviziunii 

128.3 Modificarea și 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 936 din 

16.08.2006 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

expertiza tehnică  

în construcţii”. 

Proiect elaborat și  

aprobat  

Trimestrul IV 

 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice -  

condiționat de 

intrarea în vigoare a 

Codului 

urbanismului și 

construcțiilor 

SPU 

 

Legea nr. 721 din 

02.02.1996 

privind calitatea în 

construcții 

129.   Obiectiv 129 

Pregătirea specialiștilor 

în domeniul 

construcțiilor, 

transporturilor, 

informației și 

comunicațiilor în 

sectorul accesibilității 

129.1  Formarea profesională 

inițială și continuă a 

specialiștilor din domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

privind respectarea și 

aplicarea normativelor și 

standardelor tehnice de 

accesibilitate a persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv în cadrul 

instituțiilor de învățămînt de 

profil  

Nr. de specialiști 

din domeniile 

construcțiilor, 

transporturilor, 

informației și 

comunicațiilor 

instruiți  

Trimestrul IV 

 

Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

SPU 
 

DIT 

 

DT 

 

DIC 

 

HG nr.723 din 

08.09.2017  

Pct.6.3 din Anexa 

nr.2;  

 

Planul de acțiuni 

privind 

implementarea 

Programului 

național de 

incluziune socială 

a persoanelor cu 

dizabilități pentru 

anii 2017-2022 

129.2 Organizarea măsurilor 

de informare și sensibilizare a 

specialiștilor din domeniile 

construcțiilor, transporturilor, 

informației și comunicațiilor 

privind respectarea și 

aplicarea normativelor și 

standardelor tehnice de 

accesibilitate a persoanelor cu 

dizabilități, precum și a 

conceptelor de design 

universal și adaptare 

rezonabilă 

Nr. de evenimente 

organizate în scop 

de informare și 

sensibilizare a 

profesioniștilor  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
SPU 

 

DIT 

 

DT 

 

DIC 

 

HG nr.723 din 

08.09.2017  

Pct.6.3 din Anexa 

nr.2;  

 

Planul de acțiuni 

privind 

implementarea 

Programului 

național de 

incluziune socială 

a persoanelor cu 

dizabilități pentru 

anii 2017-2022 

 

lex:HGHG20090423329
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IX. PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INTERN 

Sub-program: Planificare și management intern 

130.   
 

Obiectiv 130 

Coordonarea 

procesului de 

promovare a 

proiectelor de acte 

normative elaborate de 

către subdiviziunile 

aparatului central al 

ministerului (autori), 

sub aspectul avizării 

proiectelor prin prisma 

respectării de către 

autori a exigențelor de 

tehnică legislativă, 

precum și a cerințelor 

față de documentele de 

politici 

130.1 Avizarea continuă a 

proiectelor de acte normative 

elaborate de către 

subdiviziunile aparatului 

central al Ministerului 

Economiei și Infrastructurii 

sub aspectul respectării de 

către aceștea a exigențelor de 

tehnică legislativă și a 

cerințelor față de documentele 

de politici 

Nr. de proiecte de 

acte normative 

avizate; 

Nr. de proiecte de 

acte legislative 

avizate; 

Nr. de propuneri 

de îmbunătățire 

înaintate urmare 

examinării a 

proiectelor; 

Nr. de ședințe 

interne convocate 

la subiect (după 

caz) 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiență de 

personal 

Direcţia 

analiză, 

monitorizar

e şi 

evaluare a 

politicilor 

(DAMEP) 

 

Legea nr.317-XV 

din 18.07.2003 

privind actele 

normative ale 

Guvernului şi ale 

altor autorităţi  

ale administraţiei 

publice centrale şi 

locale; 

 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

130.2 Evidenţa proiectelor 

actelor normative elaborate şi 

promovate de către 

subdiviziunile aparatului 

central al Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, 

prin înregistrarea proiectelor 

în baza de date  

Evidența 

proiectelor 

elaborate de 

subdiviziunile 

ministerului, 

asigurată; 

Nr. de proiecte 

înregistrarte în 

baza de date  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

- DAMEP 

 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

 

130.3 Coordonarea procesului 

de validare (contrasemnare) a 

Nr. de note de 

validarea a 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- DAMEP 

 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 
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proiectelor de acte normative 

parvenite în adresa 

ministerului, prin gestionarea  

poștei electronice 

validare.hg_me@gov.md, 

create pentru recepționarea și 

transmiterea proiectelor în 

versiunea electronică 

 

proiectelor de acte 

normative 

elaborate de către 

subdiviziuni, 

înregistrate și 

prezentate 

conducerii 

 Serviciului 

tehnologiei 

informației 

și 

comunicați

ilor 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziuniunilor 

130.4 Coordonarea 

activităților de perfectare a 

setului de materiale necesare 

prezentării proiectelor 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii în cadrul 

ședințelor de Guvern. 

Nr. de seturi de 

materiale și a 

notelor 

informative 

prezentate în 

adresa conducerii;  

Nr. de 

subdiviziuni 

cooptate în proces; 

Nr. de ședințe 

interne convocate 

la subiect (după 

caz) 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

131.  Obiectiv 131 

Participare la avizarea 

continuă a proiectelor 

de acte normative 

remise spre avizare de 

către alte autorităţi ale 

administrației publice 

centrale, sub aspectul 

respectării exigențelor 

de tehnică legislativă și 

a cerințelor față de 

documentele de politici 

131.1 Participare la avizarea, 

sub aspectul respectării 

exigențelor de tehnică 

legislativă și a cerințelor față 

de documentele de politici, a 

proiectelor de acte normative 

recepționate de către 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii spre avizare din 

partea altor autorități ale 

administrației publice centrale 

și repartizate de către 

Conducerea ministerului 

subdiviziunii spre evaminare 

în limita competenței deținute  

Nr. de proiecte de 

acte normative 

avizate; 

Nr. de proiecte de 

acte legislative 

avizate; 

Nr. de 

subdiviziuni 

cooptate în 

avizare; 

Nr. de ședințe 

interne convocate 

la subiect 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Insuficiență de 

personal 
DAMEP Legea nr.317-XV 

din 18.07.2003 

privind actele 

normative ale 

Guvernului şi ale 

altor autorităţi  

ale administraţiei 

publice centrale şi 

locale; 

 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

mailto:validare.hg_me@gov.md
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Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

132.  Obiectiv 132 

Asigurarea realizării 

activităților de 

Planificare Strategică în 

cadrul Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii, 

monitorizarea şi 

evaluarea realizării 

acestora 

132.1 Elaborarea Planului 

anual de acţiuni al Ministerului 

Economiei și Infrastructurii 

pentru anul 2018 

Plan aprobat și 

publicat pe pagina 

web al 

ministerului; 

Nr. de obiective și 

nr. de acțiuni 

trasate după 

subdiviziunile 

ministerului 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Capacităţi 

neomogene de 

planificare şi 

raportare, urmare 

reformei 

administrației 

publice centrale 

prin preluarea de 

către minister a 

domeniilor noi de 

competență; 

 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 

întîrziere; 

 

Insuficiență de 

personal 

 

DAMEP 

 

 

Pct.7, subpct. 6) 

din HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

HG nr. 890 din 

20.07.2016 

 

132.2 Elaborarea rapoartelor 

trimestriale privind realizarea 

Planului anual de acţiuni al 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru anul 

2018 

Nr. de rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare întocmite 

și prezentare 

Conducerii 

ministerului 

 

Trimestrial 

 

Bugetul MEI 

 
DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

132.3 Elaborarea Raportului 

anual privind realizarea 

Planului anual de acţiuni al 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru anul 

2018 

Raport elaborat 

adus la cunoștința 

conducerii 

ministerului și 

plasat pe pagina 

web al 

ministerului; 

Gradul de 

realizare al PA 

2018 pe minister, 

% 

Trimestrul I, 

(anul 2019) 

Bugetul MEI 

 
DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 
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132.4 Elaborarea Planului de 

acţiuni consolidat (PAC) al 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru anul 

2018 

 

Plan elaborat și 

aprobat; 

Nr. de obiective și 

nr. de acțiuni 

trasate după 

subdiviziunile 

ministerului 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 
DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

PAG 2016-2018; 

 

PNAAA 2017-

2019 

132.5 Elaborarea rapoartelor 

săptămînale privind realizarea 

Planului de acţiuni consolidat 

(PAC) al Ministerului 

Economiei și Infrastructurii 

pentru anul 2018 

Nr. de 

Rapoarte/Note de 

monitorizare/ 

evaluare 

întocmite; 

Gradul de 

realizare al PAC 

2018 pe minister, 

% 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

PAG 2016-2018; 

 

PNAAA 2017-

2019 

132.6 Elaborarea rapoartelor 

de monitorizare/ evaluare 

privind realizarea Planul de 

acţiuni al Guvernului (PAG)  

Nr. de Rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare elaborate 

și prezentate 

Cancelariei de 

stat; 

Nr. de note 

informative 

prezentate 

Conducerii (după 

caz); 

Gradul de 

realizare al PAG 

pe minister, % 

Trimestrial Bugetul MEI 

 
DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

132.7 Elaborarea propunerilor 

la proiectul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare 

„Moldova 2030”   

Grupuri de lucru 

create și Ordin 

aprobat; 

Nr. de ședințe 

desfășurate și 

procese verbale 

întocmite; 

Trimestrul 

II-III 

Bugetul MEI, 

Cancelaria de 

Stat, 

PNUD/Expert 

Grup 

 

Termenele 

restrînse; 

 

Insuficiență de 

personal 

 

 

DAMEP 

 

Toate 

subdivizi

unile 

structura

le 

Dispoziția 

Guvernului nr. 19-

d din 01.02.2018 

cu privire la 

planificarea și 

elaborarea 

Strategiei 

naționale de 



 

109 
 

Propuneri 

totalizate și 

remise 

Cancelariei de 

Stat 

dezvoltare 

„Moldova 2030” 

132.8 Elaborarea Programului 

de Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru anii 

2018-2020, în baza unei 

metodologii noi 

Grup de lucru 

creat și Ordin 

aprobat; 

Nr. de note 

informative 

prezentate 

Conducerii; 

Nr. de ședințe 

desfășurate și 

procese verbale 

întocmite; 

Program elaborat 

și aprobat 

Tremestrul II-

IV 

Bugetul MEI, 

GIZ Moldova 

- DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

176 din 

22.03.2011; 

 

HG nr.1351 din 

15.12.2016  

133.  Obiectiv 133  

Coordonarea 

procesului de analiză, 

monitorizare, 

evaluare/raportare a 

implementării 

documentelor de politici 

publice naționale şi 

intersectoriale, reieșind 

din domeniile de 

activitate a ministerului 

133.1 Elaborarea rapoartelor 

intersectoriale privind măsurile 

întreprinse de Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

pentru implementarea 

documentelor de politici 

sectoriale din diverse domenii 

Nr. de rapoarte 

elaborate și 

expediate 

autorităților de 

resort; 

Nr. de circulare 

perfectate către 

subdiviziunile 

structurale 

Pe parcursul 

anului (la 

solicitare) 

Bugetul MEI 

 

Multitudinea și 

complexitatea de 

documente de 

politici ce necesită 

a fi monitorizate; 

 

Formularea vagă a 

obiectivelor și 

acțiunilor;  

 

Insuficiență de 

personal 

DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

HG nr.690 din 

30.08.2017 cu 

privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii; 

 

Documentele de 

politici publice 

naționale şi 

intersectoriale; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

134.  Obiectiv 134  

Asigurarea realizării 

interacțiunii procesului 

de elaborare a 

134.1 Coordonarea elaborării 

de către subdiviziunile 

structurale a proiectelor 

Strategiilor Sectoriale de 

Nr. proiecte de 

SSC elaborate, 

prezentate 

Ministerului 

Tremestrul II Bugetul MEI 

 

Bugetul 

autorităților/ 

Necorelarea 

adecvată a 

scopurilor, 

obiectivelor, 

Secția 

financiar 

administrati

vă 

Legea nr.181 din 

25.07.2014 cu 

privire la finanțele 

publice și 



 

110 
 

politicilor publice cu 

procesul bugetar; 

Cheltuieli (SSC) în domeniile 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, în contextul 

procesului CBTM pentru anii 

2019-2021 

Finanțelor și 

plasate pe pagina 

web al 

ministerului; 

Nr. de consultații 

oferite și circulare 

interne transmise 

subdiviziunilor 

instituțiilor 

din subordine 

/ monitorizate 

 

acțiunilor și 

indicatorilor în 

procesul de 

elaborare a SSC; 

 

Abilități 

insuficiente de 

planificare 

bugetară; 

Implicare 

superficială a 

subdiviziunilor; 

 

Însuficiența de 

persnal 

(SFA) 

DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

responsabilității 

bugetar-fiscale; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr.82 

din 24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu și a 

proiectului de 

buget; 

 

Ordinul 

Ministerului 

Finanțelor nr.209 

din 24.12.2015; 

 

Ordinului MEI nr. 

136 din 

07.07.2016; 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

134.2 Elaborarea rapoartelor 

privind realizarea SSC pentru 

anul 2017 

Nr. de rapoarte 

elaborate, remise 

Ministerului 

Finanţelor și 

plasate pe pagina 

web al 

ministerului; 

Nr. de consultații 

oferite și circulare 

interne transmise 

subdiviziunilor 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Bugetul 

autorităților/ 

instituțiilor 

din subordine 

/ monitorizate 

 

SFA  

 

DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale  

134.3 Coordonarea procesului 

de elaborare de către 

subdiviziunile structurale ale 

ministerului a bugetului pe 

programe bazate pe 

performanță; 

 

 

Nr. de Programe 

elaborate, remise 

Ministerului 

Finanţelor și 

plasate pe pagina 

web al 

ministerului; 

Nr. de consultații 

oferite și circulare 

interne transmise 

subdiviziunilor 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Bugetul 

autorităților/ 

instituțiilor 

din subordine 

/ monitorizate 

 

SFA  

 

DAMEP 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale 

 

 

134.4 Elaborarea rapoartelor 

semestriale privind executarea 

bugetului Ministerului 

Economiei și Infrastructurii în 

baza de programe bazate pe 

performanță 

Nr. de rapoarte 

elaborate , remise 

Ministerului 

Finanţelor și 

plasate pe pagina 

web al 

ministerului; 

Pe parcursul 

anului 

(Semestrial) 

Bugetul MEI 

 

Bugetul 

autorităților/ 

instituțiilor 

din subordine 

/ monitorizate 

 

SFA  

 

DAMEP 

 

Toate 

subdiviziunile 

structurale 
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Nr. de consultații 

oferite și circulare 

interne transmise 

subdiviziunilor 

135.  Obiectiv 135 

Asigurarea respectării 

prevederilor legislaţiei 

privind transparenţa în 

procesul decizional 

135.1 Monitorizarea 

implementării prevederilor 

Legii privind transparenţa în 

procesul decizional 

Raport elaborat, 

publicat pe pagina 

web al 

ministerului și 

remis Cancelariei 

de Stat; 

Volumul (%) din 

actele normative 

elaborate de 

Minister 

consultate public 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

- 

 
DAMEP 

 

 

Legea nr.239 din 

13.11.2008 cu 

privire la 

transparența în 

procesul 

decizional  

136.  Obiectiv 136 

Reprezentarea 

intereselor Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii în 

instanţele judecătoreşti 

136.1 Reprezentarea eficientă 

a intereselor Ministerului 

Economiei și Infrastructurii în 

instanțele de judecată şi 

depunerea efortului necesar 

pentru apărarea intereselor 

acestuia.  

 

Nr. referințe 

prezentate; 

Nr. cereri 

prezentate 

 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul MEI 

 

- Secția 

juridică 

(SJ) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1714 din 

27.12.2002; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

136.2 Monitorizarea 

permanentă a dosarelor aflate 

pe rol în instanţele naţionale 

Nr. note elaborate; 

Nr. rapoarte 

elaborate; 

 

Nr. ședințe 

 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- SJ 

137.   Obiectiv 137 

Asigurarea legalităţii 

actelor normative 

elaborate de Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii și supuse 

avizării. 

 

137.1 Efectuarea expertizei 

juridice a proiectelor de 

ordine, instrucţiuni,  dispoziţii 

şi altor acte ale ministerului 

Nr. proiecte de 

acte expertizate 

 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- SJ HG nr. 690/2017; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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138.   Obiectiv 138 

Asigurarea examinării, 

în termen, a petițiilor 

parvenite în cadrul 

Ministerului Economiei 

și Infrastructurii 

138.1 Examinarea şi 

întocmirea răspunsurilor la 

petiții, cereri prealabile, 

demersuri. 

 

Nr. de petiții și 

răspunsuri 

efectuate în 

termen; 

 

Nr. de demersuri 

examinate 

 

Nr. cereri 

prealabile 

examinate 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- SJ HG nr. 690/2017; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

139.  Obiectiv 139 

Asigurarea unui proces 

transparent al 

achiziţiilor de mărfuri, 

lucrări şi servicii 

 

139.1  Evaluarea necesarului 

de achiziţii de bunuri, lucrări 

şi servicii       

 

Plan de achiziţii 

aprobat; 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de seama 

privind contacte 

de achiziţie de 

mică valoare 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- SJ 

 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

140.  Obiectiv 140 

Asigurarea 

managementului 

eficient al resurselor 

financiare alocate şi 

activităţii financiar- 

contabile. 

 

140.1 Coordonarea şi 

elaborarea  proiectului 

bugetului pentru aparatul 

central al ministerului şi 

instituţiilor din subordine, 

inclusiv strategiilor sectoriale 

de cheltuieli (SSC) și 

programe bugetare (PB) 

bazate pe performantă ale 

ministerului. 

Proiectul de buget 

elaborat și 

aprobat; 

 

Proiecte de SSC și 

PB elaborate; 

 

 

 

Trimestrul II-

III 

 

 

 

Bugetul MEI 

 

 

Influenţa negativă a 

factorilor externi la 

elaborarea corectă  

şi la timp a 

propunerilor de 

buget, prin 

nerespectarea 

limitelor de 

cheltuieli şi 

termenilor stabiliţi 

de prezentare, 

precum şi calculele 

incorecte pentru 

întreţinerea 

Ministerului. 

Acces neautorizat 

la sistemul 

informaţional de 

date; 

SFA Ordinului MEI nr. 

136 din 

07.07.2016; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii;  

 

Legea bugetului 

de stat 

140.2 Elaborarea planului 

anual de finanţare a 

ministerului, monitorizarea și 

evaluarea acestuia  

 

Plan de finanţare 

elaborat; 

 

Nr. notelor de 

contabilitate 

elaborare; 

 

Nr.rapoartelor 

statistice, fiscale 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 
SFA Planul anual de 

acţiuni al direcţiei; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii; 

 

Ordin MF nr.208  

din 24.12.2015; 
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140.3 Recepționarea dărilor 

de seamă de la instituţiile din 

subordine 

Nr. rapoartelor 

financiare  

 

Permanent  Bugetul MEI 

 

 

Repartizarea 

incorectă a 

alocațiilor bugetare 

și neprezentarea în 

termenii stabiliți a 

planurilor de 

finanțare; 

 

Neprezentarea 

documentelor 

primare în termenii 

stabiliți;  

 

Greşeli de calcul  şi 

întîrzieri în 

efectuarea plaţilor; 

 

Inregistrarea 

eronată în alte 

contruri, la alte 

articole de 

cheltuieli a sumelor 

derulate prin 

trezorerie, banci sau 

casierie; 

 

Efectuarea plăților 

fară documente 

confirmative sau a 

documentelor 

eronat întocmite; 

 

Prezentarea dărilor 

de seamă cu erori şi 

întîrzieri față de 

termenii stabiliți 

SFA Ordin MF nr.216 

din 28.12.2015 

 

Legea finanţelor 

publice şi 

responsabilităţi 

bugetar-fiscale 

nr.181 din 

25.07.2014; 

 

Legea 

contabilităţii nr. 

113-XVI din 

27.04.2007; 

 

Ordinul MEI nr.94 

din 17.05.2016; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

140.4 Întocmirea rapoartelor 

financiare  pe aparatului 

central al ministerului şi 

raportului consolidat 

Nr. rapoartelor 

elaborate   

 

Permanent Bugetul MEI 

 
SFA 

140.5 Asigurarea integrităţii 

valorilor materiale şi 

inventarierea bunurilor aflate 

în gestiunea ministerului. 

Nr. rapoartelor, 

borderourilor 

elaborate. 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Erori la calcularea 

uzurii mijloacelor 

fixe.  

SFA 
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Nr. listelor de 

inventariere 

elaborate. 

Erori la 

confruntarea 

datelor din evidenţa 

contabilă şi cea 

tehnico-operativă şi 

de stabilire a 

rezultatelor 

inventarierii. 

140.6 Crearea, gestionarea și 

actualizarea constantă a 

Registrului/Programului 

obiectivelor/proiectelor de 

investiții capitale ale 

Ministerului 

Registru/Program 

creat, gestionat, 

actualizat constant 

(inclusiv 

electronic) și 

prezentat 

Ministerului 

Finanțelor, 

inclusiv prin 

intermediul 

platformei 

www.rpic.gov.md 

 

Permanent Bugetul MEI 

 

- DMI  

 

SFA 

 

 

141.  Obiectiv 141 

Asigurarea unor  

măsuri organizatorice 

în cadrul Ministerului, 

prin bună gestionare şi 

exploatare a bunurilor.  

141.1 Evaluarea necesarului 

achiziţii de bunuri, lucrări şi 

servicii 

Plan de achiziţii 

aprobat; 

 

Nr.contractelor 

înregistrate 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Omiterea procurării 

de bunuri sau 

servicii din planul 

anual de achiziții 

publice. 

SFA 

142.  Obiectiv 142 

Implementarea şi pro-

movarea continuă a 

politicii de personal şi a 

legislaţiei în domeniul 

funcţiei publice şi 

statutului 

funcţionarului public 

142.1 Organizarea 

activităţilor  de metenanţă a 

Sistemului informaţional 

automatizat  „Registrul 

funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici” ( 

HRMIS) în cadrul 

ministerului 

 

HRMIS 

funcţional; 

 

Nr. actualizări 

realizate 

Permanent Bugetul MEI 

 

Defecțiuni tehnice 

ce pot crea 

dificultăți în 

introducerea și 

stocarea  datelor în 

sistemul HRMIS 

Serviciul 

resurse 

umane 

(SRU) 

 

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public 

HG nr.106 din 

11.02.2014 pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

privind 

organizarea şi 

funcţionarea 

Sistemului 

http://www.rpic.gov.md/
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informaţional 

automatizat 

„Registrul 

funcţiilor publice 

şi al funcţionarilor 

publici”; 

142.2 Desfășurarea procedurii 

de evaluare a performanțelor 

profesionale ale 

funcționarilor publici  din 

cadrul ministerului pentru 

anul 2018 la care încetează 

sau se modifică raporturile 

de serviciu, precum și 

stabilirea obiectivelor 

individuale de activitate  

pentru a.2018 

 

Nr. fişe de 

evaluare 

verificate; 

 

Nr. fiselor de 

stabilire a 

obiectivelor 

individuale de 

activitate pentru 

a.2018 aprobate 

Trimestrul I  Bugetul MEI 

 

Evaluarea 

subiectivă a 

performanțelor 

profesionale 

individuale; 

 

Abilități 

insuficiente  a 

evaluatorilor de 

organizare și 

desfășurare a 

evaluărilor 

SRU 

 

Toate 

subdiviziu

nile 

structurale  

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG 

nr.201din11.03.20

09 privind punerea 

în aplicare a 

prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

142.3 Organizarea şi 

desfăşurarea concur-surilor 

pentru ocuparea funcţiei 

publice vacante. Participarea 

la procedura de  ocupare a 

funcţiilor publice vacante prin 

concurs 

Nr. procese 

verbale elaborate; 

 

Nr. de concursuri  

desfăşurate; 

 

Nr. persoane 

angajate prin 

concurs; 

 

Nr de contestaţii 

depuse de 

candidaţii la 

concurs 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

) 

 

Implicarea 

factorilor interni şi 

externi pentru 

favorizarea 

candidaților  care 

urmează a fi 

angajați; 

 

Confidențialitatea  

de elaborare a 

variantelor 

lucrărilor scrise, 

grilelor de apreciere 

pentru proba scrisă, 

SRU 

 

Membrii 

Comisiei de 

concurs 

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG 

nr.201din11.03.20

09 privind punerea 

în aplicare a 

prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu 
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142.4 Coordonarea şi 

monitorizarea procesului  

privind perioada de probă şi 

integrare a funcţionarilor 

publici debutanţi 

 

Nr. de persoane 

instruite/informate 

Programe 

elaborate şi 

aprobate; 

 

Nr. activităţi 

organizate; 

 

Nr. funcționari 

publici debutanți 

confirmați în 

funcție 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

a listei întrebărilor 

pentru interviu 

 

SRU 

 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public 

143.  Obiectiv 143 

Perfecționarea 

profesională continuă a 

personalului 

143.1 Desfăşurarea 

procesului de identificare a 

necesităţilor de instruire  a 

funcţiona-rilor publici, 

elaborarea şi aprobarea 

Planului de dezvoltare profe-

sională  pentru anul 2018 

Nr. propuneri 

examinate; 

 

Proiectul Planului 

de dezvoltare 

profesională 

elaborat şi aprobat 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Delegarea 

funcţionarilor 

publici neeligibili 

peste hotarele ţării  

sau fără perfectarea 

actului 

administrativ 

respectiv; 

 

Cheltuieli 

nejustificate de 

delegare 

Insuficiența 

resurselor umane 

pentru coordonarea 

şi organizarea 

procesului de 

instruire internă şi 

externă a 

funcţionarilor 

publici din cadrul 

ministerului 

 

SRU 

 

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG 

nr.201din11.03.20

09 privind punerea 

în aplicare a 

prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG cu privire la 

comanda de stat 

privind 

dezvoltarea 

profesională a 

personalului din 

autorităţile publice 

în anul 2017; 
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HG nr.10 din   

pentru aprobarea 

Regulamen-tului 

cu privire la 

delegarea 

salariaţilor 

entităţilor din 

Republica 

Moldova 

 

143.2 Coordonarea și 

organizarea procesului de 

instruire internă şi externă a 

funcționarilor publici din 

cadrul ministerului conform 

Planului de instruire pentru 

a.2018. 

 

Nr. seminare de 

instruire 

desfășurate; 

 

Nr. funcționari 

publici instruiți; 

 

Gradul de instruire 

a personalului 

(%); 

 

Nr. funcţionarilor 

publici instruiţi  

cel puţin 40 ore 

anual 

 

Pe parcursul 

anului 

250 mii lei 

(2% din 

fondul de 

salarizare a 

ministerului), 

Comanda de 

Stat, 

partenerii de 

dezvoltare 

Delegarea 

funcţionarilor 

publici neeligibili 

peste hotarele ţării  

sau fără perfectarea 

actului 

administrativ 

respectiv. 

 

SRU 

 

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG 

nr.201din11.03.20

09 privind punerea 

în aplicare a 

prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

HG cu privire la 

comanda de stat 

privind 

dezvoltarea 

profesională a 

personalului din 

autorităţile publice 

în anul 2017; 

 

HG nr.10 din   

pentru aprobarea 

Regulamen-tului 

143.3  Delegarea personalului 

la cursurile de instruire 

externă, inclusiv în cadrul 

Academiei de Administrare 

Publică Tinerea evidenței 

personalului instruit 

Proiecte de ordine 

privind delegarea 

la cursuri de 

instruire  

elaborate; 

 

Nr. persoane 

delegate. 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Cheltuieli 

nejustificate de 

delegare; 

 

Insuficiența 

resurselor umane 

pentru coordonarea 

şi organizarea 

procesului de 

instruire internă şi 

externă a 

funcţionarilor 

publici din cadrul 

ministerului 

 

SRU 
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cu privire la 

delegarea 

salariaţilor 

entităţilor din 

Republica 

Moldova 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

 

144.  Obiectiv 144 

Monitorizarea 

respectării prevederilor 

Legii nr.25/2008 

privind Codul de 

conduită a 

funcţionarului public, , 

Legii nr. 133 din 

17.06.2016 privind 

declararea averii și a 

intereselor personale 

144.1 Asigurarea includerii 

cerinței de declarare a averii și  

intereselor personale în  toate 

actele administrative  ce 

reglementează angajarea, 

numirea sau eliberarea în/din 

funcţia publică 

Nr. documente 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

- SRU 

 

Legea nr. 133 din 

17.06.2016 

privind declararea 

averii și a 

intereselor 

personale 

144.2 Asigurarea depunerii 

declarațiilor de avere și 

interese personale prin 

registrul e-Integritate 

Nr. declarațiilor 

depuse prin 

registrul e- 

Integritate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

- SRU 

 

Legea nr. 133 din 

17.06.2016 

privind declararea 

averii și a 

intereselor 

personale 

144.3 Organizarea și 

desfășurarea activităților de 

instruire privind normele de 

conduită a funcționarului 

public 

Nr. persoane 

instruite 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 

Nerespectarea 

normelor de etică în 

relația cu entitatea 

și 

colegii de serviciu 

SRU 

 

Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public; 

 

Legea nr.25-XVI 

din 22.02.2008 

privind Codul de 

conduită a 

funcţionarului 

public; 

 

Legea nr. 133 din 

17.06.2016 

privind declararea 

averii și a 
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intereselor 

personale 

144.4 Respectarea regimului 

declarării averilor și 

intereselor personale   

Nr. 

funcționarilor 

angajați;  

 

Nr. de declarații 

depuse în 

momentul 

angajării; 

 

Nr. de angajați 

raporturile de 

serviciu ale cărora 

au încetat pe 

parcursul anului;  

 

Nr. declarațiilor 

depuse la încetarea 

raporturilor de 

serviciu 

 

Pe parcursul 

anului  

Bugetul MEI 

 

- SRU 

 

Legea 

nr.133/17.06.2016 

privind declararea 

averii și a 

intereselor 

personale 

145.  Obiectiv 145 

Modernizarea 

serviciilor publice prin 

eficientizare şi 

reinginerie 

145.1 Eficientizarea și 

reingineria serviciilor publice 

Nr. servicii 

publice 

eficientizate; 

 

Nr. de activități de 

eficientizare  

 

Trimestrul IV 

 

Bugetul MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

Insuficiența 

finanțării; 

 

Modificarea 

deciziilor/modificar

ea mecanismului 

Guvernului; 

 

Reorganizarea 

insituțională prin 

transferal 

serivciilor publice 

altor autorități  

Serviciul 

tehnologiei 

informației 

și 

comunicații

lor; 

(STIC) 

 

Subdiviziu

nile și 

autoritățile 

subordonat

e/ 

coordonate 

ale 

ministerulu

i 

PAG 2016-2018; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr 966 

din 09.08.2016 cu 

privire la 

aprobarea Planului 

de acțiuni privind 

reforma de 

modernizare a 

serivciilor publice 

pentru anul 2017-

2021; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 
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145.2 Crearea şi/sau 

actualizarea fişelor serviciilor 

publice în portalul 

guvernamental 

https://servicii.gov.md 

Nr. fişe elaborate/ 

actualizate 

 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Reorganizarea 

insituțională prin 

transferal 

serivciilor publice 

altor autorități 

STIC 

 

Subdiviziu

nile și 

autoritățile 

subordonat

e/ 

coordonate 

ale 

ministerulu

i 

Hotărîrea 

Guvernului nr 966 

din 09.08.2016 cu 

privire la 

aprobarea Planului 

de acțiuni privind 

reforma de 

modernizare a 

serivciilor publice 

pentru anul 2017-

2021 

146.  Obiectiv 146 

Introducerea sistemului 

de semnătură 

electronică  

146.1 Asigurarea procesului 

de aplicare a semnăturii 

electronice 

Nr. de activități 

realizate  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

 

Fluctuația 

personalului  
STIC 

 

Subdiviziu

nile 

structurale 

ale 

ministerulu

i 

Strategia națională 

de dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova Digitală 

2020” aprobată 

prin HG 857/2013 

147.  Obiectiv 147 

Eficientizarea şi 

asigurarea activităţii 

sistemelor 

informaţionale şi a 

echipamentului tehnic 

de suport 

147.1 Optimizarea și 

menținerea arhitecturii 

infrastructurii informaționale 

și tehnologice 

Nr. de activități 

optimizate  

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

 

Insuficiența 

finanțării  
STIC 

 

Strategia națională 

de dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova Digitală 

2020” aprobată 

prin HG 857/2013 

147.2 Implementarea 

politicilor privind securitatea 

cibernetică  

Nr. de documente 

elaborate și 

aprobate;  

 

Nr. de activități 

realizate  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

STIC 

 

Subdiviziu

nile 

structurale 

ale 

ministerulu

i 

Strategia națională 

de dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova Digitală 

2020” aprobată 

prin HG 857/2013 

148.  Obiectiv 148 

Instruirea și 

dezvoltarea 

profesională în 

domeniul guvernării 

electronice  

148.1 Instruirea personalului 

în implementarea politicilor 

de modernizare tehnologică a 

guvernării  

Nr. de instruiri 

desfășurate  

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

de dezvoltare 

STIC 

 

Subdiviziu

nile 

structurale 

ale 

Strategia națională 

de dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova Digitală 

https://servicii.gov.md/


 

121 
 

ministerulu

i 

2020” aprobată 

prin HG 857/2013 

149.  Obiectiv 149 

Asigurarea 

implementării 

politicilor în domeniul 

accesului la informație 

prin gestionarea 

serviciilor web  

149.1 Identificarea, 

publicarea și actualizarea 

datelor de interes public pe 

portalul http://date.gov.md  

Nr. seturi de date 

identificate; 

 

Nr. seturi de date 

publicate/actualiza

te   

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

 

Fluctuația 

personalului 

responsabil de 

actualizarea datelor  

STIC 

 

Subdiviziu

nile și 

autoritățile 

subordonat

e/ 

coordonate 

ale 

ministerulu

i 

Planul de acțiuni 

pentru o guvernare 

deschisă pentru 

anii 2016-

2018,aprobat prin 

HG 1432 din 

29.12.2016 

149.2 Adminstrarea și 

dezvoltarea portatului MEI 

Nr. de activități de 

dezvoltare; 

 

Nr. de înregistrări 

informaționale  

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

 

Fluctuația 

personalului 

responsabil de 

actualizarea datelor  

STIC 

 

Subdiviziu

nile și 

autoritățile 

subordonat

e/ 

coordonate 

ale 

ministerulu

i 

Strategia națională 

de dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova Digitală 

2020” aprobată 

prin HG 857/2013 

149.3 Administrarea 

contentului site-ului 

https://particip.gov.md    

Nr. de înregistrări 

informaționale 

 

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

Solicitări ad-hoc cu 

nerespectarea 

cerințelor de 

prezentare privind 

informația care 

urmează a fi 

publicată  

STIC 

 

Subdiviziu

nile și 

autoritățile 

subordonat

e/ 

coordonate 

ale 

ministerulu

i 

PAG 2016-2018; 

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

150.  Obiectiv 150 

Securitatea internă a 

informațiilor atribuite 

la secretul de stat 

150.1 Actualizarea și 

implementarea sarcinilor și 

metodelor de securitate 

internă, asigurarea planificării 

Nr. sarcinilor 

realizate în termen 

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

Schimbări ale 

mecanismului 

guvernamental  

Serviciu 

Probleme 

speciale 

(SPS) 

Legea nr. 245-

XVI din 

27.11.2008 cu 

http://date.gov.md/
https://particip.gov.md/
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și respectării securității 

interne în cadrul ministerului 

privire la secretul 

de stat 

HG nr. 1176 din 

22.12.2010 pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

cu privire la 

asigurarea 

regimului secret în 

cadrul autorităților 

publice și a altor 

persoane juridice;  

 

Regulamentul 

subdiviziunii 

  

150.2 Expertizarea și avizarea 

actelor normative aferente 

reglementării activității 

privind securitatea internă a 

informațiilor atribuite 

secretului de stat 

Nr. de acte 

expertizate și 

avizate 

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

Lipsa solicitărilor  SPS 

150.3 Acordarea asistenței 

metodologice și consultative 

la respectarea și 

implementarea procedurilor 

speciale conform legislației în 

vigoare, precum și 

organizarea activităților de 

instruire specifică a 

personalului ministerului și 

conducătorilor entităților 

subordonate ministerului, 

care au acces la informații 

atribuite secretului de stat.  

Nr. de persoane 

instruite  

Trimestrial  Bugetul MEI 

 

 SPS 

151.  Obiectiv 151 

Îmbunătățirea 

sistemului curent de 

evaluare, raportare a 

managementului 

financiar şi control 

(MFC), precum şi de 

emitere a declarației 

privind buna guvernare 

151.1 Organizarea și 

desfășurarea procesului de 

autoevaluare a sistemului de 

MFC în cadrul entităţii 

Raport elaborat; 

Declarația privind 

buna guvernare 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Evaluare 

neefectuată la 

termen; 

 

Informații ironate 

privind situația 

sMFC 

Serviciul 

audit intern 

(SAI) 

Legea nr.229 din 

23.09.2010; 

Ordin MF nr 113 

din 15.09.2011 

Regulament 

raportarea 

activitatii AI in 

sect. publ. 

152.  Obiectiv 152 

Actualizarea și  

sistemului de 

management de control 

intern în cadrul 

structurii Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

152.1 Organizarea misiunilor 

de Audit intern pe domenii 

(Transport, Tehnologii 

informaționale, Construcții și  

Economic) 

Nr. de Raporte 

emise pe fiecare 

domeniu (minim 

4) 

Trimestrul I-

IV 

Bugetul MEI 

 

Neexecutarea 

misiunilor 

planificate din 

motivele misiunilor 

ad-hoc solicitate de 

conducerea MEI 

SAI Legea nr.229 din 

23.09.2010; 

Ordin MF nr 189 

din 05.11.2015  

Standarde 

Nationale de 

Control Intern in 

sect. publ. 
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153.  Obiectiv 153 

Consolidarea 

activităților de 

implimentare a SNCI in 

cadrul MEI 

153.1 Efectuarea auditelor de 

consisliere către 

subdiviziunile MEI 

Organizarea instruirilor 

interne pentru persoanele 

responsabile de 

implimentarea SNCI 

Note interne 

elaborate și 

prezentate 

conducerii; 

 

3 perioade de 

instruire 

Trimestrul III Bugetul MEI 

 

Imposibilitatea 

participării 

apersoanelor 

responsabile  

SAI Legea nr.229 din 

23.09.2010; 

Ordin MF nr 189 

din 05.11.2015  

Standarde 

Nationale de 

Control Intern in 

sect. publ. 

154.  Obiectiv 154 

Informarea publicului 

privind activitatea 

Ministerului Economiei 

și Infrastructurii și 

asigurarea 

transparenţei 

procesului decizional 

154.1 Plasarea și 

actualizarea pe site-ul 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii a informațiilor 

privind politicile 

implementate, strategiile, 

legislația, programele de 

dezvoltare, rapoartele de 

activitate, ce vizează toate 

sectoarele economiei 

naționale, instituțiile 

subordonate, precum și a 

datelor publice privind 

conducerea ministerului; 

Nr. documente 

plasate și 

actualizate; 

 

Nr. accesări în 

creștere cu 10% 

semestrial; 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Lipsa de capacitate 

la procesarea unui 

volum mare de 

informații 

Serviciul 

informare 

și 

comunicare 

cu mass-

media  

(SICMM) 

 

STIC  

 

Legea nr.239-XVI  

din  13.11.2008 

privind 

transparenta în 

procesul 

decizional; 

 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

668 din 

19.06.2006, 

privind paginile 

oficiale ale 

autorităților 

administrației 

publice în rețeaua 

Internet 

Legea nr.982-XIV   

din 11.05.2000, 

privind accesul la 

informație; 

 

Legea presei nr. 

243-XIII  din  

26.10.1994; 

 

Codul 

audiovizualului al 

Republicii 

Moldova 

18.08.2006; 

 

154.2 Plasarea pe site-ul 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii și expedierea 

mass mediei din țară a 

comunicatelor de presă 

privind inițiativele și 

proiectele de decizii 

elaborate, precum şi 

anunțurilor de presă privind 

desfășurarea evenimentelor 

publice. 

Nr. comunicatelor 

de presă și 

anunțurilor plasate 

pe pag. oficială și 

difuzate mass 

mediei; 

 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și deficiențe tehnice 
SICMM 

154.3 Coordonarea și 

asigurarea procesului de 

comunicare a Ministerului 

Economiei și Infrastructurii și 

conducerii cu publicul larg, 

reprezentanții societății civile 

şi cu mijloacele de informare 

în masa.  

Nr. interviurilor 

acordate de către 

conducerea 

instituției și 

responsabilii de 

implementarea 

politicilor 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și deficiențe 

tehnice, 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

SICMM 
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sectoriale mass 

mediei; 

Nr. solicitărilor de 

acces la informație 

privind politicile 

sectoriale și 

domeniile de 

activitatea ale 

instituției și 

conducerii 

Regulamentul 

subdiviziunii 

154.4 Coordonarea și 

monitorizarea reflectării 

activității autorității publice 

central și conducerii în 

mijloacele de informare în 

masă și impactului acțiunilor 

de comunicare. 

Nr. revistei de 

presă și 

rapoartelor de 

monitorizare a 

mass-media 

privind  reflectarea 

activității 

autorității publice 

central și 

conducerii. 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și resurse tehnice 
SICMM 

155.  Obiectiv 155 

Gestionarea platformei 

unice de comunicare 

între SCRP al MEc și 

unitățile de comunicare 

din instituțiile 

subordonate 

155.1 Coordonarea și 

desfășurarea acțiunilor de PR 

comune 

Nr. evenimente 

organizate 

Trimestrial Bugetul MEI 

 

Fluctuația de 

personal calificat și 

resurse financiare, 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice 
 

SICMM  

 

COORDONAT: 

Secretar general de stat    Iulia COSTIN   semnat 

Secreatari de stat     Vitalie IURCU   semnat  

      Iuliana DRĂGĂLIN  semnat 

      Vitalie TARLEV  semnat 

      Serghei BUCATARU  semnat 

      Anatolii USATÎI  semnat 


