
Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 08  din 01. 02. 2016

Februarie Martie Aprilie

1 Reluarea negocierilor şi semnarea Acordului de cooperare dintre Republica 

Moldova şi Fondul Monetar Internaţional cu privire la politicile economice şi 

financiare întru asigurarea stabilităţii macroeconomice, bugetare şi financiare şi 

deblocarea asistenţei financiare din partea partenerilor de dezvoltare

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională 

Misiunea 

organizată;               

Acord semnat

2 Acordarea suportului necesar în deschiderea finanţării bugetare acordate de 

România în baza Acordului de împrumut de 150 mil. Euro

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia proiecte 

de dezvoltare 

economică 

Suport financiar 

acordat

3 Deblocarea asistenţei tehnice şi financiare din partea UE şi partenerilor de 

dezvoltare

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia proiecte 

de dezvoltare 

economică

Suport financiar 

acordat

Priorităţile Ministerului Economiei 

pentru perioada 20 ianuarie – 30 aprilie 2016:

„Agenda – 100 zile” 

Nr. Acţiunea
Termen de realizare

Responsabil
Indicator de 

rezultat

Activităţi pe plan extern



4

Acordarea priorităţii absolute şi atenţiei sporite în realizarea angajamentelor 

prevăzute de Acordul de Asociere/DCFTA, către finele lunii aprilie atingînd un 

nivel de realizare a angajamentelor de circa 30%

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

30% din Planul 

naţional de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere este 

realizat

5 Desfăşurarea Reuniunii Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană 

pînă la sfîrşitul lunii ianuarie, în cadrul căreia vor fi abordate: situaţia actuală de 

implementare a DCFTA, discutarea şi agrearea unui mecanism unic de modificare a 

anexelor la AA/DCFTA, crearea unui Birou de traduceri a actelor 

legislative/normative etc

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

Reuniunea 

Comisiei 

organizată;       

Proces-verbal 

întocmit

6 Dezvoltarea instrumentelor de implementare şi aplicare a DCFTA în raioanele 

de est ale ţării şi asigurarea accesului agenţilor economici din Transnistria la 

preferinţele comerciale

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

Nr. şedinţelor 

organizate



7 Realizarea integrală a acţiunilor planificate pentru trimestrul I, 2016 în Matricea de 

politici privind Programul de suport bugetar din partea UE pentru instituirea 

DCFTA pentru anul 2016, astfel fiind asigurată obţinerea asistenţei financiare 

europene în volum de 30 mil. Euro

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA; Direcţia 

generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei; Direcţia 

generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

% realizare

8 Desfăşurarea a cel puţin 10 evenimente cu implicarea a peste 500 de 

participanţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societății civile întru 

asigurarea transparenţei şi conştientizării publice privind oportunităţile şi beneficiile 

implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

10 evenimente 

organizate;      500 

participanţi



9 Menţinerea dialogului strategic privind cooperarea sectorială pe aspectele 

legate de comerţ dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în contextul 

implementării AA/DCFTA

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

10 Restabilirea şi dinamizarea relaţiilor comerciale cu Federaţia Rusă în vederea 

reluării exporturilor produselor moldovenești pe piața rusă, inclusiv demararea 

procedurilor de organizare în semestru I, 2016 a Comisiei mixte interguvernamentale 

moldo-ruse, concomitent cu organizarea Forului oamenilor de afaceri

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare cu 

organizaţiile 

internaţionale 

financiare

Comisia 

desfăşurată; 

Proces-verbal 

întocmit;    Forum 

organizat

11 Intensificarea cooperării bilaterale cu Ucraina și unificarea eforturilor în 

procesul de integrare europeană, inclusiv prin organizarea în trimestrul I, 2016 a 

Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene, concomitent cu organizarea 

Forului oamenilor de afaceri

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare cu 

organizaţiile 

internaţionale 

financiare

Comisia 

desfăşurată; 

Proces-verbal 

întocmit



12 Revizuirea componenţei nominale a comisiilor mixte pentru colaborarea 

comercial-economică cu alte state şi lansarea procedurilor interne şi externe de 

convocare a acestora pentru impulsionarea schimburilor comerciale și atragerii 

investiţiilor

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare cu 

organizaţiile 

internaţionale 

financiare

Numărul de 

comisii mixte 

revizuite

13 Demararea negocierilor cu 5 state în vederea semnării acordurilor privind 

promovarea şi protejarea investiţiilor, inclusiv: Emiratele Arabe Unite, Regatul 

Maroc, Oman, Turcia, Republica Federală Brazilia

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare cu 

organizaţiile 

internaţionale 

financiare

Numărul de 

acorduri 

14 Promovarea ratificării în Parlament a Acordului OMC privind facilitarea 

comerţului

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Acord ratificat



15 Promovarea ratificării în Parlament a Acordului de comerţ liber cu Turcia Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Acord ratificat

16 Promovarea modificării Convenţiei Pan-Euromediteraniene în partea ce ţine de 

scutirea de la plata taxelor vamale la importul de materii prime utilizate la 

producerea mărfurilor destinate exportului, inclusiv a acelora din Transnistria

Direcţia generală 

cooperare 

economică 

internaţională; 

Direcţia politici 

comerciale şi 

OMC 

Proiect elaborat

17 Aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

Proiect aprobat

18 Revizuirea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii 

Moldova

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

Proiect aprobat

19 Aprobarea noului Plan de acţiuni pentru anii 2016-2018 pentru implementarea 

Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 

pentru anii 2013-2020

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

Proiect aprobat

Acţiuni în domeniul investiţiilor şi competitivităţii



20 Elaborarea listelor de proiecte investiţionale naţionale de dezvoltare, inclusiv în 

UTA Găgăuzia, bazate pe indicatori obiectivi de performanță în scopul creării de 

locuri de muncă şi a creșterii economice, precum şi eliminarea barierelor birocratice 

în implementarea acestora

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii; 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Proiect aprobat

21 Elaborarea programelor de dezvoltare strategică a Organizaţiei de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi a Organizaţiei pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii; 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate; 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Programe 

elaborate

22 Aprobarea modificărilor și completărilor Legii nr.451-XV din 30.07.2001 

privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, întru 

excluderea a 3 genuri de activitate din lista activităţilor licenţiate 

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect aprobat

23 Aprobarea modificărilor şi completărilor Legii nr.131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, pentru obținerea unei 

diminuări a numărului controalelor şi inspecţiilor de stat cu cel puțin 4% pînă la 

finele anului

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect aprobat

24 Elaborarea, promovarea și aprobarea, de comun cu Ministerul Justiţiei, a inițiativei 

legislative privind introducerea moratoriului la efectuarea controalelor la fața 

locului și a perchezițiilor în cadrul unui proces contravențional, asupra 

activității de întreprinzător

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect elaborat

25 Elaborarea iniţiativei legislative privind stabilirea caracterului consultativ pentru 

controalele de stat efectuate la întreprinderile mici şi mijlocii pe parcursul a 3 

ani de la înfiinţarea întreprinderilor în cauză

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiect elaborat



26 Elaborarea, promovarea şi aprobarea iniţiativei legislative pentru interzicerea 

colaboratorilor ministerului de interne să efectueze controale planificate sau 

inopinate agenţilor economici din ţară, cu excepţia cazurilor de desfăşurare a unor 

activităţi antreprenoriale ilegale  

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect elaborat

27 Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182 

din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

Proiect aprobat

28 Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.451 din 28 iulie 2013

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

Proiect aprobat

29 Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc 

industrial SRL „Sud Invest Company”

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii

Proiect aprobat

30 Crearea cadrului instituţional şi operaţional pentru demararea implementării 

creditului polonez pe componenta industrială 

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii; 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Mecanism 

elaborat



31 Elaborarea modificărilor la prevederile Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu  

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, în 

vederea eficientizării procesului şi extinderii prevederilor acesteia asupra tuturor 

iniţiativelor cu impact asupra businessului, inclusiv a iniţiativelor legislative 

înaintate de către deputaţii în Parlament, şi dezvoltarea unui mecanism simplificat 

pentru iniţiativele aferente implementării AA/DCFTA

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

Direcţia 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene şi 

DCFTA

Proiect elaborat

32

Modificarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare (AIR) și de 

monitorizare a eficienței actului de reglementare

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect elaborat

33 Aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea 

Modelului Costului Standard, fapt ce va permite pînă la finele anului reducerea cu 

circa 4% a poverii administrative de conformare cu cadrul de reglementare pentru 

domeniile de intervenţie

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

Proiect aprobat

34
Implementarea „ghişeului unic” pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie, astfel încît pînă la finele anului să fie obţinută o reducere de circa 4% a 

timpului şi costului de obţinere a actelor permisive aferente

Direcţia politici 

de reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător

35 Aprobarea legislaţiei aferente procesului de instituire a „ghişeului unic în 

comerţ”, inclusiv anularea unor acte permisive pentru unităţile comerciale şi 

aplicarea mecanismului de notificare

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiect aprobat

36 Elaborarea Conceptului de tranziţie de la instrumentele de reglementare a 

preţurilor (rentabilitatea la fabricare/adaosul comercial la vînzare) spre 

mecanismele de acordare a ajutorului social direcţionat

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiectul 

Conceptului 

elaborat



37 Crearea şi lansarea activităţii Consiliului pentru promovarea proiectelor 

investiţionale de importanță naţională

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii; 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Consiliu 

funcţional

38 Elaborarea Ghidului procedurilor de export a produselor agroalimentare, 

destinat producătorilor agricoli şi firmelor specializate în export

MIEPO Ghid elaborat

39 Elaborarea a 2 studii de piaţă pentru sectorul agroalimentar (miere) și pentru 

fabricarea mobilei, cazul Franţei

MIEPO 2 studii elaborate

40 Organizarea a 4 vizite de studiu a potenţialilor investitori (companii din domeniul 

automotive din Germania, România și Belgia)

MIEPO 4 vizite 

desfăşurate

41 Asigurarea participării active la cea de-a XV-a ediţii a Expoziţiei Naţionale 

„Fabricat în Moldova” în perioada 3 – 7 februarie 2016

MIEPO Numărul 

participanţilor

42

Elaborarea unui mecanism de consolidare şi eficientizare a activităţii zonelor 

economice libere prin modificarea cadrului juridic şi instituţional

Direcţia generală 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri şi 

investiţii; 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

Mecanism 

elaborat

43

Aprobarea Legii privind întreprinderile mici şi mijlocii (în redacţie nouă)

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiect aprobat

44

Elaborarea cadrului legislativ privind „antreprenoriatul social”, inclusiv 

definirea statutului şi identificarea facilităţilor pentru activităţile desfăşurate de 

întreprinderile sociale

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiect aprobat

Acţiuni în domeniul susţinerii IMM-urilor



45

Aprobarea Programului de susţinere a antreprenoriatului feminin în zonele 

rurale

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiect aprobat

46

Aprobarea Planului de acţiuni privind adaptarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii la „economia verde” – parte componentă a Strategiei de dezvoltare a IMM-

urilor pentru anii 2012-2020

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Proiect aprobat

47 Facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare prin garantarea creditelor 

solicitate de la instituţiile financiare prin intermediul Fondului de Garantare a 

Creditelor

ODIMM Numărul 

garanţiilor 

acordate

48 Iniţierea şi/sau dezvoltarea a circa 50 de afaceri prin intermediul Programului 

„PARE 1+1”

ODIMM Numărul de 

afaceri

49

Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul antreprenoriatului în cadrul 

Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)

ODIMM Numărul de 

sesiuni de 

instruire 

organizate; 

Numărul 

persoanelor 

instruite

50
Finalizarea lucrărilor de proiectare a 2 incubatoare de afaceri în r. Călărași şi 

r. Cahul 

ODIMM Lucrări de 

proiectare 

finalizate

51 Lansarea activităţilor de identificare a locaţiilor pentru crearea a 2 incubatoare 

de afaceri noi, unde vor fi incubate în medie cel puţin cîte 15 întreprinderi per 

incubator, astfel fiind facilitată crearea de noi afaceri în zonele rurale

ODIMM; 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Localităţile 

identificate

52 Desfăşurarea ediţiei a doua a Zilelor Business-ului Regional Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

comerţ

Eveniment 

desfăşurat

Acţiuni în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorului



53 Promovarea în Parlament a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22 septembrie 

1995

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;      

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii

Proiect adoptat

54 Promovarea în Parlament a proiectului Legii metrologiei armonizat cu legea model 

internaţională a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii

Proiect adoptat

55

Elaborarea proiectului de Lege privind modificarea Legii privind activitatea de 

reglementare tehnică nr. 420 – XVI din 22.12.2006, în vederea ajustării 

prevederilor acesteia la cerinţele şi practica europeană ce vizează libera circulaţiei a 

mărfurilor

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei

Proiect elaborat

56 Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV 

din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;      

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială

Proiect elaborat



57 Aprobarea Programului naţional de standardizare pentru anul 2016 Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei

Proiect aprobat

58 Aprobarea Programului de perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea 

documentelor normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu 

legislaţia şi standardele europene şi internaţionale

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii

Proiect aprobat

59 Realizarea Planului de achiziţii de echipamente pentru dotarea instituţiilor din 

domeniul infrastructurii calităţii, responsabile de implementarea angajamentelor 

DCFTA 

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei

Plan de achiziţii 

realizat

60 Adoptarea a cel puţin a 500 standarde europene şi internaţionale ca standarde 

naționale

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Institutul 

Naţional de 

Standardizare

Numărul 

standardelor 

adoptate



61 Anularea a cel puţin 250 standarde conflictuale cu standardele europene şi 

standardelor GOST depăşite care nu mai corespund progresului tehnologic

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Institutul 

Naţional de 

Standardizare

Numărul 

standardelor 

anulate

62 Participarea la cel puţin 3 intercomparări la nivel regional a etaloanelor din 

Baza Naţionala de Etaloane Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei

Numărul de 

intercomparări

63 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, fiind etalonate cel puţin 100 de etaloane

64 Efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării a cel puţin 10 modele de 

mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public

Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Institutul 

Naţional de 

Standardizare



65 Organizarea Zilei mondiale a protecţiei consumatorului – 15 martie 2016 Direcţia generală 

infrastructura 

calităţii şi 

supravegherea 

pieţei;    Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială

Eveniment 

organizat

66 Promovarea în Parlament şi adoptarea noii Legi cu privire la energia electrică, 

întru transpunerea pachetul legislativ energetic III 

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Proiect adoptat

67 Liberalizarea pieţei de gaze naturale a Republicii Moldova prin promovarea în 

Parlament şi adoptarea noii Legi cu privire la gaze naturale

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Proiect adoptat

68 Realizarea activităţilor preparatorii şi crearea premiselor necesare pentru semnarea 

unor contracte noi de furnizare a energiei electrice la condiţii favorabile, 

începând cu 01.04.2016 

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Contratele 

semnate

Acţiuni în domeniul energetic



69 Finalizarea studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei şi Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E, ceea 

ce va contribui la sincronizarea pieţelor de energie electrică din RM şi UE şi 

integrarea acestora în piaţa energetică europeană

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Studiu finalizat

70 Desfășurarea consultărilor publice pe marginea Studiului de fezabilitate Ungheni-

Chişinău, la capitolul Evaluarea impactului social şi de mediu, proiect ce va 

contribui la diversificarea surselor de aprovizionare cu gazele naturale şi sporirea 

securităţii energetice a Republicii Moldova

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Direcţia 

infrastructură 

energetică 

Numărul 

evenimentelor 

desfăşurate

71
Realizarea în cadrul Proiectului de Îmbunătăţire a Eficienţei SACET a unui racord 

suplimentar între circuitele CET-1 și CET-2 în vederea sporirii eficienţei 

energetice şi a securităţii furnizării energiei termice în mun. Chișinău 

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice

Racord realizat

72 Semnarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova, S.A. ”CET-Nord”, şi 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acordat din Fondul 

Parteneriatului Europei de Est pentru Eficientă Energetică şi Mediu, în valoare de 3 

mil. Euro, în vederea implementării proiectului de modernizare „Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălți (S.A. “CET-Nord”)”

Direcţia 

producere şi 

furnizare a 

energiei termice

Acord semnat

73 Implementarea proiectelor de eficientă energetică din alocațiile bugetare prin 

intermediul Fondului pentru Eficientă Energetică:

- Monitorizarea la faza de implementare si post-implementare a proiectelor, care 

prevăd realizarea măsurilor de EE aferente clădirilor publice – 250 proiecte 

(valoare totala cca. 516 mil. lei, economiile estimate de energie – 100 mil. lei);

- Examinarea si aprobarea proiectelor, care prevăd realizarea măsurilor de EE 

aferente clădirilor publice – 10 proiecte (valoare estimata totala de cca. 20 mil. 

lei);

- Examinarea si aprobarea proiectelor care prevăd realizarea măsurilor de EE 

aferente sistemelor de iluminat public – 10 proiecte (valoare estimata totala de 

cca. 30 mil lei).

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică

Proiecte 

implementate



74
Coordonarea de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a 5 planuri locale 

de acţiuni şi  5 programe locale în domeniul eficienței energetice

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică

75 Avizarea a unui număr de cel puţin 10 propuneri de proiecte în domeniul 

eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabilă

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică

76 Dotarea instituţiilor publice cu sisteme eficiente şi mai ieftine de încălzire cu 

biomasă prin intermediul Proiectului „Energie şi Biomasă” (PEBM), şi anume:

- instalarea a 17 centrale termice în 14 comunități rurale din Regiunea de 

Dezvoltare Sud, inclusiv în 7 comunităţi din r. Taraclia, 5 comunităţi din UTAG şi 

3 oraşe mici. 8 centrale termice vor fi completate cu panouri solare pentru furnizarea 

apei calde menajere;

- elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie privind instalarea centralelor 

termice pe biomasă şi a panourilor solare pentru 4 proiecte din Regiunea de 

Dezvoltare Nord;

- aprobarea a 6 proiecte de încălzire a instituţiilor publice din Regiunea de 

Dezvoltare Centru;

- instruirea operatorii centralelor termice din 30 comunităţi, beneficiari din 

prima fază a PEBM (2011-2014);

- monitorizarea în sezonul de încălzire 2015-2016 a celor 144 centrale termice, 

implementate la prima faza a PEBM. 

Direcţia eficienţă 

energetică şi 

surse de energie 

regenerabile

77 Acordarea a circa 50 de subvenţii subiecţilor din sectorul rezidenţial şi cel al 

microîntreprinderilor pentru procurarea cazanelor pe biocombustibil solid, 

produs local, întru Implementarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului 

producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică

Numărul de 

subvenţii acordate

78 Elaborarea proiectului de Lege cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală în vederea ajustării managementului corporativ la 

bunele practici de gestiune a proprietăţii publice

Direcţia politici 

de administrare şi 

deetatizare a 

proprietăţii 

publice

Proiect elaborat

Acţiuni în domeniul managementului proprietăţii publice



79 Elaborarea şi aprobarea proiectului Legii cu privire la concesiuni prin prisma 

abordării unui nou concept privind concesiunile şi facilitarea atragerii 

investiţiilor private în sectorul public

Direcţia politici 

de administrare şi 

deetatizare a 

proprietăţii 

publice;  Agenţia 

Proprietăţii 

Publice

Proiect elaborat

80 Elaborarea contractului tip de management pentru conducătorii întreprinderilor 

cu capital majoritar de stat cu stabilirea indicatorilor de performanță tipizaţi

Direcţia politici 

de administrare şi 

deetatizare a 

proprietăţii 

publice

81 Monitorizarea permanentă a Contactului de concesiune a activelor 

Aeroportului Internaţional Chişinău şi terenului aferent acestora, inclusiv a 

investiţiilor planificate, prin intermediul Comisiei interministeriale de monitorizare, 

instituite de Ministerul Economiei

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice

82 Expunerea bunurilor proprietate de stat din domeniile liberalizate la 

licitaţii/concursuri publice pe principii de transparenţă

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice


