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PLANUL DE ACȚIUNI  

al Ministerului Economiei pentru anul 2016 

 

 

Nr. Obiective Acțiuni 
Indicatori de 

produs/ 
rezultat 

Termen de 

realizare 
Costul 

acţiunii/Sursa 

de finanţare 
Riscuri 

Responsabil 
(subdiviziunea) 

Documente de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8  

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 
Sub-programul: Cooperare economică cu partenerii de dezvoltare 

1.  Organizarea şi 

desfăşurarea 

şedinţelor Comisiilor 

interguvernamentale 

pentru colaborarea 

economică, 

comercială, ştiinţifică 

şi tehnică 

Comisiei interguvernamentale 

moldo-chineză pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Indisponibilitatea 

copreședinților de 

a participa la 

lucrările 

Comisiei; 
Lipsa 

propunerilor de 

nominalizare a 

altei candidaturi; 
Modificarea ad-

hoc a agendei 

Comisiei  

Direcţia relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare cu 

organizaţiile 

internaţionale 

financiare 

(REBCOIF) 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

21 din 

18.01.2014 cu 

privire la 

comisiile 

interguvername

ntale pentru 

colaborarea 

economică, 

comercială, 

științifică și 

tehnică  

Comisia interguvernamentală 

moldo-turkmenă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Comisia interguvernamentală 

moldo-rusă pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Comisia mixtă 

interguvernamentală moldo-

ucraineană în domeniul colaborării 

economice şi comerciale 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Comisia interguvernamentală 

moldo-vietnameză de colaborare 

economică, comercială şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Comisia interguvernamentală 

moldo-turcă de colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

I 

Comisia moldo-cehă de cooperare 

economică, industrială şi tehnico-

Şedinţă 

organizată; 

Trimestrul 

II 



ştiinţifică Protocol semnat 
Comisia interguvernamentală 

moldo-kazahă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Comisia interguvernamentală 

moldo-belarusă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Comisia interguvernamentală 

moldo-lituaniană de colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Comisia interguvernamentală 

moldo-polonă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

II 

Comisia interguvernamentală 

moldo-română pentru colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-tadjică de colaborare 

economică, comercială şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-armeană de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-azeră de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-israeliană pentru cooperare 

comercial-economică  

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-elenă de cooperare 

economică, tehnologică şi 

ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

III 

Comisia interguvernamentală 

moldo-bulgară de colaborare 

comercial-economică şi tehnico-

ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 

Comisia interguvernamentală 

moldo-qatareză pentru cooperare 

economică, comercială şi tehnică 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 



2.  Încheierea de 

acorduri de cooperare 

comercial-economică 

cu partenerii ţării 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 

privind comerţul transfrontalier 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul MEc 
(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Extinderea 

perioadei de 

negociere cu 

partenerii externi 
 

DREBCOIF Legea Nr. 595  
din  24.09.1999 
privind 

tratatele 

internaţionale 

ale Republicii 

Moldova; 
 
Hotărârea 

Guvernului Nr. 

442 din  

17.07.2015 

pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i privind  
mecanismul de 

încheiere, 

aplicare și 

încetare a 

tratatelor 

internaţionale 

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 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kazahstan 

privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Federative a 

Braziliei privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Canadei privind 

promovarea şi protejarea reciprocă 

a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Încheierea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Libaneze 

privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Regatului Maroc privind 

promovarea şi protejarea reciprocă 

a investiţiilor 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Armenia 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 



privind cooperarea comercial-

economică 
Semnarea Acordului de colaborare 

comercial-economică dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kîrgîze 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

Semnarea Acordului de colaborare 

comercial-economică dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Kazahstan 

Acord semnat Pe 

parcursul 

anului 

3.  Protejarea intereselor 

economice în cadrul 

organismelor 

internaţionale 

(GUAM, OCEMN, 

ICE, etc.) 

Participare la şedinţele grupului de 

lucru GUAM în domeniul 

economiei şi comerţului 

Şedinţă 

desfăşurată; 

Protocol semnat 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Insuficienţa 

resurselor umane 

DREBCOIF Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

4.  Dezvoltarea 

cooperării de 

producţie 

Elaborarea şi completarea Listelor 

mărfurilor (serviciilor) destinate 

livrărilor prin cooperarea de 

producţie între agenţii economici 

în cadrul Acordurilor privind 

cooperarea de producţie încheiate 

între Republica Moldova şi statele 

CSI (Federaţia Rusă, Ucraina, 

Republica Belarus) pentru anul 

2016 

Lista elaborată 

şi completată 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuația 

personalului 

calificat 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

competitivitate 

(DPIC) 

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea  

competitivităţii 

RM 

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 

2016 

Lista elaborată 

şi completată 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la inițierea 

negocierilor și aprobarea semnării 

Protocolului de modificare a 

Acordului între Guvernul 

Proiect elaborat Trimestrul 

II 
Nu necesită 

costuri 
 



Republicii Moldova şi Guvernul 

Federaţiei Ruse privind cooperarea 

de producţie (semnat la Moscova, 

la 30 octombrie 1998) pentru anul 

2016 

5.  Asigurarea 

colaborării cu 

organizaţiile 

financiare 

internaţionale (OFI), 

inclusiv Fondul 

Monetar 

Internaţional şi 

Banca Mondială, 

conform domeniilor 

de competenţă ale 

Ministerului 

Asigurarea desfăşurării misiunilor 

şi întrevederilor cu reprezentanţii 

OFI 

Nr. materiale 

prezentate 

conducerii; 
Nr. întrevederi 

organizate 

Trimestrial Bugetul MEc 
(salarii 

ordinare) 

Insuficienţa 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză 

aprofundate 

DREBCOIF Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

6.  Negocierea și 

promovarea 

acordurilor 

internaționale cu 

partenerii de 

dezvoltare privind 

finanțarea/implement

area proiectelor de 

asistență externă 
 

Asigurarea colaborării cu 

organismele internaționale, 

pregătirea și participarea în cadrul 

evenimentelor, ședințelor și 

proceselor internaționale în cadrul 

proiectelor de dezvoltare 

economică 

Nr. întruniri și 

evenimente; 
Nr. note 

informative şi 

informaţii 

elaborate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Insuficienţa 

abilităților de 

comunicare în 

limba engleză 

aprofundate; 
Lipsa 

cunoștințelor 

despre legislaţia 

europeană 

Direcţia proiecte 

de dezvoltare 

economică 

(DPDE) 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

Promovarea spre semnare a 

acordurilor cu privire la asistența 

externă 

Nr. acorduri 

încheiate și 

aprobate  
Nr. grupuri de 

negocieri 

instituite 

Trimestrial Bugetul MEc 
(salarii 

ordinare) 

Capacităţi 

limitate de 

negociere cu 

partenerii de 

dezvoltare 

DPDE 
în parteneriat cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MEc 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 
Asigurarea activității Consiliului 

sectorial în domeniul asistenței 

externe pentru sectoarele 

coordonate de Ministerul 

Economiei și a Grupurilor de 

Lucru 

Nr. ședințe 

organizate 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Capacităţi 

limitate de 

conlucrare cu 

partenerii; 
Fluctuația 

personalului 

calificat 

DPDE 
în parteneriat cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MEc 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

7.  Atragerea și Elaborarea Nr. propuneri de Trimestrul Bugetul MEc Experiență şi DPDE Programul de 



valorificarea 

eficientă a 

oportunităţilor oferite 

de partenerii de 

dezvoltare în 

domeniul asistenței 

externe 

conceptelor/propunerilor de 

proiecte pe sectoarele coordonate 

de Minister în colaborare cu 

subdiviziunile structurale și 

instituțiile subordonate/coordonate 

ale Ministerului 

proiecte 

elaborate 
IV (salarii 

ordinare) 
cunoştinţă 

limitată în 

elaborarea 

conceptelor şi 

propunerilor de 

proiecte 

în parteneriat cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MEc 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

Menţinerea bazei de date a 

proiectelor şi programelor de 

asistenţă externă implementate în 

sectoarele coordonate de  

Ministerul Economiei - platforma 

pentru gestionarea asistenței 

externe www.amp.gov.md  

administrată de Cancelaria de Stat    

Bază de date 

actualizată; 
Nr. proiecte/ 

programe de 

asistenţă externă 

care sunt în 

proces de 

implementare 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Acces limitat la 

informaţie; 
Capacităţi 

limitate de 

conlucrare cu 

partenerii 

DPDE Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 
 

Monitorizarea proiectelor de 

asistenţă externă existente prin 

elaborarea rapoartelor semestriale 

de monitorizare și a Raportului 

anual privind implementarea 

proiectelor şi programelor de 

asistenţă externă a Ministerului , 

inclusiv în cadrul Consiliului 

sectorial economic în domeniul 

asistenţei externe 

Rapoarte 

elaborate; 
Nr. şedinţe 

organizate 

Trimestrul 

II şi IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Prezentarea 

informației 

incomplete şi cu 

întîrziere 

DPDE 

Conlucrarea cu Unitățile de 

implementare a proiectelor și 

monitorizarea activităților și 

rezultatelor realizate 

Nr. rapoarte;  
Nr. şedinţe 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Prezentarea 

informaţiilor 

incomplete şi cu 

întîrziere 

DPDE 

Conlucrarea cu Unitățile de 

implementare a proiectelor și 

monitorizarea activităților și 

rezultatelor realizate 

Nr. rapoarte;  
Nr. şedinţe 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

DPDE 

Sub-programul: Politici comerciale 

8.  Elaborarea şi 

promovarea 

proiectelor de acte 

normative şi 

legislative în 

contextul racordării 

cadrului legal la 

 Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Insuficienţa 

resurselor umane; 
Tergiversarea 

procesului 

Direcția politici 

comerciale și 

OMC (DPC 

OMC) 

Legea nr.172 

din 25 iulie 

2014 privind 

Nomenclatura 

combinată a 

mărfurilor  

http://www.amp.gov.md/


prevederile 

Nomenclaturii 

combinate a 

mărfurilor Republicii 

Moldova 

legislativ 

9.  Elaborarea cadrului 

legislativ şi normativ 

în domeniul 

comerţului exterior 

Revizuirea actelor normative şi 

legislative în domeniul 

administrării vamale în vederea 

aducerii lor în conformitate cu 

angajamentele OMC, DCFTA şi 

Acordul de Asociere cu UE şi 

CEFTA 

Proiecte 

aprobate 
Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Insuficienţa 

resurselor umane; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ 
Deficienţe de 

comunicare 

instituţională și 

interinstituțională 

DPC OMC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.614 din 11 

septembrie 

2015 

Prezentarea notificărilor şi 

conformarea la angajamentele 

OMC 

Nr. notificări 

prezentate către 

OMC; 
Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.560 din 1 

august 2012; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.430 din 13 

iulie 2015. 

10.  Coordonarea 

activităţilor de 

cooperare cu OMC, 

monitorizarea şi 

implementarea 

angajamentelor 

asumate faţă de 

OMC 

Monitorizarea şi acordarea 

suportului consultativ în domeniul 

aplicării regulilor şi normelor 

prevăzute în acordurile OMC 

Nr. proiecte 

avizate; 
Nr. demersuri 

examinate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Insuficienţa 

resurselor umane; 
Deficienţe de 

comunicare 

instituţională și 

interinstituțională 

DPC OMC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.560 din 1 

august 2012; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.430 din 13 

iulie 2015. 
Programul de 

activitate OMC 

2016 

Asigurarea participării la şedinţele 

comitetelor sectoriale din cadrul 

OMC şi elaborarea poziţiei ţării pe 

subiectele discutate 

Nr. evenimente; 
Nr. documente 

elaborate 

Trimestial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Promovarea proiectului de lege 

pentru ratificarea Acordului pentru 

Facilitarea Comerţului din cadrul 

OMC 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPC OMC Acordul 

privind 

Facilitarea 

Comerţului din 

cadrul OMC 
Revizuirea Hotărîrii Guvernului 

nr. 134 din 10 februarie 2009 şi 

promovarea amendamentelor 

corespunzătoare în Hotărârea 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPC OMC Hotărârii 

Guvernului nr. 

134 din 10 

februarie 2009 



vizată  
Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege pentru 

ratificarea GPA şi aderarea la 

Acordul privind achiziţiile publice 

(GPA) din cadrul OMC 

Proiect aprobat  Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Legea nr.131 

din 3 iulie 

2015; 
Acordul 

privind 

Achiziţiile 

Publice din 

cadrul OMC 
Elaborarea şi promovarea 

proiectelor de acte normative şi 

legislative în scopul racordării 

normelor naţionale la 

angajamentele asumate în cadrul 

OMC urmare prezentării 

raportului de revizuire a politicii 

comerciale (TPR) a Republicii 

Moldova în cadrul OMC din 2015 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPC OMC Legea 131 din 

3 iulie 2015; 
Acordul 

privind 

Achiziţiile 

Publice din 

cadrul OMC 
Acordul 

privind 

facilitarea 

comerţului din 

cadrul OMC; 
Protocolului 

adiţional 5 la 

Acordul de 

amendare şi 

aderare la 

Acordul 

Central 

European de 

Comerţ Liber 

(CEFTA) 

Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la stabilirea Comitetului 

Naţional pentru Facilitarea 

Comerţului 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPC OMC 

Iniţierea proceselor/investigaţiilor 

în vederea identificării şi 

eliminării barierelor tarifare şi 

netarifare existente pe plan 

bilateral şi multilateral în cadrul 

OMC 

Nr. procese 

iniţiate; 
Nr. documente 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Prezentarea 

informației 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor limită 

DPC OMC Acordurile 

Multilaterale 

din cadrul 

OMC (TBT; 

SPS; TRIPS; 

GATS; GATT 

1994, etc.) 

11.  Elaborarea şi Continuarea negocierilor asupra Nr. runde de Trimestrul Bugetul MEc Fluctuația DPC OMC Acordul 



modificarea actelor 

normative și 

legislative privind 

eliminarea barierelor 

netarifare din 

domeniul comerţului 

Acordului privind comerţul cu 

servicii în cadrul CSI 
negocieri IV (salarii 

ordinare) 
personalului 

calificat; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

privind 

comerţul liber 

din cadrul CSI 
 

12.  Consolidarea şi/sau 

aprofundarea 

cadrului juridic al 

relaţiilor comercial-

economice al 

Republicii Moldova 

şi asigurarea 

participării 

Republicii Moldova 

în cadrul cooperării 

economice 

internaţionale 

Participare la organizarea 

Şedinţelor Consiliului Economic al 

CSI 

4 şedinţe 

desfăşurate; 
Nr. documente 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DREBCOIF Acordul 

privind 

comerţul liber 

din cadrul CSI 
Continuarea consultărilor în cadrul 

CSI privind anularea barierelor 

tarifare şi netarifare în  cadrul 

Acordului privind Zona de Comerţ 

Liber în cadrul CSI, semnat la 

Sankt Petersburg la 18 octombrie 

2011 

Nr. runde de 

negocieri 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 

calificat; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

DPC OMC Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

Continuarea negocierilor privind 

introducerea modificărilor în 

Acordul privind Regulile de 

determinare a ţării de origine a 

mărfurilor în CSI din 20 

noiembrie 2009 

Nr. runde de 

negocieri 
Trimestrul 

III 

Negocierea Acordului privind 

Facilitarea comerţului din cadrul 

CEFTA (Protocolului adiţional 5 

la Acordul de amendare şi aderare 

la Acordul Central European de 

Comerţ Liber (CEFTA)) 

Nr. runde de 

negocieri 
Trimestrul 

III 

Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului 

privind iniţierea negocierilor şi 

aprobarea semnării Protocolului 

adiţional 5 la Acordul de 

amendare şi aderare la Acordul 

Central Direcţia politici 

comerciale şi OMC European de 

Comerţ Liber (CEFTA) 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 

Negocierea Acordului privind 

comerţul cu servicii în cadrul 

Acord semnat Trimestrul 

IV 



CEFTA 
Asigurarea participării în cadrul 

reuniunilor şi Subcomitetelor 

CEFTA 

Nr. reuniuni la 

care s-a asigurat 

participarea 

Trimestrial 

Asigurarea participării Republicii 

Moldova la şedinţele organizate în 

cadrul UNECE 

Nr. documente 

elaborate 
Trimestrial 

Promovarea proiectului de lege 

pentru ratificarea Acordului de 

comerţ liber între Republica 

Moldova şi Republica Turcia 

Acord ratificat Trimestrul 

I 

13.  Asigurarea 

implementării 

Acordului de comerţ 

liber dintre Republica 

Moldova şi 

Republica Turcia 

Elaborarea modificărilor şi 

completărilor la cadrul normativ şi 

legislativ în vigoare privind 

distribuirea cotelor în comerţul 

exterior cu Republica Turcia 

Proiecte 

elaborate 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

DPC OMC Acordul de 

comerţ liber 

dintre 

Republica 

Moldova şi 

Republica 

Turcia 
Elaborarea modificărilor şi 

completărilor la cadrul normativ şi 

legislativ în vigoare privind 

distribuirea cotelor în comerţul 

exterior cu Republica Turcia 

Proiecte 

elaborate 
Trimestrul 

IV 

Sub-programul:  Cooperare economică cu Uniunea Europeană 

14.  Participarea la 

procesul de ajustare a 

cadrului legal 

național la acquis-ul 

comunitar, conform 

angajamentelor 

prevăzute în 

AA/DCFTA 

Avizarea proiectelor de acte 

legislative şi normative prin 

prisma asigurării respectării 

angajamentelor prevăzute în 

AA/DCFTA  

Nr. acte 

legislative 

avizate  

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 

DCFTA 

(DCPEE 

DCFTA) 

Legea nr.112 

din 02.07.2014 

privind 

ratificarea AA 

RM-UE 

15.  Asigurarea 

îndeplinirii de către 

Republica Moldova a 

angajamentelor 

asumate prin Acordul 

de Asociere RM-UE, 

ce țin de crearea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat 

și Cuprinzător 

Elaborarea rapoartelor privind 

implementarea DCFTA; 
Asigurarea procesului de raportare 

în sistemul informațional Plan Pro 

de către instituțiile ce vizează 

implementarea DCFTA 

4 rapoarte 

trimestriale; 
1 raport anual; 
Nr. instruiri/ 

seminare 

organizate 

Trimestrial, 

anual 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Defecțiuni 

tehnice sau alți 

factori ce pot 

duce la situații 

imprevizibile; 
Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

DCPEE DCFTA Legea nr.112 

din 02.07.2014 

privind 

ratificarea AA 

RM-UE; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

07.10.2014  
Legea nr.112 

Elaborarea și publicarea 

comunicatelor de presă privind 

dinamica procesului de realizare a 

angajamentelor DCFTA 

Nr. comunicate 

elaborate, 

publicate 

Continuu  



(DCFTA), prin 

monitorizarea, 

coordonarea și 

evaluarea realizării 

acestui proces de 

către toate instituțiile 

publice responsabile 

conform competenței 

în vederea creării 

premiselor de 

integrare economică 

a Republicii Moldova 

în Uniunea 

Europeană. 

Elaborarea Notelor informative, 

tabelelor privind restanțele și 

prioritățile în implementarea 

DCFTA pe sectoare, precum și 

impactul economic și social al 

noilor reglementări 

Nr. note 

informative și 

tabele de 

monitorizare 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

neprevăzute din 

02.07.2014; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.988 din 

10.12.14 

privind 

instituirea 

Consiliului de 

Asociere RM-

UE 

Elaborarea Notelor informative 

analitice cu privire la evoluția 

comerțului exterior RM-UE în 

contextul aplicării DCFTA 

Nr. note 

informative 

elaborate; 
Nr. scrisori 

adresate 

instituțiilor de 

resort 

Pe 

parcursul 

anului 

Întreprinderea măsurilor necesare 

de urgentare a procedurilor și 

remedierii dificultăților aferente 

transpunerii acquis-ului comunitar 

în legislația națională 

Nr. scrisori 

transmise; 
Nr. tabele 

pregătite 

Continuu  

Organizarea și desfășurarea 

ședințelor grupurilor de lucru 

sectoriale în vederea implementării 

DCFTA (constituite în baza 

Ordinului nr.32), inclusiv și 

întruniri ad-hoc/ ședințe create pe 

sub-domenii specifice cu experții 

din instituțiile de resort și din 

proiectele externe 

30 ședințe 

organizate; 

30 procese-

verbale 

întocmite 

Trimestrul 

IV 

Fluctuația 

neprevăzută a 

personalului 

Elaborarea si promovarea 

proiectelor de decret al 

Președintelui RM cu privire la 

inițierea negocierilor de modificare 

a Anexelor/prevederilor DCFTA 

(TBT, SPS, Public Procurement, 

GIs, Protocolul II, List of  

arbitrators) 

6 proiecte de 

decret elaborate 
Trimestrul 

IV 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului 

Decretului 

Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la amendarea Hotărîrii 

Guvernului nr.808 din 07.10.2014 

privind PNA AA 2014-2016 

1 proiect 

elaborat, 

promovat  

Trimestrul 

IV 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului 

Decretului 



                                                 
 

Asigurarea unei colaborării 

eficiente între experții recrutați în 

Proiectul „Suport pentru 

implementarea DCFTA în RM” și 

instituțiile vizate în procesul de 

aplicare a componentei DCFTA 

Nr. de scrisori 

întocmite în 

adresa 

Proiectului; 
Nr. ședințe 

organizate cu 

părțile interesate 

Trimestrial 

Participarea și pregătirea 

informației necesare pentru 

raportare în cadrul ședințelor 

Comitetului de Asociere în 

configurația Comerț, precum și 

asigurarea realizării concluziilor 

operaționale convenite în cadrul 

Comitetului  

Nr. ședințe 

desfășurate, Nr. 

procese-verbale 

întocmite, 

concluzii 

operaționale;  

Nr. ședințe 

informative 

organizate 

Semestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ 

Asistenţa 

externă (UE) 

Neprezentarea în 

termen a 

materialelor 

informative de 

către instituțiile 

vizate 

DCPEE DCFTA Decizia 

nr.1/2014 din 

16.12.2014 de 

adoptare a 

propriului 

regulament de 

procedură și a 

celui al 

Comitetului de 

asociere și 

subcomitetelor 

16.  Menținerea 

dialogului strategic 

privind cooperarea 

sectorială pe 

aspectele legate de 

comerț dintre RM și 

UE în contextul 

implementării 

DCFTA
1 

Participarea și pregătirea 

materialelor relevante pentru 

ședințele Sub-comitetelor 

sectoriale de asociere RM-UE 

(SC) : 

- SC „Măsuri Sanitare și 

Fitosanitare”; 

- SC „Administrare Vamală”; 

- SC „Indicații Geografice”; 

- SC „Comerț și Dezvoltare 

Durabilă”; 

- SC „Cooperare Economică și 

Sectorială 

Nr. reuniuni 

organizate/la 

care s-a 

participat; 

Nr. procese-

verbale 

întocmite;  

Nr. ședințe 

informative 

organizate 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ 

asistenţa UE 

Neprezentarea în 

termen a 

materialelor 

informative de 

către instituțiile 

vizate 

DCPEE DCFTA Legea nr.112 

din 

02.07.2014; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

07.10.2014; 

Decizia nr. 

1/2014 din 16 

decembrie 

2014 de 

adoptare a 

propriului 

regulament de 

procedură și a 

celui al 

Comitetului de 

asociere și 

subcomitetelor 

- Organizarea și participarea la 

Videoconferințele RM-UE în 

vederea implementării și elucidării 

unor aspecte ce țin de DCFTA 

10 

videoconferințe 

organizate/ la 

care s-a 

participat 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Neprezentarea în 

termen a 

materialelor 

informative de 

către instituțiile 

vizate 

DCPEE DCFTA 



Organizarea Comitetelor de 

supraveghere a aplicării Acordului 

de finanțare dintre Guvernul RM și 

COM privind Programul de Suport 

al instituirii DCFTA în RM 

4 ședințe 

organizate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

DCPEE DCFTA Legea nr.112 

din 

02.07.2014; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.922 din 

12.11.2014 

17.  Asigurarea suportului 

necesar și implicarea 

activă în realizarea 

acțiunilor incluse în 

‟Matricea de politici 

privind Programul de 

suport bugetar din 

partea UE pentru 

instituirea DCFTA ” 

Asigurarea consultanței privind 

interpretarea și implementarea 

acțiunilor incluse în ‟Matricea de 

politici privind Programul de 

suport bugetar din partea UE 

pentru instituirea DCFTA ” 

Nr. ședințe 

organizate/ 

coordonate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

DCPEE DCFTA Legea nr.112 

din 

02.07.2014; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.922 din 

12.11.2014 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

07.10.2014 

Organizarea acțiunilor de 

mediatizare a prevederilor DCFTA 

în cadrul mediului de afaceri şi 

societății civile, în comun cu 

partenerii de dezvoltare 

20 seminare 

informaționale; 

Circa 2000 

participanţi; 
Nr. materiale 

promoţionale 

elaborate și 

distribuite 

Trimestrial Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) / 

asistenţă 

externă (UE)  

Interes scăzut din 

partea mediului 

de afaceri 

DCPEE DCFTA 

18.  Promovarea unor 

mecanisme eficiente 

de asigurare a 

transparenței și 

conștientizării 

publice privind 

aspectele 

implementării 

DCFTA 

Pregătirea materialelor 

informaționale, actualizarea 

periodică a site-ului DCFTA, 

precum și realizarea unor video 

spoturi 

Platformă 

informațională 

actualizată 

Trimestrial Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) 

Defecțiuni 

tehnice sau alți 

factori ce pot 

duce la situații 

imprevizibile 

DCPEE DCFTA Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

07.10.2014 

 
Participarea cu prezentări privind 

avantajele și beneficiile DCFTA 

pentru agenții economici din 

diverse sectoare 

Nr. evenimente Trimestrial Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) 

19.  Facilitarea 

participării 

beneficiarilor 

naționali la 

programul tematic al 

UE „Competitivitatea 

IMM” (COSME 

2014-2020) 

Identificarea resurselor necesare 

pentru plata contribuției de 

participare (anual), inclusiv 

consolidarea dialogului cu 

partenerii de dezvoltare în vederea 

atragerii asistenței în acest sens 

Volumul 

mijloacelor 

financiare atrase 

Trimestrul 

IV 
Buget de stat - 

104 mii lei; 
surse 

extrabugetare 

Limitarea 

finanțării/întrerup

erea asistenței 

tehnice, 

deficiențe de 

comunicare 

Direcția politici 

de dezvoltare a 

IMM și comerț 

(DPDIMMC);  

DPDE;  

ODIMM 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 

Organizarea de instruiri și mese 

rotunde pentru potenţialii 

beneficiari ai Programului 

COSME 

Nr. evenimente 

organizate; 
Nr. persoane 

instruite 

Trimestrul 

IV 
Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) 

Deficiențe de 

conlucrare 

instituțională 

DPDIMMC;   

DPDE; 

ODIMM 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 



Actualizarea informației paginii 

web dedicată COSME de pe site-ul 

Ministerului Economiei 

Nr. actualizări 

pe pagina web  
Trimestrial Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) 

Lipsa informației 

pentru 

actualizare; 

insuficiența 

resurselor umane 

anii 2012-

2020, 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

Acordarea suportului consultativ 

potenţialilor beneficiari în vederea 

aplicării la Programul COSME 

Nr. consultaţii 

oferite 
Trimestrial Bugetul Mec 

(salarii 

ordinare) 

Insuficiența  

resurselor umane; 

deficiențe de 

comunicare 

DPDIMMC;   

DPDE; 

ODIMM 

20.  Identificarea 

necesităților de 

asistență şi 

elaborarea 

proiectelor 

TWINNING, TAIEX 

și completarea 

aplicațiilor TAIEX 

Asigurarea tuturor procedurile 

necesare în vederea utilizării 

instrumentelor TAIEX şi 

TWINNING (completarea 

aplicaţiilor, acordarea suportului în 

calitate de co-organizator local) 

Nr. proiecte 

elaborate; 
Nr. evenimente 

organizate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Capacităţi 

limitate de 

elaborare a 

propunerilor de 

proiecte 

DPDE, 
în parteneriat cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MEc 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

pentru anii 

2015-2017 

INVESTIŢII  ŞI  PROMOVAREA  EXPORTURILOR 
Sub-programul: Atragerea investițiilor 

21.  Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative și 

legislative în vederea 

ameliorării 

climatului 

investițional 

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 

Proiect elaborat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor 

(SPAI) 

Strategia 

Naţională de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 

22.  Perfecţionarea 

politicii statului în 

vederea atragerii 

investiţiilor 

Aprobarea proiectului Strategiei 

Naţionale de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului pentru anii 2016-2020 

Proiect elaborat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

SPAI Matricea 

privind 

suportul 

bugetar pentru 

implementarea 

DCFTA  
Monitorizarea implementării 

Strategiei Naţionale de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Raport elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Cooperare 

interinstituţională 

insuficientă 

SPAI Strategia 

Naţională de 

Atragere a 



Exportului pentru anii 2016-2020 Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 
Efectuarea expertizei proiectelor de 

acte normative aferente zonelor 

economice libere şi PIL 

„Giurgiuleşti”  

Expertiza 

efectuată  
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Neprezentarea 

proiectelor de 

acte normative  

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere și Portul 

Internaţional 

Liber 

„Giurgiuleşti” 

23.  Optimizarea 

capacităților de 

implementare a 

politicilor de 

atragere a 

investițiilor și 

promovare a 

exportului 

Elaborarea și promovarea Strategiei 

de dezvoltare instituțională a 

Organizaţiei de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova (MIEPO) 

Strategie 

aprobată 
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ 
Asistenţă 

externă (PAC 

II) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

SPAI Strategia 

Naţională de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 

Monitorizarea implementării 

Strategiei de dezvoltare 

instituțională a MIEPO 

Raport elaborat Trimestrul 

IV 
Cooperare 

interinstituţională 

insuficientă 

24.  Crearea condițiilor 

favorabile în scopul 

atragerii investițiilor 

în economia 

națională prin 

valorificarea 

maximă a 

potenţialului 

economic al zonelor 

economice libere și 

al Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

Acordarea suportului pentru 

majorarea investiţiilor în zonele 

economice libere şi a volumului 

producţiei industriale fabricate în 

zonele economice libere 

Creşterea 

investiţiilor cu 

5% anual; 
Creşterea 

producţiei 

industriale cu 

7% anual 

Pe parcursul 

anului 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Insuficiența  

resurselor umane; 

deficiențe de 

comunicare 

SPAI Strategia 

Naţională de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 
Acordarea suportului pentru 

valorificarea maximă a 

potenţialului economic al Portului 

Internaţional Liber „Giurgiuleşti” 

Sporirea 

volumului 

comerţului cu 

7% anual 

Trimestrial Insuficiența  

resurselor umane; 

deficiențe de 

comunicare 

Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere Acordarea suportului consultativ 

pentru atragerea rezidenţilor în 

Portul Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

Nr. consultații 

acordate 
Trimestrial Insuficiența  

resurselor umane; 

deficiențe de 

comunicare 
Monitorizarea activității 

administrațiilor zonelor economice 

Nr. vizite 

efectuate; 
Trimestrial Nerespectarea 

termenelor-limită 



libere în vederea eficientizării 

activităţi şi dezvoltării durabile a 

acestora 

Nr. şedinţe 

organizate 
de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces  
Participarea la Comisiile de 

concurs pentru selectarea 

potenţialilor rezidenţi ai ZEL  

Nr. şedinţe ale 

comisiilor de 

concurs  

Trimestrial Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces  

Elaborarea Raportului privind 

activitatea Portului Internaţional 

Liber Giurgiuleşti 

4 rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial 

Elaborarea Raportului privind 

activitatea zonelor economice 

libere 

4 rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial 

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 
Trimestrial Insuficiența 

resurselor umane; 
Lipsa interesului 

din partea 

sectorului privat 

25.  Promovarea politicii 

investiţionale a 

statului 

Organizarea a 4 vizite de studiu a 

potenţialilor investitori (companii 

din domeniul automotive din 

Germania, România și Belgia) 

Nr. vizite de 

studii efectuate 
Trimestrul I Bugetul 

MIEPO 
Deficitul 

resurselor 

financiare 

MIEPO Strategia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 
Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la Consiliul 

pentru promovarea proiectelor 

investiţionale de importanţă 

naţională 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Abilităţi 

insuficiente de 

elaborare a 

cadrului legislativ 

și normativ  

SPAI Legea 

nr.182/2010 cu 

privire la 

parcurile 

industriale 
Perfecționarea cadrului legislativ 

cu privire la zonele economice 

libere şi Portul Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

Nr. proiecte 

elaborate 
Trimestrul 

IV 
SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere şi Portul 

Internaţional 

Liber 

Elaborarea unui mecanism de 

consolidare şi eficientizare a 

activităţii zonelor economice libere 

Mecanism 

elaborat 
Trimestrul 

II 



prin modificarea cadrului juridic şi 

instituţional 
„Giurgiuleşti” 

Sub-programul: Promovarea exporturilor 

26.  Promovarea 

exportului, inclusiv 

prin participarea 

Republicii Moldova 

la evenimente 

organizate de 

instituţiile/asociaţiile 

internaţionale în 

domeniul promovării 

exportului 

Participarea la organizarea şi 

desfăşurarea meselor rotunde, 

forumuri, expoziţii etc. 

Nr. evenimente 

organizate şi/sau 

la care s-a 

participat 

Trimestrial Buget de stat 

(Programul 

”Promovarea 

Exportului”) 

Deficitul 

resurselor 

financiare pentru 

finanțarea 

Programului 

”Promovarea 

Exportului” 

MIEPO 
Secția politici de 

atragere a 

investițiilor 
 

Strategia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi 

Promovare a 

Exportului 

pentru anii 

2016-2020 
Elaborarea Ghidului procedurilor 

de export a produselor 

agroalimentare, destinat 

producătorilor agricoli şi firmelor 

specializate în export 

Ghid elaborat şi 

publicat 
Trimestrul 

II 
Bugetul 

MIEPO  
MIEPO 

Elaborarea a 2 studii de piaţă 

pentru sectorul agroalimentar 

(miere) și pentru fabricarea 

mobilei, cazul Franţei 

2 studii 

elaborate 
Trimestrul 

II 
Bugetul 

MIEPO  
MIEPO 

27.  Promovarea imaginii 

Republicii Moldova 

pe arena 

internaţională  

Monitorizarea executării Planului 

de acțiuni pentru returnarea 

patrimoniului public rămas în urma 

închiderii Expoziției Mondiale 

”Milano 2015” 

Planul executat  Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenelor de 

executare a 

acţiunilor 

MIEPO 
SPAI  

Planul de 

acțiuni pentru 

returnarea 

patrimoniului 

public rămas în 

urma închiderii 

Expoziției 

Mondiale 

”Milano 2015” 

28.  Asigurarea 

implementării 

politicii statului 

privind atragerea 

investiţiilor şi 

promovare a 

exportului  

Monitorizarea executării HG 

nr.1288 din 9.11.2006 ”Cu privire 

la aprobarea Strategiei de atragere 

a investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2006-

2015” prin elaborarea  raportului 

respectiv  

Raportul 

elaborat  
Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Prezentarea 

tardivă, de către 

instituții a 

informațiilor 

privind 

implementarea 

Strategiei  

SPAI Strategia de 

atragere a 

investiţiilor şi 

promovare a 

exportului 

pentru anii 

2016-2020 
DEZVOLTAREA  INDUSTRIEI 

Sub-programul:  Inovații și transfer tehnologic 

29.  Dezvoltarea politicii 

în domeniul inovării 

şi transferului 

tehnologic 

Aducerea în concordanţă a 

Strategiei inovaţionale a RM pentru 

perioada 2013-2020 „Inovaţii 

pentru competitivitate” cu Codul 

Documentele de 

politici aduse în 

concordanţa 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Comunicare 

DPIC Codul 

Educaţiei 

nr.152 din 

17.07.14;  



 Educaţiei şi Strategiei de cercetare-

dezvoltare pentru anii 2013-2020 
interinstituţională 

insuficientă 
Definitivarea elaborării şi 

promovarea spre aprobare în 

comun cu Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul Educaţiei a 

proiectului legii pentru modificarea 

şi completarea Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

DPIC HG nr.808 din 

07.10.14  
Strategia 

inovaţională a 

RM pentru 

perioada 2013-

2020 „Inovaţii 

pentru 

competitivitate 

30.  Încurajarea 

dezvoltării politicii 

în domeniul inovării 

şi transferului 

tehnologic 

Elaborarea bazei legislative pentru 

îmbunătăţirea accesului 

întreprinderilor inovaţionale la 

fondurile publice prin elaborarea 

proiectului de lege privind Fondul 

pentru cercetare-dezvoltare şi 

inovare şi transfer tehnologic 

Proiect elaborat  Trimestrul 

IV 
Asistenţă 

externă 

(PNUD, Banca 

Mondială) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DPIC Strategia 

inovaţională a 

RM pentru 

perioada 2013-

2020 „Inovaţii 

pentru 

competitivitate 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14  

Promovarea proiectului de lege cu 

privire la capitalul venture (de risc) 

în activitatea inovaţională 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 
Elaborarea proiectului de lege nou 

cu privire la parcurile ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoarele de 

inovare (după aprobarea 

modificărilor şi completărilor la 

Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare) 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

31.  Promovarea 

antreprenoriatului 

inovaţional prin 

crearea unui mediu 

favorabil de 

dezvoltare a 

parcurilor ştiinţifico-

tehnologice şi 

incubatoarelor de 

inovare 

Participarea la perfecţionarea 

Acordului de Parteneriat între 

Guvern şi AŞM pentru a.2016 
 

Propuneri 

elaborate 
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DPIC Codul 

Educaţiei;  
Strategia 

inovaţională a 

RM pentru 

perioada 2013-

2020 „Inovaţii 

pentru 

competitivitate

” 
Sub-programul:  Infrastructura de suport în industrie 

32.  Perfecţionarea  Modificarea şi completarea Legii Proiect aprobat  Trimestrul Bugetul MEc Tergiversarea DPIC Legea nr.182 



politicii statului 

privind crearea şi 

dezvoltarea 

parcurilor industriale 

şi zonelor economice 

libere 

nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la 

parcurile industriale, precum şi  

legislaţiei conexe în domeniu. 

II (salarii 

ordinare) 
procesului 

legislativ 
din 15 iulie 

2010 cu privire 

la parcurile 

industriale Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea  

Hotărîrii Guvernului nr.480 din 

2008 

Proiect elaborat Trimestrul 

I 

33.  Crearea unei reţele 

de parcuri industriale 

în regiunile ţării 

Acordarea asistenţei autorităţilor 

publice locale şi agenţiilor 

economici la crearea parcurilor 

industriale 

Nr. consultări 

acordate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Lipsa interesului 

partenerilor de 

implementare 

DPIC Legea nr.182 

din 15.07.2010  

Identificarea unor noi oportunități 

de creare și dezvoltare a parcurilor 

industriale 

Nr. studii de 

fezabilitate 

examinate 

Trimestrial 

Elaborarea şi promovarea 

hotărîrilor Guvernului cu privire la 

acordarea titlului de parc industrial 

Nr. proiecte 

elaborate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010;  
HG nr.808 din 

7.10.14 
Participarea la procesul de selectare 

de noi proiecte investiționale și de 

noi rezidenți ai parcurilor 

industriale 

Nr. proiecte 

investiționale și 

rezidenți 

selectați 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare/înaint

are a proiectelor 

investiţionale 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010;  
Hotărârii 

Guvernului 

nr.652 din 

01.09.2011  

34.  Atragerea 

investiţiilor în scopul 

creării şi dezvoltării 

parcurilor industriale 

pe întreg teritoriul 

ţării 

Acordarea suportului 

administratorilor PI şi ZEL în 

vederea elaborării propunerilor 

privind finanţarea procedurii de 

creare a infrastructurii PI şi ZEL 

prin intermediul Fondului Naţional 

de Dezvoltarea Regională 

Nr. consultaţii 

acordate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

cooperare 

interinstituţională 

Lipsa interesului 

partenerilor de 

implementare 

DPIC; 

SPAI 
Legea nr.182 

din 15.07.2010  

35.  Monitorizarea 

activităţii parcurilor 

industriale lansate 

Elaborarea rapoartelor trimestriale  

privind crearea, dezvoltarea și 

funcționarea parcurilor industriale 

Nr. rapoarte 

elaborate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Insuficienţa 

personalului 

calificat 

DPIC Legea nr.182 

din 15.07.2010  

36.  Promovarea politicii 

privind 

industrializarea ţării 

Organizarea şi participarea la 

organizarea forumurilor, meselor 

rotunde,  prezentărilor etc. 

Nr. evenimente 

organizate sau la 

care s-a 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

cooperare 

interinstituţională 

DPIC Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea  



prin crearea şi 

dezvoltarea 

parcurilor industriale  

şi zonelor economice 

libere 

participat Lipsa interesului 

partenerilor de 

implementare 

competitivităţii 

RM 

Sub-programul:  Competitivitatea industrială 

37.  Crearea condiţiilor 

de stimulare a 

fabricării produselor 

industriale cu o 

valoare adăugată 

înaltă 

Completarea Listei agenţilor 

economici – întreprinderi ale 

industriei uşoare şi a tipurilor de 

servicii prestate de către aceştia pe 

teritoriul Republicii Moldova 

solicitanţilor plasării mărfurilor sub 

regim vamal de perfecţionare 

activă, impozitate cu TVA la cota 

zero 

Nr. ordine 

aprobate 
Semestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

proces 

DPIC Hotărîrea 

Guvernului nr. 

519 din 

20.05.2004  

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. proiecte 

elaborate 
Semestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.146 din 

26.02.2014  

38.  Promovarea 

producţiei autohtone 

pe pieţele interne şi 

externe prin 

conlucrarea cu 

asociaţiile de profil, 

parteneri de 

cooperare din 

străinătate, precum 

şi mediatizarea 

informaţiei 

Contribuirea la participarea 

întreprinderilor autohtone din 

sectorul industrial la expoziţiile 

naţionale şi internaţionale 

Nr. agenţi 

economici 

participanţi 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

evenimente 
Insuficienţa/lipsa 

surselor 

financiare 

DPIC Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

RM 

39.  Armonizarea Revizuirea şi armonizarea cu Proiect elaborat Trimestrul Bugetul MEc Tergiversarea DPIC HG nr.808 din 



legislaţiei naţionale 

cu legislaţia Uniunii 

Europene 

Directiva Europeană respectivă a 

proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea reglementării 

tehnice „Aparate consumatoare de 

combustibili gazoşi” 

II (salarii 

ordinare) 
procesului 

legislativ 
7.10.14  

40.  Dezvoltarea 
proceselor de 

racordare a 

sistemului 

educaţional şi 

formare profesională 

la cerinţele 

economiei naţionale, 

conform 

competenţelor 

Ministerului 

Economiei 

Participarea în procesul de 

perfecţionare a actelor privind 

corelarea gradului de adecvare între 

educaţie, formarea profesională şi 

necesităţile pieţei forţei de muncă 
 

Nr. acţiuni 

realizate; 
Nr. propuneri 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională  

DPIC Strategia de 

dezvoltare a 

învăţămîntului 

vocaţional/ 

tehnic pe anii 

2013-2020 

41.  Dezvoltarea politicii 

de ameliorare a 

competitivităţii 

economiei naţionale 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea 

Capitolului 3 al Anexei la Hotărîrea 

Guvernului nr.4 din 14.01.2014 în 

vederea actualizării Matricei de 

politici a Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii RM 

Proiect elaborat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPIC Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea  

competitivităţii 

RM; 
Ordin ME 

nr.35 din 

19.03.2014; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.676 din 

20.08.2014  
Hotărîrea  

Monitorizarea implementării Foii 

de parcurs pentru ameliorarea 

competitivităţii RM 

Nr. rapoarte 

elaborate 
Semestrial, 

anual  
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare 

interinstituţionale 

DPIC 

Elaborarea propunerilor în baza 

raportului de evaluare a 

competitivităţii şi a impactului 

realizării Matricei de politici a Foii 

de parcurs pentru ameliorarea 

competitivităţii RM 

Propuneri 

elaborate 
Trimestrul 

IV 

42.  Dezvoltarea 

competenţelor 

relevante pentru 

creşterea 

productivităţii şi 

competitivităţii 

naţionale 

Monitorizarea realizării 

Programului moldo-german de 

pregătire şi perfecţionare a 

managerilor de la întreprinderile 

din diferite sectoare ale economiei 

RM 

Nr. manageri 

instruiți  
Trimestrial 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare 

interinstituţională 

DPIC Guvernului 

nr.715 din 

28.08.2014 

Atragerea asistenţei tehnice pentru Asistenţa Trimestrul Bugetul MEc Capacităţi DPIC Hotărîrea 



elaborarea: 
- analizei sectorială în domeniul 

industriei; 
- proiectului Strategiei  dezvoltării 

clusteriale a sectorului industrial al 

RM; 
- Hărţii Competenţilor 

tehnică atrasă; 
Nr. propuneri de 

proiectele 

elaborate; 
Nr. proiecte 

elaborate 

IV (salarii 

ordinare); 
Asistenţă 

externă 

insuficiente de 

elaborare a 

propunerilor de 

proiecte; 
Deficienţe de 

comunicare 

interinstituţională 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14  

SUSȚINEREA  ÎNTREPRINDERILOR  MICI  ȘI  MIJLOCII 
Cadrul de politici în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

43.  Armonizarea 

cadrului legislativ în 

domeniul IMM la 

recomandările 

europene   

Promovarea proiectului de lege 

privind întreprinderile mici și 

mijlocii în redacție nouă 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
Asistenţă 

externă (PAC-

II) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPIMMC Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14  
 

Examinarea practicilor statelor 

membre ale UE în vederea ajustării 

politicilor la principiile „Small 

Business Act” pentru Europa 

(SBA) 

Nr. propuneri 

înaintate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuaţia 

cadrelor calificate 
DPIMMC, 

DPDE; 

ODIMM 

Elaborarea și implementarea unor 

programe de adaptare a IMM-lor la 

„economia verde” și la noile 

tehnologii 

Resurse 

identificate / 

programe 

elaborate 

Trimestrul 
II 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ surse 

extrabugetare 

Insuficienţa 

resurselor umane; 
Deficienţe de 

comunicare 

interinstituţională 

DPIMMC; 

DPDE 

Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea și completarea 

unor acte legislative privind 

„antreprenoriatul social” 

Proiect elaborat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
Asistenţă 

externă (PAC-

II) 

DPIMMC 

Elaborarea și aprobarea Strategiei 

de dezvoltare instituțională a 

ODIMM  

Strategie 

aprobată 
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
Asistenţă 

externă (PAC-

II) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPIMMC; 
ODIMM 

Sub-programul: Accesul la finanțe 

44.  Facilitarea accesului 

tinerilor antreprenori 

din zonele rurale la 

Monitorizarea implementării 

Programului Național de Abilitare 

Economică a Tinerilor 

Raport 

trimestrial/anual 
Trimestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Limitarea/întîrzie

rea finanțării, 

neprezentarea în 

DPIMMC  Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 



resursele financiare 

prin implementarea 

Componentei a II-a a 

Programului de 

Abilitare Economică 

a Tinerilor (PNAET) 

termen a 

rapoartelor   
IMM pentru 

anii 2012-

2020, PDS al  

Ministerului 

Economiei 

45.  Stimularea investirii 

economiilor în 

dezvoltarea 

afacerilor prin 

implementarea 

Programului de 

atragere a 

remitențelor în 

economie „PARE 

1+1” 

Monitorizarea implementării 

Programului de atragere a 

remitențelor în economie „PARE 

1+1” 

Raport 

trimestrial/anual 
Trimestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Limitarea/întîrzie

rea finanțării, 

neprezentarea în 

termen a 

rapoartelor   

DPIMMC; 
ODIMM 

46.  Facilitarea accesului 

femeilor 

antreprenoare la 

resurse financiare 

Elaborarea și aprobarea 

Programului de susținere a 

antreprenoriatului feminin în 

zonele rurale 

Program aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Abilități limitate 

în elaborarea 

programelor de 

suport 

DPIMMC; 

DPDE; 

ODIMM 

Programul 

național de 

asigurare a 

egalității de 

gen pe anii 

2010-2015; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14  

47.  Susținerea 

sectoarelor cu 

potențial de creștere 

prin dezvoltarea 

instrumentelor de 

finanțare 

Elaborarea și aprobarea 

programului de suport pentru 

creșterea și internaționalizarea 

IMM - urilor  

Program aprobat Trimestrul 
IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) / 

asistenţă 

externă (proiect 

DCFTA) 

Abilități limitate 

în elaborarea 

programelor de 

suport, lipsa 

mijloacelor 

financiare 

DPIMMC; 

DPDE; 

ODIMM; 

MIEPO 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 

Sub-programul: Infrastructura de suport în afaceri 

48.  Integrarea IMM în 

business-incubatoare 

prin crearea 

incubatoarelor de 

afaceri noi și 

dezvoltarea rețelei 

business-

Desfășurarea  ședințelor Consiliului 

de coordonare și monitorizare a 

creării și dezvoltării Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri 

Nr. ședințe 

convocate 
semestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Limitarea / 

întreruperea 

finanțării  

DPIMMC; 

ODIMM 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14, 
Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

Conlucrarea cu autoritățile publice 

locale în vederea extinderii Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri 

Nr. întrevederi / 
nr. scrisori 

Semestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Insuficiența 

resurselor umane, 

deficienţe de 



incubatoarelor comunicare 

interinstituţională 
IMM pentru 

anii 2012-2020 
Sub-programul: Dialog între sectorul public și cel al IMM 

49.  Îmbunătățirea 

procesului 

participativ a 

sectorului privat la 

îmbunătățirea 

cadrului de 

reglementare pentru 

IMM-uri prin 

intermediul diferitor 

platforme de 

comunicare 

Instituirea Consiliului Consultativ 

pentru IMM-uri 
Consiliu creat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Neadoptarea 

Legii IMM-lor în 

redacție nouă 

care prevede 

crearea acestui 

Consiliu, refuzul 

partenerilor de 

dezvoltare 

DPIMMC; 

ODIMM 
Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 

50.  Promovarea 

dialogului public - 

privat 

Organizarea și desfășurarea 

Conferinței Internaționale a IMM - 

lor 

Conferință 

organizată 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ surse 

extrabugetare 

Nealocarea  

mijloacelor 

financiare 

planificate 

DPIMMC; 

ODIMM 
Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 Organizarea și desfășurarea 

evenimentului ”Zilele Businessului 

Regional” pe platforma Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri cu 

participarea partenerilor de 

dezvoltare 

Eveniment 

desfășurat 
Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) / 

surse 

extrabugetare 

DPIMMC; 

DPRAI; 

ODIMM 

Asigurarea participării 

reprezentanților RM (sectorul 

public, privat, asociativ, academic) 

în cadrul platformelor pentru IMM 

la nivel european, regional,bilateral 

Nr. evenimente / 

Nr. participanți 
anual Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) / 

surse 

extrabugetare 

DPIMMC; 

DPDE; 

ODIMM 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020, 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 

51.  Organizarea și 

desfășurarea 

concursului național 

pentru IMM 

Promovarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 250 din 

09.03.2005 cu privire la aprobarea 

Regulamentului pentru 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

prezentării 

propunerilor/aviz

elor 

DPIMMC; 

ODIMM 
Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 



desfășurarea concursului „Cel mai 

bun antreprenor din sectorul IMM-

lor”. 
Organizarea și desfășurarea 

concursului național „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul IMM-lor” 

Concurs 

desfășurat /  

Nr. participanți 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/surse 

extrabugetare 

Nealocarea  

mijloacelor 

financiare 

planificate 

DPIMMC; 

ODIMM 
Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-2020 

52.  Monitorizarea 

sectorului IMM-lor 
Monitorizarea implementării 

Strategiei de dezvoltare a sectorului 

IMM pentru anii 2012-2020 

Raport anual 

elaborat şi 

publicat 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

informațiilor din 

partea instituțiilor 

de resort și a 

consiliilor 

raionale 

DPIMMC; 

ODIMM 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.685 din 

13.09.2012 

MEDIUL  DE  AFACERI 
Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător 

53.  Eliminarea 

constrîngerilor de 

ordin administrativ 

în mediul de afaceri 

Promovarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.451-XV din 30.07.2001 

privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de 

întreprinzător 

Proiect aprobat; 
3 genuri de 

activitate 

licenţiate 

excluse 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

Direcţia politici 

de reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

(DPRAI) 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare 

“Moldova 

2020” 

54.  Asigurarea 

convergenţei 

cadrului strategic în 

domeniul reformei 

regulatorii cu 

normele Comunităţii 

Europene 

Actualizarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea în anii 2013-

2015 a Strategiei reformei cadrului 

de reglementare a activităţii de 

întreprinzător pentru anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 

Proiect aprobat; 
Reducerea cu 

4%, pînă la 

finele anului a 

poverii 

administrative 

de conformare 

cu cadrul de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător. 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPRAI Strategia 

naţională de 

dezvoltare 

“Moldova 

2020”; 
Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 
Ajustarea abordării analizei 

impactului de reglementare a 

politicilor la metodologiile şi 

practicile UE 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

55.  Aplicarea Elaborarea proiectului hotărîrii Proiect aprobat; Trimestrul Bugetul MEc Tergiversarea DPRAI 



conceptului 

ghişeului unic pe 

scară largă 

Guvernului privind implementarea 

ghişeului unic pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcţie 

Reducerea cu 

4%, a 

indicatorilor de 

timp şi de cost  

I (salarii 

ordinare) 
procesului 

legislativ  

56.  Instituţionalizarea 

practicii de 

consultare a 

societăţii civile în 

vederea identificării 

barierelor în calea 

mediului de afaceri 

şi stabilirea soluţiilor 

de ameliorare a 

climatului 

investiţional 

Promovarea Metodologiei de 

aplicare a Modelului Costului 

Standard în identificarea 

potențialului de reducere a poverii 

de reglementare 

Proiect aprobat; 
Reducerea cu 

4% a poverii 

administrative 

de conformare 

cu cadrul de 

reglementare 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPRAI 

Elaborarea indicatorilor de 

performanță și Metodologiei de 

evaluare a impactului autorităților 

publice în procesul de executare a 

funcțiilor de reglementare 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Implementarea 

neadecvată a 

indicatorilor de 

performanţă 

DPRAI 

57.  Optimizarea 

sistemului de 

control, limitarea 

gradului şi 

modalităţilor de 

intervenţie abuzivă 

şi nefondată a 

statului în activitatea 

mediului de afaceri 

Modificarea Legii nr.131 din 

08.06.2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător 

cu scopul excluderii coliziunilor 

juridice ce ţin de aplicarea acesteia 

Proiect aprobat; 
Reducerea 

numărului de 

controale/inspec

ţii de stat cu cel 

puţin 4%  

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Implementarea 

neadecvată a 

modificărilor la 

legislaţie 

DPRAI  

58.  Asigurarea 

funcţionării unei 

platforme veritabile 

de dialog public-

privat în cadrul 

analizei impactului 

de reglementare şi 

intensificarea 

dialogului sectorial 

cu asociaţiile de 

business 

Organizarea şedinţelor Grupului de 

lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activităţii de 

întreprinzător 

Nr. şedinţe 

organizate; 
Ponderea 

proiectelor 

actelor de 

reglementare, 

prezentate 

Grupului de 

lucru, însoţite de 

AIR 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Promovarea 

proiectelor fără 

consultarea 

Grupului de lucru 

DPRAI Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

Sub-programul: Mediul fiscal 

59.  Eliminarea Elaborarea şi prezentarea Nr. propuneri Trimestrul Bugetul MEc Fluctuaţia Secţia politică Strategia 



barierelor pentru 

dezvoltarea 

activităţii de 

întreprinzător, 

reducerea poverii 

fiscale şi 

simplificarea 

sistemului de 

impozite şi taxe prin 

perfecţionarea 

politicilor bugetare, 

fiscale şi financiare 

propunerilor la obiectivele politicii 

fiscale şi vamale pentru anul curent 
elaborate III (salarii 

ordinare) 
personalului 

calificat 
fiscală şi bugetul 

de stat 
reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

Efectuarea analizelor privind 

evoluţia bugetului de stat 
Nr. note 

informative 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Sub-programul: Piața internă de consum 

60.  Eficientizarea 

reglementărilor 

privind 

comercializarea 

produselor/ 

serviciilor 

Promovarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative cu 

referință la conceptul de notificare 

în comerț 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ 

asistenţă 

externă 

(proiectul 

BRITE, BM) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

Secţia politici 

comerţ interior 

(SPCI) 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020, Strategia 

de dezvoltare a 

comerțului 

interior pentru 

anii 2014-2020 

Efectuarea unui studiu privind 

avantajele și dezavantajele 

activității economice în baza 

patentei de întreprinzător  

Studiu elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Insuficiența / 

neprezentarea 

informației 

statistice, 

insuficiența 

comunicării 

SPCI 

61.  Eliminarea 

dezechilibrului între 

infrastructura 

comercială a 

municipiilor/ 
orașelor/satelor 

Conlucrarea cu autoritățile locale în 

vederea extinderii rețelei de unități 

comerciale/prestări servicii în 

localitățile rurale 

Nr. ședințe / nr. 

scrisori 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Refuzul 

autorităților 

publice locale, 

lipsa spațiilor 

pentru 

deschiderea 

unităților 

comerciale / 

prestări servicii 

SPCI; 

ODIMM  
Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior pentru 

anii 2014-2020 

62.  Modernizarea căilor 

de distribuție / 

comercializare a 

produselor 

Promovarea proiectului de lege 

privind modificarea și completarea 

Legii nr. 284/2004 cu privire la 

comerțul electronic 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

SPCI; 

DCPED 
Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior pentru 

anii 2014-



2020, DCFTA 

63.  Asigurarea 

sectorului cu forță de 

muncă calificată 

Efectuarea unui studiu privind 

oportunitatea  creării Centrului de 

Management în Comerț și Servicii, 

cu suportul Comitetului Sectorial 

de formare profesională în Comerț 

Studiu efectuat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/surse 

extrabugetare 

Lipsa 

parteneriatului 

public-privat, 

insuficiența 

comunicării, lipsa 

susținerii din 

partea 

partenerilor de 

dezvoltare  

SPCI Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior pentru 

anii 2014-2020 

Organizarea și desfășurarea 

concursurilor naționale și 

internaționale în vederea 

promovării profesiilor muncitorești 

(bucătar, frizer, etc.), cu suportul 

Comitetului Sectorial de formare 

profesională în Comerț 

Concursuri 

desfășurate 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/surse 

extrabugetare 

Lipsa mijloacelor 

financiare, lipsa 

interesului de a 

participa la 

concursuri  

SPCI Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior pentru 

anii 2014-

2020, Strategia 

de dezvoltare a 

învățămîntului 

profesional 

tehnic pentru 

anii 2014-2020 

64.  Monitorizarea 

domeniului 

comerțului interior  

Monitorizarea implementării 

Strategiei de dezvoltare a 

comerțului interior pentru anii 

2014-2020 

Raport anual 

elaborat şi 

publicat 

Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

informațiilor din 

partea instituțiilor 

de resort și a 

consiliilor 

raionale 

SPCI Hotărîrea 

Guvernului 

nr.948 din 

25.11.2013 

SUPRAVEGHEREA  PIEȚEI  ȘI  SECURITATE  INDUSTRIALĂ 
Sub-programul: Supravegherea pieței 

65.  Scăderea riscului de 

apariţie a produselor  

şi serviciilor 

periculoase pe piaţă 

şi asigurarea unui 

nivel înalt de 

supraveghere a pieţei 

în vederea protejării 

consumatorilor 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind instituirea 

Consiliului coordonator în 

domeniul supravegherii pieţei şi 

protecţiei consumatorilor 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

Direcţia 

supravegherea 

pieţei şi 

securitate 

industrială 

(DSPSI) 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020; 
Legea privind 

supravegherea 

pieţei 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

metodologiei privind evaluarea 

riscului pentru produsele 

Proiect elaborat Trimestrul  

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 



nealimentare şi selectarea 

măsurilor corective 
 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind  aprobarea 

gradelor de risc pentru categoriile 

de produse și criteriile care 

determină atribuirea produselor la 

nivelurile corespunzătoare de risc 

Proiect elaborat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

procedurile de conlucrare a 

autorităţilor de supraveghere a 

pieţei şi Serviciul Vamal  

Grup de lucru 

creat; 

Proiect elaborat 

Trimestrul 

IV  
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

Concepţiei şi Regulamentului 

privind funcţionarea sistemului 

naţional de informare și 

comunicare pentru supravegherea 

pieţei şi a modului de furnizare a 

informaţiilor şi preluarea acestora 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV  
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

66.  Asigurarea 

inofensivităţii 

produselor şi 

serviciilor prin 

stabilirea cerinţelor 

minime de 

inofensivitate şi 

calitate pentru 

produse şi servicii 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

funcţionarea sistemului de schimb 

rapid de informaţii privind 

produsele periculoase 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Foaie de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 

67.  Optimizarea 

capacităților de 

implementare a 

politicilor de 

protecţie a 

drepturilor 

consumatorilor.  
Asigurarea 

eliminării factorilor 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modificarea unor hotărîri de 

Guvern, ca urmare a 

recomandărilor Centrului Național 

Anticorupție privind excluderea 

factorilor potențiali de manifestarea 

a corupției, cum ar conflictele de 

normă și proceduri neuniformizate 

Proiect elaborat Trimestrul 
 IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Recomandările 

Centrului 

Național 

Anticorupție 

privind 

excluderea 

factorilor 

potențiali de 

manifestarea a 



potenţiali de 

manifestare a 

corupţiei  

din cadrul Agenţiei pentru 

Protecţiei Consumatorilor  

(hotărîrile Guvernului nr.936 din 

09.12.2011 şi nr.597 din 13.08.12) 

corupției, cum 

ar conflictele 

de normă și 

proceduri 

neuniformizate   

68.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a pieţei 

Organizarea activităţilor de 

informare şi educare a 

consumatorului 

Nr. activităţi 

organizate; 
Nr. participanţi 

Trimestrial În limita 

bugetului 

aprobat 

Deficienţe de 

comunicare 

interinstituţional

ă 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

(APC) 

Foaie de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 
Monitorizarea implementării 

planurilor anuale / semestriale / 

trimestriale de supraveghere a 

pieţei ale Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor 

4 rapoarte 

aprobate şi 

publicate 

trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informaţiei de 

către 

participanţii la 

proces 

DSPSI Strategia 

Naţională în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor  

pentru anii 

2013-2020 

Desfăşurarea instruirilor privind 

dezvoltarea competenţelor tehnice, 

de integritate profesională şi 

asigurarea respectării principiului 

independenţei şi transparenţei 

activităţii 

Nr. instruiri 

efectuate; 
Nr. inspectori 

instruiţi 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor 

DSPSI Foaie de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 

69.  Promovarea, 

controlul şi 

supravegherea 

respectării legislaţiei 

precontractuale, 

contractuale şi post-

contractuale 

Organizarea activităţilor de 

informare a părţilor interesate 

referitor la legislaţia nou adoptată 

în domeniile de competenţă  

Nr. 

participanţi; 
Nr. activităţi 

desfăşurate 

Trimestrul 
I 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Interes scăzut 

din partea 

agenţilor 

economici 

DSPSI Strategia 

Naţională în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020 
Sub-programul: Protecția drepturilor consumatorilor 

70.  Dezvoltarea cadrului 

legislativ naţional în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor prin 

transpunerea acquis-

ului comunitar din 

domeniu  

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

proiectului legii  pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.105-XV din 13 martie 2003 

privind protecţia consumatorilor 

(Directiva 1999/44/CE a 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Strategia în 

domeniul 

protecţiei 



Parlamentului şi a Consiliului din 

25.05.1999) 
consumatorilor  

pentru anii 

2013-2020; 

Directiva 

87/357/CEE a 

Consiliului din 

25 iunie 1987 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

reglementării tehnice privind 

produsele care, nefiind ceea ce par 

a fi, pun în pericol sănătatea sau 

siguranţa consumatorilor  

Proiect elaborat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Directiva 

2008/122/CE a 

Parlamentului 

European şi a 

Consiliului din 

14 ianuarie 

2009 
Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice ,,Brichete”  

Proiect aprobat Trimestrul 
 II 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 

Decizia nr. 

2006/502/CE a 

Comisiei din 

11 mai 2006 
Aprobarea Listei standardelor 

conexe la Reglementarea tehnică 

privind introducerea pe piaţă a 

brichetelor care prezintă 

caracteristici de siguranţă pentru 

copii şi interzicerea introducerii pe 

piaţă a brichetelor fantezie 

Ordin ME 

aprobat 
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Reglementarea 

tehnică 

corespunzătoar

e 

71.  Sporirea gradului de 

informare şi educare 

a consumatorilor 

Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor consacrate Zilei 

mondiale a protecţiei drepturilor 

consumatorilor – 15 martie 

Nr. activităţi 

organizate; 
Nr. participanţi 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională; 
Insuficienţa 

echipamentului 

tehnic 

DSPSI; 
APC 

Strategia 

Naţională în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020 

72.  Asigurarea 

participării 

Republicii Moldova 

Asigurarea reprezentării Republicii 

Moldova în cadrul Consiliului 

consultativ în domeniul protecţiei 

Nr. şedinţe 
 

Trimestrul 

II, IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- Imprevizibilita

tea deciziilor 

politice 

DSPSI 



la evenimente 

organizate de 

instituţiile 

internaţionale în 

domeniul protecţiei 

drepturilor 

consumatorilor 

consumatorilor al statelor-membre 

ale Comunităţii Statelor 

Independente 

73.  Asigurarea 

monitorizării 

implementării 

prevederilor 

Strategiei Naţionale 

în domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 2013-

2020 

Evaluarea anuală a implementării 

Strategiei Naţionale în domeniul 

protecţiei consumatorilor pentru 

anii 2013-2020 

Raport de 

evaluare 

elaborat şi 

publicat pe 

www.mec. 

gov.md  

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională 

DSPSI Strategia 

Naţională în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020 Elaborarea proiectului Planului de 

acţiuni 2017-2020 pentru 

implementarea Strategiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor 

pentru anii 2013-2020 

Plan aprobat 

şi publicat pe 

www.mec. 

gov.md 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea raportului final de 

monitorizare a Planului de acţiuni 

pentru perioada 2013-2016 privind 

implementarea Strategiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor  

pentru anii 2013-2020 

Raport 

elaborat şi 

publicat pe 

www.mec. 

gov.md 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Sub-programul: Securitate industrială 

74.  Asigurarea cadrului 

legal adecvat pentru 

protecţia populaţiei 

şi mediului 

înconjurător de 

posibilele avarii la 

obiectele industriale 

periculoase 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative (legile nr.592-XIII 

din 26.09.1995, nr.1236-XII din 

03.07.1997, nr.1525-XIII din 

19.02.1998, nr.461-XV din 

30.07.2001, nr.160 din 22.07.2011, 

nr.116 din 18.05.2012) 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 

Legea nr. 116 

din 18.05.2012 



Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

activitatea de control şi 

supraveghere tehnică de stat în 

sistemul de administrare a 

securităţii industriale  

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea Legii 

nr. 116 din 18.05.2012 privind 

securitatea industrială a obiectelor 

industriale periculoase 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

cerințelor de securitate privind 

construcția și exploatarea 

instalațiilor de ridicat 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

cerințelor de securitate privind 

exploatarea sistemelor de 

distribuție a gazelor combustibile 

naturale 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice privind 

ascensoarele şi componentele de 

siguranţă pentru ascensoare 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 



75.  Transpunerea 

directivelor 

europene, în vederea 

implementării 

Acordului de 

Asociere Republica 

Moldova – Uniunea 

Europeană în 

domeniul securităţii 

industriale 

Elaborarea Ordinului Ministerului 

Economiei „Cu privire la aprobarea 

Listei standardelor conexe la 

Reglementarea tehnică privind 

ascensoarele şi componentele de 

siguranţă pentru ascensoare” 

Ordin aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerealizarea 

acţiunilor 

premergătoare; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Reglementarea 

tehnică privind 

ascensoarele şi 

componentele 

de siguranţă 

pentru 

ascensoare 

Elaborarea şi promovarea 

modificărilor la Hotărîrea 

Guvernului nr.262 din 3 aprilie 

2009 “Cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

“Echipamente sub presiune”,  

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Directiva 

97/23/CE a 

Parlamentului 

European şi a 

Consiliului din 

29 mai 1997 
Elaborarea Ordinului Ministerului 

Economiei cu privire la aprobarea 

Listei standardelor conexe la 

Reglementarea tehnică privind 

instalaţiile pe cablu care transportă 

persoane, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.744 din 22 

octombrie 2015 

Ordin aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI Reglementarea 

tehnică privind 

instalaţiile pe 

cablu care 

transportă 

persoane 

76.  Asigurarea 

respectării cerinţelor 

de securitate la 

obiectele industriale 

periculoase (OIP) şi 

funcţionarea 

acestora în condiţii 

de siguranţă şi 

fiabilitate 

Asigurarea respectării procesului 

de atestare a personalului în 

domeniul securităţii industriale 

Nr. persoane 

atestate; 
Nr. comisii 

desfăşurate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor; 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

DSPSI; 
IPSSTOIP 

Legea nr. 116 

din 18.05.2012 

INFRASTRUCTURA  CALITĂȚII 
Sub-programul: Sistemul național de standardizare 



77.  Dezvoltarea unui 

sistem de 

standardizare 

competitiv, modern 

şi armonizat în 

scopul asigurării 

ponderii 

standardelor 

europene şi 

internaţionale 

adoptate ca naţionale 

la nivel de 55 % 

(inclusiv, la nivel de 

75 % din numărul 

standardelor 

europene adoptate ca 

naţionale) 

Elaborarea, coordonarea şi 

aprobarea Programului naţional de 

standardizare pentru anul 2016  

Program anual 

aprobat 
Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

Institutul 

Naţional de 

Standardizare 

(INS); 
Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructurii 

calităţii (DDIC) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

RM; 
SSC pentru 

domeniul 

infrastructurii 

calităţi şi 

protecţiei 

consumatorilor 

2016-2018 

Adoptarea standardelor europene  

şi internaţionale ca standarde 

naţionale 

Cel puţin 2000 

standarde 

adoptate 

Trimestrul 

IV, 2016 
Buget de stat - 

3825,0 mii lei, 
 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

INS, 
DDIC 

Anularea standardelor 

conflictuale cu standardele 

europene  

Cel puţin 1000 

anulate 
Permanent Buget de stat - 

200,0 mii lei 
Abilităţi 

insuficiente de 

identificare a 

standardelor 

conflictuale 

INS, 
DDIC 

Anularea standardelor GOST 

depăşite care nu mai corespund 

progresului tehnologic 

Cel puţin 1500 

anulate 
Permanent Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

INS, 
DDIC 

78.  Intensificarea 

cooperării 

organismului 

naţional de 

standardizare cu 

organismele 

europene  şi 

internaţionale de 

standardizare în 

calitate de membru 

afiliat al ISO, CEN, 

CENELEC şi 

membru observator 

al ETSI 

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 ţări, 

inclusiv achitarea cotizaţiilor de 

membru). 

 

Nr. proiecte 

standarde 

examinate; 
Nr. şedinţe în 

cadrul activităţilor 

CEN 

Permanent Buget de stat - 

775,0 mii lei 
 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

INS, 
DDIC 

79.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului 

Instruirea continuă a personalului 

Organismului Naţional de 

Standardizare 

Cel puţin 10 

angajaţi instruiţi 

anual 

Trimestrul 

IV 
Proiectul 

Twinnig 

„Consolidarea 

capacităţilor în 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare de la 

bugetul de stat şi 

INS, 
DDIC 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 



Naţional de 

Standardizare 
domeniul 

standardizării şi 

metrologiei” -  
100,0  mii lei 

nerespectarea 

condiţiilor 

contractuale 

pentru 

desfăşurarea 

proiectului 

SSC pentru 

domeniul 

infrastructurii 

calităţi şi 

protecţiei 

consumatorilor

, pe anii 2016-

2018 
Implementarea în activitatea 

Institutului Naţional de 

Standardizare a instrumentelor IT 

moderne 

Sistem IT 

funcţional; 
Catalogul 

standardelor 

moldovene e-

standard 

funcţional; 
Accesul on-line 

la standardele 

moldovene 

implementat 

Trimestrul 

IV 
Buget de stat - 

1800,0 mii lei 
Diminuarea/întrer

uperea asistenţei 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

INS, 
DDIC 

Organizarea campaniei naţionale de 

promovare a utilizării standardelor 

europene, inclusiv a beneficiilor 

acestora pentru întreprinderi 

10 evenimente 

de promovare 

desfăşurate; 
Nr. materiale 

promoţionale/ 

spoturi 

editate/realizate 

Trimestrul 

IV 
Buget de stat - 

400,0 mii lei 
Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

INS, 
DDIC 

80.  Armonizarea 

cadrului legislativ 

naţional cu 

prevederile 

documentelor 

europene 

Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea Legii privind 

activitatea de reglementare tehnică 

nr. 420 – XVI din 22.12.2006 

Proiect elaborat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
Proiectul 

Twinnig 

„Consolidarea 

capacităţilor în 

domeniul 

standardizării şi 

metrologiei 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DDIC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 
 

81.  Punerea în aplicare a 

legii cu privire la 

standardizarea 

naţională, elaborată 

în redacţie nouă  şi 

armonizată cu 

Modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 996 din 27.12.2012 privind 

unele măsuri de reformare a 

sistemului infrastructurii calităţii 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Neadoptarea sau 

adoptarea 

întîrziată a 

proiectului de 

lege cu privire la 

standardizarea 

DDIC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 
Modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1066 din 26.12.2013 cu privire 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 



prevederile 

Regulamentului UE 

nr. 1025 din 

25.10.12 

la aprobarea Metodologie de 

determinare a tarifelor la serviciile 

prestate de INS  şi a tarifelor la 

publicarea şi difuzarea 

documentelor normative în 

domeniul standardizării 

ordinare) naţională 

Modificarea Ordinului Ministerului 

Economiei nr. 216 din 19.12.2013 

privind  modul de supraveghere a 

activităţii organismului naţional de 

standardizare 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Sub-programul: Sistemul național de metrologie 

82.  Asigurarea 

uniformităţii, 

legalităţii, exactităţii 

şi trasabilităţii 

măsurărilor efectuate 

în Republica 

Moldova în scopul 

creşterii credibilităţii 

acestora la nivel 

naţional, regional şi 

internaţional 

Menţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea Bazei Naţionale de 

Etaloane (BNE) şi crearea 

condiţiilor adecvate pentru 

funcţionarea acesteia. 

13 etaloane 

naţionale şi de 

referinţă din 

componenţa 

BNE cercetate; 

2 etaloane 

naţionale create  

Trimestrul 

IV 
Buget de stat -  
7397,5 mii lei 

Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor; 
Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

Institututl 

Naţional de 

Metrologie 

(INM); 
DDIC 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
SSC în 

domeniul 

infrastructurii 

calităţi şi 

protecţiei 

consumatorilor

2016-2018; 
Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

RM 
 

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 etalo-nare şi 

măsurare  pe site-ul Biroului 

Internaţional de Măsuri şi Greutăţi 

(BIPM). 

Participarea la 3 

intercomparări 

la nivel regional; 
10 articole 

ştiinţifice 

publicate în 

revista 

„Metrologie” 

Trimestrul 

IV 
Fluctuaţia 

personalului 

calificat; 
Apariţia unor 

cheltuieli 

excepţionale 

INM; 
DDIC 

Instruirea şi stagierea personalului 

Institutului Naţional de Metrologie 
Nr. persoane 

instruite 
Trimestrul 

IV 
Insuficienţa/lipsa 

mijloacelor 

financiare 

INM; 
DDIC 

Efectuarea lucrărilor de diseminare 

a unităţilor de măsură ale 

Sistemului Internaţional de Unităţi 

SI de la etaloanele naţionale şi de 

450 de 

certificate de 

etalonare 

eliberate 

Trimestrul 

IV 
Lipsa solicitărilor 

din partea 

agenţilor 

economici 

INM 



referinţă la cele de nivel ierarhic 

inferior 

83.  Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele 

europene din 

domeniul 

metrologiei 

Iniţierea cooperării cu organizaţiile 

europene de metrologie 

EURAMET şi WELMEC 

Nr. întruniri la 

care s-a 

participat  

Trimestrul 

IV 
În limitele 

bugetului 

aprobat/surse 

extrabugetare 

 INM; 
DDIC 

 

84.  Armonizarea 

reglementărilor cu 

prevederile 

documentelor 

europene 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 

08.04.2014 „Pentru aprobarea 

reglementării tehnice privind 

aparatele de cîntărit neautomate” 

(Directiva UE nr. 2014/31/UE) 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DDIC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 

85.  Punerea în aplicare a 

Legii metrologiei, 

ajustată cu practica 

europeană şi 

internaţională în 

domeniul 

metrologiei 

Elaborarea şi promovarea 

proiectului de hotărîre de Guvern 

privind aprobarea Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare şi 

măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal 

Proiect elaborat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 
 

DDIC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 

Modificarea Regulamentelor de 

metrologie legală pentru a aduce în 

concordanţă cu Legea metrologiei 

(RGML) 

4 RGML Trimestrul 

IV 

Examinarea şi aprobarea 

proiectelor de norme de metrologie 

legală (NML) şi procedurilor de 

metrologie legală (PML), elaborate 

conform Programului de 

perspectivă pentru anii 2016-2020 

Nr. documente 

elaborate/ 
revizuite 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

86.  Desemnarea 

entităţilor juridice la 

competenţă tehnică 

pentru verificarea 

metrologică a 

mijloacelor de 

măsurare legale 

Expertiza metrologică a 

documentelor, prezentate de către 

laboratoarele de verificare 

metrologică, în vederea desemnării 

pentru desfăşurarea activităţilor de 

metrologie legală 

Ordine aprobate; 
Nr. rapoarte de 

expertiză; 
Nr. certificate 

eliberate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Lipsa solicitărilor DDIC  

Sub-programul: Sistemul național de acreditare 



87.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Centrului Naţional 

de Acreditare 

(MOLDAC) în 

scopul semnării 

Acordului de 

recunoaştere 

multilaterală cu 

Cooperarea 

Europeană pentru 

Acreditare EA MLA 

(a. 2017). 

Evaluarea la nivel de omologi de 

către echipa EA a Centrului 

Naţional de Acreditare MOLDAC 

Rapoarte de 

evaluare ale 

echipei EA 

Trimestrul 

II 

Buget de stat - 

200,0 mii lei 

Modificarea 

planului de 

activitate al EA 

MLA 

MOLDAC, 
DDIC 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; SSC 

pentru 

domeniul 

infrastructurii 

calităţi şi 

protecţiei 

consumatorilor

, pe anii 2016-

2018; 
Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

RM 

Elaborarea şi realizarea Planului de 

acţiuni corective, în urma evaluării 

la nivel de omologi 

Gradul de 

realizare a 

Planului  

Trimestrul 

IV 

Neacceptarea de 

către echipa EA  

a dovezilor 

prezentate de 

MOLDAC 
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 

(politici, criterii, 

reguli şi 

proceduri) 

armonizate cu 

documentele 

EA, IAF şi 

ILAC 

Trimestrial Buget de stat - 

640,0 mii lei 
Capacităţi 

insuficiente de 

armonizare  

Instruirea personalului implicat în 

procesul de acreditare şi 

familiarizarea acestuia cu cerinţele 

standardelor de referinţă şi 

documentele organizaţiilor 

internaţionale şi europene de 

acreditare, inclusiv pentru domenii 

noi de acreditare  

Cel puţin 4 

evaluatori şefi 

instruiţi; 
9 evaluatori 

instruiţi pe 

domenii noi de 

acreditare 

Trimestrial Insuficienţă de 

resurse financiare 

pentru invitarea 

lectorilor 

experimentaţi pe 

domenii 

specifice/noi din 

străinătate 
Instruirea şi stagierea personalului 

Centrului Naţional de Acreditare 

MOLDAC în cadrul Organismelor 

Naţionale de Acreditare semnatari 

EA MLA 

Cel puţin 1 

stagiar  
Trimestrul 

IV 

Indisponibilitatea 

ONA semnatare 

EA MLA de a 

desfăşura instruiri 

Extinderea competenţei Centrului 

Naţional de Acreditare MOLDAC 

pentru acreditarea domeniilor noi, 

în conformitate cu necesităţile 

economiei naţionale 

3 organisme de 

evaluare a 

conformităţii 

acreditate pe 

domenii noi 

Trimestrul 

IV 

Lipsa solicitărilor 

de acreditare pe 

domenii noi de la 

organismele de 

evaluare a 

conformităţii 

(OEC) 

88.  Dezvoltarea şi 

menţinerea 

Colaborarea CNA MOLDAC cu 

organizaţiile europene şi 

20 de participări 

la evenimentele 

Trimestrial Buget de stat - 

760,0 mii lei 
Insuficienţa 

resurselor 

MOLDAC, 
DDIC 

Hotărîrea 

Guvernului 



competenţei 

Centrului Naţional 

de Acreditare 

MOLDAC în 

conformitate cu 

cerinţele 

standardului 

ISO/CEI 17011  şi 

cerinţele 

organizaţiilor 

internaţionale şi 

europene de 

acreditare (EA, IAF, 

ILAC) 

internaţionale în domeniul 

acreditării prin participarea la 

evenimentele desfăşurate de 

organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul 

acreditării şi diseminarea 

informaţiei  

desfăşurate; 
Nr. note 

informative 

publicate pe 

pagina web a 

MOLDAC 

financiare alocate 

de la bugetul de 

stat 

nr.808 din 

7.10.14;  

SSC pentru 

domeniul 

infrastructurii 

calităţi şi 

protecţiei 

consumatorilor

, pe anii 2016-

201 

Re-ingineria serviciilor publice 

acordate de CNA MOLDAC  

(acreditarea OEC) prin 

implementarea şi menţinerea 

sistemului informaţional SIA 

Acreditare 

31 de dosare 

privind procesul 

de acreditare a 

organismelor de 

evaluare a 

conformităţii 

gestionate prin 

sistemul 

informaţional 

SIA Acreditare 

Trimestrul 

IV 
Buget de stat - 

400,0 mii lei 
Incapacitatea 

tehnică a OEC de 

a se conecta la 

SIA „Acreditare” 

Elaborarea proiectului de ordin de 

modificare a Ordinului ME nr. 51 

din 08.04.2013 privind modificarea 

Regulamentului şi a componenţei 

Consiliului de Acreditare 

Ordin aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DDIC Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 

Modificarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei publice „Centrul Naţional 

de Acreditare din RM”, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 

25.01.2013  

Proiect elaborat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DDIC; 

MOLDAC 

Sub-programul: Evaluarea conformității 

89.  Punerea în aplicare a 

Legii cu privire la 

activităţile de 

acreditare şi evaluare 

a conformităţii în 

rezultatul modificării 

şi armonizării cu 

Regulamentul UE 

nr. 765/2008 şi 

Decizia UE 

768/2008 

Elaborarea proiectului ordinului cu 

privire la aprobarea standardele de 

referinţă, care stabilesc criterii 

pentru competenţa organismului 

naţional de acreditare şi a 

organismelor de evaluare a 

conformităţii 

Ordin aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DDIC  

Recunoaşterea organismelor de 

evaluare a conformităţii pentru 

activitate în domeniul reglementat 

ce ţine de competenţa Ministerului 

Ordine aprobate; 
Nr. dosare 

examinate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Lipsa solicitărilor DDIC  



Economiei 

90.  Dezvoltarea 

capacităţilor şi 

competenţei tehnice 

a laboratoarelor de 

încercări pentru 

implementarea 

metodelor de 

încercări conform 

standardelor 

europene; 

Procurarea echipamentului necesar 

pentru implementarea metodelor de 

încercări conform standardelor 

europene 

Nr. echipamente 

procurate 
Trimestrial Buget de stat - 

17600,0 mii lei 
Nealocarea 

mijloacelor 

financiare de la 

bugetul de stat 

INM; 
CMAC; 
CTSIC; 
DDIC 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Ordinul MEc 

nr. 183 din 

8.12.2015 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.397 din 

16.06.2015; 
Matricea de 

politici privind 

programul de 

suport bugetar 

DCFTA 
DEZVOLTAREA  SECTORULUI  ENERGETIC 

Politica energetică 

91.  Dezvoltarea și 

ajustarea cadrului 

normativ în 

domeniul energetic 

la normele și 

standardele Uniunii 

Europene 

Promovarea proiectului de Lege cu 

privire la energia electrică și a 

proiectului de Lege cu privire la 

modificarea și completarea unor 

acte legislative  

2 legi adoptate  Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

Direcţia 

infrastructură 

energetică (DIE) 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

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 

Promovarea proiectului de Lege cu 

privire la gazele naturale și a 

proiectului de Lege cu privire la 

modificarea și completarea unor 

acte legislative  

2 legi adoptate Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la stocurile de petrol 

obligatorii 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  
Lipsa asistenței 

tehnice; 
Complexitatea 

prevederilor 

proiectului 

DIE 

Elaborarea proiectului legii privind 

eficiența energetică (în redacție 

nouă) întru transpunerea Directivei 

2012/27/EU 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea metodologiei și a 1 prognoză de Trimestrul Buget de stat - Insuficiența Direcția Strategia 



prognozei balanțelor energetice pe 

termen scurt și lung 
balanță 

energetică pe 

termen scurt 

aprobată; 
Metodologia de 

prognoză pe 

termen lung 

elaborată; 
1 prognoză de 

balanță 

energetică pe 

termen lung 

inițiată 

IV 265,8 mii lei asistenței tehnice producere și 

furnizare a 

energiei termice 

(DPFET) 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Strategia 

Sectorială de 

Cheltuieli în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016 – 2018; 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

măsurilor de susţinere a 

producătorilor de energie termică în 

regim de cogenerare de înaltă 

eficienţă  

Proiect aprobat Trimestrul 

IV  
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPFET Propunerea de 

Politică 

Publică cu 

privire la 

perfecţionarea 

mecanismelor 

de promovare a 

cogenerării în 

sistemul 

energetic din 

Republica 

Moldova; 
Legea nr.92 

din 29.05.2014  
Sub-programul: Sistemul electroenergetic 

92.  Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemului 

electroenergetic al 

Republicii Moldova 

Monitorizarea pregătirii 

întreprinderilor din sistemul 

electroenergetic pentru 

funcţionarea stabilă și fiabilă  în 

sezonul rece 

Plan de măsuri 

elaborat; 
Ordin aprobat; 
Note 

informative 

elaborate 

Trimestrele 

I și IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DIE Regulamentul 

Direcției 

infrastructură 

energetică 



Monitorizarea/ coordonarea 

implementării proiectului de 

reabilitare a reţelelor electrice de 

către Î.S. „Moldelectrica” 

Nr. ședințe 

organizate; 

Volumul 

investiţiilor 

realizate 

Trimestrial Asistenţă 

externă - 

256185,2 mii 

lei (Grantul 

NIF; Creditul 

BERD; 

Creditul BEI) 

Tergiversarea 

procedurilor de 

aprobare și 

semnare a 

documentelor 

privind finanțarea 

proiectului; 
Nevalorificarea 

deplină a 

mijloacelor 

financiare pentru 

anul în curs; 

DIE SND 

”Moldova 

2020”; 
Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030;  
Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 

pentru perioada 

2015-2030; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 

93.  Extinderea 

capacității de 

interconexiune cu 

România, prin 

construcţia liniilor 

electrice 

Coordonarea și monitorizarea 

procesului de elaborare a Studiului 

de fezabilitate pentru construcţia 

LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău 

și a Staţiei Back-to-Back aferente  

Studiu de 

fezabilitate; 
Nr. ședințe de 

lucru la care s-a 

participat 

Trimestrul 

IV 
Asistenţă 

externă - 140 

mil. Euro 

(Sursă 

neidentificată) 

Tergiversarea 

finalizării 

studiului de 

fezabilitate 

DIE 

Coordonarea și monitorizarea 

procesului de elaborare a  studiului 

de fezabilitate pentru construcția 

LEA 400 kV Străşeni- Ungheni – 

Iaşi și a Staţiei Back-to-Back 

aferente 

Studiu de 

fezabilitate 

demarat; 
Nr. şedinţe de 

lucru la care s-a 

participat; 
Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrul 

IV 
Asistenţă 

externă - 106 

mil. Euro 

(Sursă 

neidentificată) 

Tergiversarea 

finalizării 

studiului de 

fezabilitate 

DIE 

Actualizarea studiului de 

fezabilitate pentru construcția LEA 

400 kV Bălţi – Suceava și a Staţiei 

Back-to-Back aferente 

Studiu de 

fezabilitate 

actualizat 

Trimestrul 

IV 
Asistenţă 

externă – 70 

mil. Euro, din 

care 7-10% 

pentru 

documentația 

de proiect 

(Sursă 

neidentificată) 

Tergiversarea 

finalizării 

studiului de 

fezabilitate 

DIE 

94.  Interconectarea 

sistemelor 

electroenergetice ale 

Asigurarea finalizării în termen a 

studiului de fezabilitate privind 

interconectarea sistemelor 

Studiu de 

fezabilitate 

finalizat 

Trimestrul 

IV 
Buget de stat - 

4129,8 mii lei 
(Costul 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

din partea 

DIE  



Republicii Moldova 

la piața energetică 

europeană 

electroenergetice ale Ucrainei şi 

Republicii Moldova la sistemul  

ENTSO-E 

proiectului - 

7067376,8 

Euro, inclusiv - 

6360639,12 

Euro – grant; 

2100,0 mii lei - 

buget de stat) 

Ucrainei, 
- Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

95.  Identificarea și 

formarea terenurilor 

proprietate publică a 

statului gestionate de 

Î.S. ”Moldelectrica”, 

amplasate în 

unitățile 

administrativ-

teritoriale 

Coordonarea executării lucrărilor 

de identificare și delimitare a 

terenurilor proprietate publică a 

statului, amplasate în unitățile 

administrativ teritoriale  

Lucrări de 

identificare și 

delimitare a 

terenurilor 

proprietate 

publică în 46 

UTA 

Trimestrial Buget de stat -  

562 mii lei 
 

Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

destinate 

lucrărilor 

respective 

DIE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030;  
Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic; 
Strategia 

Sectorială de 

Cheltuieli în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016 – 2018; 

96.  Armonizarea 

reglementărilor 

normativ-tehnice din 

domeniul energetic 

la cerinţele europene 

privind amenajarea, 

exploatarea şi 

securitatea electrică 

a instalaţiilor 

energetice 

Revizuirea și armonizarea 

reglementărilor normativ-tehnice 

existente în vederea creării unui 

sistem unificat de acte normative 

(cod energetic) pentru toţi 

participanţii la piaţa energetică 

Nr. acte 

aprobate 
Trimestrial  Buget de stat -  

500,0 mii lei 
 

Nerespectarea 

termenilor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute; 
Insuficiența 

resurselor umane 

/ echipamentului 

tehnic 

performant; 
Limitarea/ 

întreruperea 

finanțării 

Inspectoratul 

Energetic de 

Stat (IES); 
DIE 

97.  Supravegherea 

respectării 

parametrilor de 

calitate a energiei 

livrate 

consumatorilor şi a 

indicilor de 

fiabilitate prevăzuți 

de Normele de 

amenajare 

Analiza indicilor calităţii şi 

fiabilităţii alimentării cu energie 

electrică a consumatorilor finali 

Nr. încălcări 

depistate şi 

înlăturate; 
Nr. consumatori 

verificați 

Trimestrial  Bugetul IES 

(salarii 

ordinare) 

Imposibilitatea 

stabilirii cazurilor 

de nerespectare 

parametrilor de 

calitate a energiei 

electrice (CEE) 

cauzate de 

informare 

întîrziată a IES 

IES Standardul 

național GOST 

13109-97; 
Legea nr.1525-

XIII din 

19.02.98 cu 

privire la 

energetică, art. 

13
1
. 



98.  Supravegherea 

procesului de 

pregătire 

profesională a 

personalului 

electrotehnic 

antrenat în 

amenajarea, 

întreținerea, 

deservirea și testarea 

instalațiilor electrice 

și termice 

Instruirea continuă a personalului 

electrotehnic din țară în vederea 

minimizării riscurilor profesionale 

în activităţile lor 

Nr. persoane 

autorizate 
Trimestrial  Bugetul IES 

(salarii 

ordinare) 

Interes scăzut din 

partea mediului 

de afaceri; 
Nivel scăzut al 

profesionalismul

ui personalului 

electrotehnic 

IES Legea nr.1525-

XIII din 

19.02.98 cu 

privire la 

energetică; 
Hotărîrea 

Guvernului nr. 

420 din 

11.05.1999; 
Regulamentul 

de exploatare a 

instalațiilor 

electrice a 

consumatorilor 

99.  Supravegherea 

respectării 

regulamentelor, 

actelor normativ-

tehnice şi regulilor 

de securitate la 

construirea, 

echiparea şi 

funcţionarea 

obiectivelor 

energetice şi 

exploatarea 

utilajelor, precum şi 

a instalaţiilor 

energetice ale 

consumatorilor 

Efectuarea controlului instalațiilor 

electrice ale: 
- circa 1070 mari consumatorii; 
- peste 2700 mici consumatorii; 
- controlul instalațiilor energetice 

amplasate în 897 primării. 

Nr. controale 

efectuate 
Trimestrial  Bugetul IES 

(salarii 

ordinare) 

Insuficiență de 

resurse tehnice şi 

de echipament 

tehnic 

performant; 
Nerespectarea 

termenilor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute; 
Defecțiuni 

tehnice sau alți 

factori ce pot 

duce la situații 

imprevizibile 

IES Legea nr.1525-

XII din 

19.02.98; 
Hotărîrea 

Guvernului nr. 

420 din 

11.05.1999; 
Regulamentul 

de exploatare a 

instalațiilor 

electrice a 

consumatorilor

; Hotărîrea 

Guvernului nr. 

862 din 

26.07.2004; 
Legea nr.131 

din 08.06.2012  

100.  Conlucrarea în 

cadrul Tratatului 

Comunităţii 

Energetice, IRENA, 

INOGATE, 

Fondului E5P, etc. în 

vederea îndeplinirii 

angajamentelor 

Participarea la evenimente, şedinţe 

organizate de către instituțiile 

internaționale în vederea 

familiarizării cu acquis-ul UE 

necesar a fi aplicat în RM 

Nr. evenimente, 

şedinţe, 

seminare; 
Tematicele 

abordate; 
Nr. participanţi; 

Nr. măsuri 

îndeplinite 

Trimestrial Buget de stat - 

900 mii lei / 

surse externe 

Insuficienţa 

resurselor umane 

şi financiare 

Direcția 

generală 

securitate și 

eficiență 

energetică 

(DGSEE); 
Agenția pentru 

Eficiență 

Tratatul 

Comunităţii 

Energetice; 
SSC în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016 – 2018 



asumate Energetică 

(AEE) 
Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale 

101.  Sporirea securității 

energetice a țării 

prin dezvoltarea 

sistemului național 

de aprovizionare cu 

gaze naturale  

Operaţionalizarea gazoductului 

Ungheni – Iaşi 

Raport de audit 

elaborat; 

Proiect 

investițional 

finalizat 

Trimestrul 

II 

Buget de stat -

105 mii lei 
 

- DIE; 
UCIPE 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova pînă 

în 2030; 
Programul de 

suport bugetar 

acordat de UE 

în domeniul 

energetic; 
SSC în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016 – 2018; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Legea cu 

privire la 

gazele 

naturale; 
Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 

Coordonarea procesului de 

elaborare a studiului de fezabilitate 

privind construcţia tronsonului 

Ungheni–Chişinău 

Studiu de 

fezabilitate 

finalizat; 
Nr. şedinţe de 

lucru la care a 

participat; 
Nr. 

note/rapoarte 

Trimestrul 

II 
Asistenţă 

externă -113,0 

mil. Euro 
(BERD) 

Necoordonarea 

studiului de 

fezabilitate de 

autoritățile 

administrativ 

teritoriale prin 

care va fi pozata 

conducta 

DIE; 
UCIPE 

Identificarea surselor de finanțare 

pentru elaborarea documentației de 

proiect privind construcția 

tronsonului 

Surse de 

finanțare 

identificate; 
Documentația 

de proiect 

elaborată; 
Nr. ședințe de 

lucru la care s-a 

participat; 

Trimestrul 

IV 
Neidentificarea 

surselor de 

finanțare; 

DIE 
 

102.  Restructurarea 

sectorului gazelor 

naturale prin  

separarea 

activităţilor de 

distribuţie şi 

furnizare a gazelor 

naturale 

Monitorizarea, coordonarea și 

participarea la procesul de 

reorganizare a S.A. ”Moldovagaz” 

prin divizarea  activităţilor de 

distribuţie şi furnizare a gazelor 

naturale. 

Societate 

reorganizată; 
Reformă 

realizată, 
Nr. note,  
Acte 

normative/legisl

ative elaborate 

/promovate 

necesare 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului de 

reorganizare din 

motive 

nedeterminate 

DIE Strategia 

energetică a 

RM pînă în 

anul 2030; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Legea cu 

privire la 



implementării 

acțiunii 
gazele 

naturale; 
Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 
Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

103.  Asigurarea 

dezvoltării 

sistemului 

termoenergetic din 

mun. Chişinău prin 

restructurarea 

economică, 

instituţională şi 

tehnică a acestuia 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind transferul către 

autorităţile administraţiei publice 

locale a patrimoniului întreprinderii 

nou-create S.A. „Termoelectrica”, 

aflat în suburbii 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPFET Strategia 

Națională de 

Dezvoltare 

”Moldova 

2020”; 
Strategia 

energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Conceptul 

privind 

restructurarea 

corporativă, 

instituţională şi 

financiară a 

sistemului 

centralizat de 

alimentare cu 

energie termică 

din mun. 

Chişinău. 
Legea nr. 148 

din 30.07.2015 
Legea nr. 15 

din 20.02.2015 

 

Monitorizarea realizării 

„Proiectului de îmbunătăţire a 

eficienţei sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică” 

Volumul 

investiţiilor 

efectuate 

Trimestrial Asistenţă 

externă - 40,5 

mil dolari SUA 
(Banca 

Mondială) 

-  DPFET; 
UCIPE 

104.  Asigurarea 

dezvoltării 

sistemului 

termoenergetic prin 

reabilitarea 

componentelor 

sistemului de 

încălzire centralizată 

cu energie termică 

Elaborarea proiectului Legii 

privind ratificarea Acordului de 

Grant dintre Republica Moldova, 

SA ”CET-Nord” şi Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, acordat din Fondul 

Parteneriatului Europei de Est 

pentru Eficienţă Energetică şi 

Mediu în vederea realizării 

proiectului “Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. 

“CET-Nord”)” 

Lege adoptată Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPFET 

Monitorizarea realizării proiectului 

“Sistemul termoenergetic al mun. 

Bălţi (S.A. “CET-Nord”)” 

Proiect aprobat; 
Volumul 

investiţiilor 

efectuate 

Trimestrial  Asistenţă 

externă - 73500 

mii lei (BERD 

E5P) 
Costul 

proiectului: 210 

mil. lei 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPFET 

105.  Pregătirea economiei 

naţionale, a 

complexului 

Coordonarea pregătirii 

întreprinderilor din sistemul 

termoenergetic pentru funcționare 

Plan de măsuri 

elaborat; 
Ordin aprobat 

Trimestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DPFET Strategia 

Energetică a 

Republicii 



energetic şi a sferei 

sociale pentru 

activitate în perioada 

de toamnă – iarnă 

2016 - 2017 

în sezonul rece Moldova până 

în 2030; 
Programul de 

Dezvoltare 

Strategică a 

Ministerului 

Economiei 

pentru anii 

2015-2017  
Propunerea de 

Politică 

Publică cu 

privire la 

perfecționarea 

mecanismelor 

de promovare a 

cogenerării în 

sistemul 

energetic din 

Republica 

Moldova; 
Legea nr. 92 

din 29.05.2014  

Elaborarea Raportului privind 

rezultatele petrecerii sezonului rece 

2015-2016 de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi 

locale 

Raport elaborat Trimestrul 

II 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DPFET 

Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la măsurile 

de pregătire a economiei naţionale 

şi a sferei sociale pentru activitate 

în perioada de toamnă-iarnă 2016-

2017 

Proiect aprobat Trimestrul 

II-III 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPFET 

Elaborarea Raportului privind 

rezultatele monitorizării 

problemelor existente în sistemele 

centralizate de alimentare cu 

energie termică din localităţi, 

precum şi a măsurilor întreprinse 

sau preconizate pentru soluționarea 

acestora  

Raport elaborat 

și publicat 
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DPFET 

Sub-programul: Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 

106.  Promovarea energiei 

din surse 

regenerabile și 

eficienței energetice 

prin aplicarea 

măsurilor de sprijin, 

în conformitate cu 

cadrul legislativ și 

cele mai bune 

practici 

internaționale 

Elaborarea legislației secundare 

aferente Legii nr. 151 din 

17.07.2014 privind cerinţele în 

materie de proiectare ecologică 

aplicabile produselor cu impact 

energetic 

6 regulamente 

elaborate; 
Proiect aprobat  

Trimestrul 

II 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)/ 

Asistenţă 

tehnică 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ, 
Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

cadrului normativ 

Direcția 

eficiență 

energetică și 

surse de energie 

regenerabile 

(DEESER) 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14 
Inspectarea și testarea produselor 

cu impact energetic 
Nr. controale 

efectuate; 

Nr. produse 

testate; 

Nr. inspectori 

instruiți; 

Nr. activități de 

Trimestrial  Buget de stat - 

220 mii lei 
 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

APC; 
DEESER 

Legea nr. 151 

din 17.07.2014 

privind 

cerinţele în 

materie de 

proiectare 

ecologică 



informare lunară 

și educare a 

consumatorilor 

realizate; 

Nr. activități de 

informare și 

consiliere a 

agenților 

economici 

realizate 

aplicabile 

produselor cu 

impact 

energetic; 
Strategia 

sectorială de 

cheltuieli în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016-2018 
Elaborarea Planului naţional de 

acţiuni în domeniul eficienţei 

energetice pentru anii 2016-2018 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Dificultăţi de 

comunicare 

interinstituţională

; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DEESER; 
AEE 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Programul 

național de 

eficiență 

energetică 

pentru anii 

2011-2020; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 

7.10.14; 
Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 
Elaborarea legislației secundare în 

conformitate cu Legea privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile 

Nr. proiecte 

aprobate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

cadrului normativ 

DEESER; 
AEE 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.808 din 



7.10.14 
Modificarea și completarea Legii 

nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la 

eficienţa energetică 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

AEE; 

DEESER 
Legea nr. 142 

din 02.07.2010  

cu privire la 

eficienţa 

energetică 
Modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 

21.12.2010 cu privire la Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică 

Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DEESER; 

AEE 
Legea nr. 142 

din 

02.07.2010;  
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1173 din 

21.12.2010  

107.  Implementarea 

proiectelor de 

eficiență energetică 

și de valorificare a 

surselor de energie 

regenerabile, 

inclusiv prin 

intermediul Agenției 

pentru Eficiență 

Energetică și al 

Fondului pentru 

Eficiență Energetică, 

în vederea 

eficientizării 

consumurilor de 

energie 

Monitorizarea situației privind 

implementarea proiectelor în 

domeniul eficienţei energetice şi 

valorificării surselor de energie 

regenerabile  

Nr. proiecte 

implementate; 

Nr. instituții 

publice 

beneficiare; 

Volumul 

mijloacelor 

financiare 

valorificate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
Fondul pentru 

Eficiență 

Energetică; 
Asistență 

externă 

Diminuarea/ 

întreruperea 

finanțărilor 

pentru proiecte; 
Deficiențe de 

comunicare 

instituțională și 

colaborare 

interinstituțională 

DEESER; 
AEE; 
FEE 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 
Programul 

național de 

eficiență 

energetică 

pentru anii 

2011-2020; 
Strategia 

sectorială de 

cheltuieli în 

domeniul 

energetic 

pentru anii 

2016-2018 

Monitorizarea rezultatelor obținute 

în urma implementării Proiectului 

”Energie și biomasă” 

150 cazane 

subvenționate 

Trimestrial Asistență 

externă - 3150 

mii lei 

(UE/PNUD) 

DEESER; 
AEE 

ADMINISTRAREA  PATRIMONIULUI  DE  STAT 
Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice 

108.  Asigurarea 

implementării în 

cadrul 

întreprinderilor de 

stat şi societăţilor 

comerciale cu cotă 

de stat incluse în 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.1053 din 11 noiembrie 2010 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizare a 

proprietăţii 

publice 

(DPADPP) 

 

Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea 

Legii salarizării nr.847-XV din 14 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

 



lista bunurilor 

nepasibile de 

privatizare a 

normelor de 

administrare 

corporativă 

februarie 2002 
Elaborarea indicaţiilor pentru 

participarea reprezentanţilor 

statului în cadrul adunărilor 

generale ale societăţilor comerciale 

cu cotă de stat 

Nr. indicaţii 

emise  
Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informaţiei de 

către participanţii 

la proces, 

prezentarea 

informaţiei 

necalitative  

DPADPP  

Acordarea suportului metodologic 

autorităților publice centrale care 

au în administrare întreprinderi de 

stat şi societăţilor comerciale cu 

cotă de stat, precum și organelor de 

conducere ale acestora la adoptarea 

deciziilor obligatorii  

Nr. întreprinderi 

ghidate; 
Profitul net 

obţinut 

Trimestrul 

IV 
Bugetul APP 

(salarii 

ordinare) 

Aplicarea 

inoportună sau 

întîrziată a 

prevederilor 

legislaţiei, 

apariţia unor 

cheltuieli 

excepţionale 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice (APP) 

 

109.  Monitorizarea 

activităţii 

întreprinderilor de 

stat şi a societăţilor 

comerciale cu cotă 

de stat 

Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.483 din 

29.03.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul 

de dare în locaţiune a activelor 

neutilizate 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP, 

APP 
 

Elaborarea proiectului legii cu 

privire la întreprinderile de stat şi 

întreprinderile municipale 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP  

Elaborare proiectului hotărîii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 

martie 2009 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP Legea nr.158-

XVI din 4 iulie 

2008 cu privire 

la funcţia 

publică şi 

statutul 

funcţionarului 

public 
Elaborare proiectului hotărîii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP  



februarie 2011 
Elaborare proiectului hotărîii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23 

martie 2005 cu privire la aprobarea 

listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi 

transmiterea unor bunuri imobile 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP  

Elaborare proiectului hotărîii 

Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.690 din 13 noiembrie 2009 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Economiei, structurii 

şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP  

Elaborare 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 2015 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP  

Analiza evoluţiei activităţii 

economico-financiare a 

întreprinderilor de stat şi a 

societăţilor comerciale cu cotă de 

stat 

Raport elaborat Trimestrul 

III 
Bugetul APP 

(salarii 

ordinare) 

Recepţionarea 

informaţiei 

primare 

necalitative şi 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informaţiei de 

către participanţii 

la proces 

APP  

Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice 

110.  Coroborarea actelor 

normative în 

domeniul deetatizării 

proprietăţii publice 

cu modificările 

Elaborarea proiectului legii privind 

delimitarea proprietăţii publice 
Proiect aprobat Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Instabilitate 

politică 

DPADPP; 

APP 
 



operate în legislaţie Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea unor 

hotărîri ale Guvernului (hotărîrile 

Guvernului nr. 945 din 20.08.2007; 

nr.145 din 13.02.2008; nr. 468 din 

25.03. 2008; nr. 480 din 

28.03.2008; nr. 919 din 

30.07.2008; nr.1428 din 

16.12.2008; nr.136 din 10.02.2009; 

nr. 476 din 04.07.2012; nr. 414 din 

21.06.2013 

Proiect aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 
Instabilitate 

politică 

DPADPP; 

APP 
 

111.  Asigurarea 

expunerilor la 

privatizare a 

bunurilor incluse în 

lista celor supuse 

privatizării 

Realizarea procesului de privatizare Nr. rundelor de 

privatizare 

organizate/ nr. 

bunurilor 

privatizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul APP Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională

, interes scăzut 

din partea 

mediului de 

afaceri 

APP  

Sub-programul: Parteneriatul public-privat 

112.  Asigurarea 

parteneriatului 

public-privat 

funcţional 

Elaborarea proiectului privind 

modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18 

iunie 2012  

Proiect înaintat 

spre aprobare şi 

examinare 

Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPADPP; 

APP 
 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr.476 din 

04.07.2012  

Proiect aprobat Trimestrul 

II 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

DPADPP; 

APP 
 

113.  Promovarea 

parteneriatului 

public-privat prin 

implementarea 

proiectelor regionale 

economice, sociale 

şi de infrastructură 

Acordarea asistenţei consultative şi 

coordonarea procesului de PPP 

iniţiate de APC şi APL 

Nr. studii de 

fezabilitate 

avizate 

Trimestrial Bugetul APP 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

APP  

PLANIFICARE  ŞI  MANAGEMENT  INTERN 
Sub-programul: Planificare şi management intern 



114.  Asigurarea 

corectitudinii 

analizei şi prognozei 

macroeconomice 

Monitorizarea şi analiza situaţiei 

macroeconomice, elaborarea 

notelor informativ-analitice şi 

înaintarea propunerilor şi măsurilor 

necesare pentru asigurarea 

echilibrului macroeconomic 

12 note analitice 

elaborate; 
12 informaţii 

actualizate 

Lunar Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Modificările în 

sistemul de 

raportare 

statistică 

Direcţia analiză 

şi prognozare 

macroeconomic

ă (DAPM) 

Dispoziţia 

Guvernului 

nr.120 din 

24.11.2003 

Elaborarea şi actualizarea 

prognozelor principalilor indicatori 

macroeconomici pe termen mediu 

şi a măsurilor de politică 

economică pentru susţinerea unei 

creşteri economice durabile 

2 variante de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

elaborate 

Trimestrul 

I - II  
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, 

modificări în 

sistemul de 

indicatori 
 

DAPM HG nr.82 din 

24.01.2006 „ 

Cu privire la 

elaborarea 

Cadrului de  

cheltuieli pe 

termen mediu 

şi a proiectului 

de buget” 
Elaborarea și prezentarea 

informației aferente cadrului 

macroeconomic în procesul de 

planificare strategică 

Nr. informații 

elaborate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

DAPM Strategia 

Națională de 

Dezvoltare 

„Moldova-

2020” 
Strategii 

sectoriale 

115.  Asigurarea 

planificării 

obiectivelor şi 

acţiunilor 

Ministerului 

Economiei în 

concordanţă cu 

Programul de 

Activitate a 

Guvernului, 

Strategia Naţională 

de Dezvoltare 

„Moldova 2020”, 

CBTM, 

monitorizarea şi 

evaluarea realizării 

acestora 

Elaborarea Planului anual de 

acţiuni al Ministerului Economiei 
Plan aprobat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Capacităţi 

insuficiente şi 

neomogene de 

planificare şi 

raportare 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

(DAMEP) 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.94 din 

01.02.2013 
 

Elaborarea rapoartelor de 

monitorizare/ evaluare privind 

realizarea acţiunilor Ministerului 

Economiei, inclusiv trasate în 

Planul de acţiuni al Guvernului şi 

raportarea acestora 

Nr. rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Identificarea actelor normative/ 

legislative pentru a fi supuse 

procedurii de monitorizare prin 

utilizarea analizei ex-post a 

procesului de implementare a 

prevederilor actelor legislativ-

normative şi elaborarea rapoartelor 

de monitorizare 

Nr. acte supuse 

monitorizării  
Trimestrul 

I; IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Dificultăţi la 

identificarea 

actelor 

normative pentru 

monitorizare; 

Aplicarea 

superficială a 

metodologiei de 

monitorizare  

DAMEP , 
Subdiviziunile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1181 din 

22.12.2010 

privind 

monitorizarea 

procesului de 

implementare a 

legislaţiei 



116.  Asigurarea 

procesului de analiză 

şi monitorizare a 

sărăciei 

Elaborarea Notei informative şi 

Raportului anual privind evoluţia 

sărăciei în Republica Moldova 

Notă 

informativă 

elaborată şi 

publicată; 
Raport anual 

elaborat şi 

publicat 

Trimestrul 

II 
Trimestrul 

IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Resurse limitate 

de personal 

competent; 

Dependenţa 

sporită de 

calitatea şi 

operativitatea 

datelor furnizate 

de BNS, APC şi 

APL; 

Lipsa de interes 

faţă de domeniu 

respectiv 

DAMEP Hotărîrea 

Guvernului 

nr.851 din 

15.08.2005 cu 

privire la 

crearea 

sistemului de 

monitorizare şi 

evaluare a 

sărăciei 
 

Realizarea activităţilor aferente 

procesului de elaborare a Indicelui 

de Deprivare a Ariilor Mici 

(IDAM) 

Bază de date 

elaborată; 
IDAM calculat 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

117.  Asigurarea corelării 

între buget şi 

priorităţile de politici 

ale Ministerului, prin 

prisma unui cadru 

cuprinzător şi realist 

de resurse 

Coordonarea procesului de 

elaborare a proiectelor Strategiilor 

Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în 

domeniile Ministerului Economiei 

şi includerea acesteia în procesul 

CBTM pentru anii 2016-2018 

3 proiecte de 

SSC elaborate  
Semestrul I Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Necorelarea 

adecvată a 

scopurilor, 

obiectivelor, 

acțiunilor și 

indicatorilor în 

procesul de 

elaborare a SSC; 

Abilități 

insuficiente de 

planificare 

bugetară; 

Implicare 

superficială a 

subdiviziunilor 

DAMEP; 
Subdiviziunile 

structurale 
 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu 

și a proiectului 

de buget 

Elaborarea raportului privind 

realizarea SSC pentru perioada 

2014-2016 

Raport elaborat 

si remis 

Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Actualizarea anuală a celor 16 

programe bugetare bazate pe 

performanţă ale Ministerului 

Economiei 

Nr. programe 

actualizate 
Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Elaborarea rapoartelor semestriale 

privind executarea bugetului 

Ministerului Economiei în baza 

celor 16 programe bazate pe 

performantă 

Rapoarte 

elaborate şi 

remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Semestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

118.  Asigurarea legalităţii 

actelor elaborate de 

Ministerul 

Economiei sau 

supuse avizării  

Avizarea continuă a proiectelor de 

acte normative şi legislative 

elaborate de către subdiviziunile 

Ministerului, cît şi cele remise spre 

avizare de către alte autorităţi 

Nr. proiecte 

avizate; 
Nr. proiecte 

elaborate de 

minister; 
Nr. proiecte 

remise spre 

avizare de 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- Direcţia juridică 

(DJ) 
Regulamentul 

Direcţiei 

juridice a 

Ministerului 

Economiei 



autorităţi 
Evidenţa proiectelor actelor 

normative şi legislative elaborate şi 

promovate de către Minister 

Nr. proiecte 

elaborate / 

promovate de 

minister 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Efectuarea expertizei juridice a 

proiectelor de ordine, instrucţiuni, 

hotărîri, dispoziţii şi altor acte ale 

Ministerului 

Nr. proiecte de 

acte expertizate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

119.  Ajustarea cadrului 

normativ care 

reglementează 

activitatea 

Ministerului 

Economiei 

Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la 

aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în 

Anexa nr.2 la Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Economiei, structurii 

şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 

noiembrie 2009” 

Proiect aprobat Trimestrul 

II 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DJ - 

Elaborarea proiectului de act 

departamental al Ministerului cu 

privire la procesul de coordonare a 

unor documente 

Ordin aprobat Trimestrul 

I 

120.  Reprezentarea 

intereselor 

Ministerului în 

instanţele 

judecătoreşti 

Reprezentarea intereselor 

Ministerului Economiei în 

instanţele de judecată şi depunerea 

efortului necesar pentru apărarea 

calitativă a intereselor acestuia 

Nr. referinţe 

prezentate; 

Nr. cereri 

prezentate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

- DJ Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1714 din 

27.12.2002; 

Regulamentul 

Direcţiei 

juridice a 

Ministerului 

Economiei 

Monitorizarea permanentă a 

dosarelor aflate pe rol în instanţele 

naţionale, litigiile inițiate împotriva 

RM în instanțele judecătorești 

străine 

Nr. note 

elaborate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial 

121.  Informarea 

publicului privind 

activitatea 

Ministerului 

Economiei și 

asigurarea 

Plasarea și actualizarea pe site-ul 

Ministerului Economiei a 

informațiilor privind politicile 

implementate, strategiile, legislația, 

programele de dezvoltare, 

rapoartele de activitate, ce vizează 

Nr. documente 

plasate și 

actualizate: 
Nr. accesări în 

creștere cu 10% 

semestrial. 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Lipsa de 

capacitate la 

procesarea unui 

volum mare de 

informații 

Serviciul 

Comunicare și 

Relații Publice 

(SCRP) 

Legea nr.982-

XIV din 

11.05.2000, 

Legea nr. 239-

XVI din 

13.11.2008, 



transparenţei 

procesului 

decizional 

toate sectoarele economiei 

naționale, instituțiile subordonate, 

precum și a datelor publice privind 

conducerea ministerului; 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

668 din 

19.06.2006, 

Planurile 

sectoriale de 

comunicare ale 

Ministerului 

Economiei 

pentru 2016 

Plasarea pe site-ul Ministerului 

Economiei a inițiativelor și 

proiectelor de decizii elaborate şi 

difuzarea anunţurilor/ 

comunicatelor de presă 

Nr. proiecte de 

documente 

plasate 

Trimestrial Lipsă de 

capacitate și erori 

tehnice 

122.  Gestionarea 

platformei unice de 

comunicare între 

SCRP al MEc și 

unitățile de 

comunicare din 

instituțiile 

subordonate 

Coordonarea și desfășurarea 

acțiunilor de PR comune 
Nr. evenimente 

organizate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
asistența 

donatorilor 

Lipsă de 

capacitate și 

resurse financiare 

SCRP, 

unitățile de 

comunicare ale 

instituțiilor 

subordonate 

Ordinul 

Ministrului 

Economiei nr. 

140 din 30 

iulie 2013, 

Plan de 

comunicare 

sectorial pentru 

2016 

Acordarea suportului consultativ 

specialiștilor din unitățile de 

comunicare ale instituțiilor 

subordonate 

Nr. instruiri 

organizate 
Trimestrul 

IV 

123.  Instituirea Centrului 

de presă al 

Ministerului 

Economiei 

Elaborarea conceptului Centrului 

de presă și a  documentelor de 

funcționare 

Concept 

elaborat și 

aprobat 

Trimestrul 

III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 
asistența 

donatorilor 

Lipsă de 

capacitate și 

resurse financiare 

SCRP Plan de 

comunicare 

sectorial  

pentru 2016 

124.  Asigurarea 

procesului 

protocolar în cadrul 

MEc 

Scrierea mesajelor, a discursurilor 

ministrului cu prilejul diverselor 

evenimente și sărbători naționale 

Nr. mesaje, 

discursuri 

elaborate 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Plan de 

comunicare 

sectorial  

pentru 2016 
Acordarea asistenţei de protocol la 

evenimentele la care participă 

conducerea Ministerului Economiei 

Nr. documente, 

materiale 

informative 

pregătite 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Plan de 

comunicare 

sectorial  

pentru 2016 

125.  Modernizarea 

serviciilor publice 

prestate prin 

eficientizarea şi 

reingineria acestora 

Identificare și supunerea procesului 

de re-inginerie a serviciilor pasibile 

reformării 

Nr. servicii 

publice 

identificate 
 

Trimestrul 

I 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare)și/sau 

asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Lipsă de 

capacitate și 

resurse financiare  

DAMEP; 
Secţia pentru e-

Transformare; 
Subdiviziunile 

structurale și 

instituțiile 

subordonate ce 

prestează 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare  a 

societăţii 

informaţionale 

“Moldova 

Digitală 2020” 



servicii publice 
Analiza posibilității de integrare a 

e-serviciilor sectoriale cu  serviciile 

de platformă disponibile (MPass, 

MSign, MPay, MLog, MNotify) 

Nr. servicii 

integrate  
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 

Bugetul 

instituțiilor  

Lipsă de 

capacitate și 

resurse financiare 

Secţia pentru e-

Transformare; 
Subdiviziunile 

structurale și 

instituțiile 

subordonate ce 

prestează 

servicii publice 

Crearea şi/sau actualizarea fişelor 

serviciilor publice în portalul 

servicii.gov.md  

Nr. fişe 

elaborate/actuali

zate;  
Informaţia 

actualizată 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 

Bugetul 

instituțiilor 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

regulamentelor 

cu privire la 

protecția datelor 

cu caracter 

personal 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare  a 

societăţii 

informaţionale 

“Moldova 

Digitală 2020” 

126.  Asigurarea protecției 

datelor cu caracter 

personal în cadrul 

Ministerului 

Economiei 

Elaborarea regulamentelor pentru  

reglementare procesului de 

procesare a datelor cu caracter 

personal    

Nr. regulamente 

publicate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 

Bugetul 

instituțiilor 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

regulamentelor 

cu privire la 

protecția datelor 

cu caracter 

personal; 
Fluctuația 

personalului 

Subdiviziunile 

structurale ce 

gestionează date 

cu caracter 

personal 
Secția pentru e-

Transformare 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare  a 

societăţii 

informaţionale 

“Moldova 

Digitală 2020” 
Programul de 

Dezvoltare 

Strategică al 

Ministerului 

Economiei 

pentru anii 

2015-2017, 
Programului de 

reformare a 

serviciilor 

publice pentru 

anii 2014-2016 

Efectuarea notificărilor sistemelor  

de  procesare a datelor cu caracter 

personal 

Nr. notificări 

efectuate 

127.  Asigurarea 

implementării 

agendei de e-

Transformare în 

cadrul Ministerului 

Economiei 

Actualizarea și publicarea datelor 

de interes public pe site-ul 

www.date.gov.md   

Nr. date 

publicate/ 

actualizate 

Trimestrial 
Trimestrul 

IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) și/sau 

asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Secția pentru e-

Transformare; 
SRU; 

Subdiviziunile 

ce prestează 

informația, 
Subdiviziunile 

solicitante de 

migrare a 

sistemelor 

informaționale 

Instruirea personalului în domeniul 

e-Guvernării 
Nr. personal 

instruit 
Definitivarea și aprobarea 

catalogului de date deschise a 

Ministerului Economiei 

Catalog elaborat 

Migrarea sistemelor informaţionale 

ale Ministerului Economiei pe 

platforma tehnologică 

guvernamentală comună (MCloud) 

Sistemele 

migrate în 

MCloud 

128.  Eficientizarea și 

asigurarea 

continuității 

activității sistemelor 

informaționale și a 

echipamentului 

tehnic 

Înlocuirea echipamentului tehnic 

învechit 
Nr. și tipul de 

echipament 

înlocuit 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc, 

asistența 

externă 

Insuficiența de 

finanțare, 
Abilități 

insuficiente 

pentru 

îndeplinirea 

sarcinilor 

Secția pentru e-

Transformare 
Subdiviziunile 

ce prestează 

informație 
 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare  a 

societăţii 

informaţionale 

“Moldova 

Digitală 2020” 

Administrarea contentului site-ului 

www.reglementare.gov.md  
Nr. actualizări și 

publicări 

efectuate  

http://www.servicii.gov.md/
http://www.date.gov.md/
http://www.reglementare.gov.md/


129.  Implementarea şi 

promovarea continuă 

a politicii de 

personal şi a 

legislaţiei în 

domeniul funcţiei 

publice şi statutului 

funcţionarului public 

Organizarea activităţilor de 

mentenanţă a Sistemului 

informaţional automatizat  

„Registrul funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici” (HRMIS) în 

cadrul ministerului 

HRMIS 

funcţional; 
Nr. actualizări 

realizate  

Trimestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Defecțiuni de 

ordin tehnic ale 

SI 

Secţia resurse 

umane (SRU) 

 

Legea nr. 158-

XVI din 

04.07.2008; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.106 din 

11.02.2014 
Finisarea procedurii de evaluare a 

performanţelor  profesionale ale 

funcţionarilor publici  din cadrul 

ministerului pentru anul 2015 şi 

stabilirea obiectivelor individuale 

de activitate pentru a.2016 

Nr. fişe de 

evaluare 

verificate; 
Notă 

informativă 

elaborată  

Trimestrul 

I 
Evaluarea 

subiectivă a 

performanţelor 

profesionale 

individuale 

Legea nr. 158-

XVI din 

04.07.2008; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.201 din 

11.03.2009 Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante. 

Participarea la procedura de  

ocupare a funcţiilor publice vacante 

prin concurs 

Nr. procese 

verbale 

elaborate; 
Nr. concursuri 

desfăşurate; 

Trimestrial Implicarea 

factorilor intern 

şi externi pentru 

favorizarea 

Coordonarea şi monitorizarea 

procesului  privind perioada de 

probă şi integrare a funcţionarilor 

publici debutanţi 

Nr. persoane 

instruite/informa

te; 
Programe 

elaborate; 
Nr. activităţi 

organizate 

Trimestrial - 

130.  Coordonarea şi 

organizarea 

procesului de 

instruire internă şi 

externă a 

funcţionarilor 

publici  

Implementarea prevederilor 

Planului de instruire pentru anul 

2016 

Nr. seminare de 

instruire 

desfăşurate; 
Nr. funcţionari 

instruiţi; 
Gradul de 

instruire a 

personalului (%) 

Trimestrial Buget de stat – 

100 mii lei 
- SRU Legea nr. 158-

XVI din 

04.07.2008; 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.201 din 

11.03.2009 

Delegarea personalului la cursurile 

de instruire externă, inclusiv în 

cadrul Academiei de Administrare 

Publică 

Nr. persoane 

delegate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

131.  Monitorizarea 

respectării 

Asigurarea includerii cerinţei de 

declarare a intereselor personale în 

Nr. documente 

elaborate 
Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

- SRU Legii nr.1264-

XV din 



prevederilor Legii 

nr.25/2008 privind 

Codul de conduită a 

funcţionarului public 

şi Legii nr.16/2008 

cu privire la 

conflictul de interese 

toate actele administrative ce 

reglementează angajarea, numirea 

sau eliberarea în/din funcţia publică 

ordinare) 19.07.2002 
2008; 
Legii nr.16 din 

15.02.2008 Asigurarea depunerii declaraţiilor 

de interese personale şi celor cu 

privire la venituri şi proprietate 

Nr. declaraţii 

depuse 
Trimestrial - 

Instruirea angajaţilor privind 

subiectele ce ţin de conduita etică şi 

tratarea conflictelor de interese 

Nr. persoane 

instruite 
Trimestrial Nerespectarea 

normelor de etică 

în relația cu 

entitatea și 

colegii de 

serviciu 

Legii nr.25/ 
2008 

132.  Dezvoltarea 

sistemelor de control 

managerial în cadrul 

structurii 

Ministerului 

Economiei 

Evaluarea sistematică a sistemului 

curent de management financiar şi 

control prin efectuarea misiunilor 

de audit de sistem, audit de 

consiliere, audit de performanță și 

ad-hoc 

Nr. misiuni de 

audit realizate 
Trimestrial  Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Solicitări 

excesive de 

audite ad-hoc;  
Insuficiența de 

personal 

Serviciul audit 

intern (SAI) 
Legea nr.229 

din 23.09.2010 

133.  Consolidarea 

sistemului curent de 

evaluare, raportare a 

managementului 

financiar şi 

controlului, precum 

şi de emitere a 

declarației privind 

buna guvernare 

Organizarea procesului de 

autoevaluare a sistemului de MFC 

în cadrul entităţii 

Raport elaborat Trimestrul 

I 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Cunoștințe 

insuficiente a 

scopului şi 

obiectivelor 

generale a 

procesului de 

autoevaluare 

SAI Legea nr.229 

din 23.09.2010 

Desfăşurarea procesului de 

autoevaluare a sistemului de MFC 

în cadrul entităţii 

Declarația 

privind buna 

guvernare 

publicată 

Trimestrul 

I 

134.  Consolidarea 

mediului de control 

și asigurarea 

funcționării 

subdiviziunii de 

audit intern 

Coordonarea revizuirii și analizei 

sistemice a descrierilor proceselor 

operaționale şi evaluării și 

revizuirii riscurilor operaționale 

identificate de subdiviziunile 

ministerului, cu completarea 

Registrelor proceselor operaționale 

şi Registrelor riscurilor 

Registre 

actualizate ale 

proceselor 

operaționale; 
Registre 

actualizate ale 

riscurilor 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

descriere a 

proceselor, de 

identificare, 

evaluare, control, 

monitorizare  și 

raportare a 

riscurilor 

SAI Legea nr.229 

din 23.09.2010 

135.  Asigurarea 

securităţii interne a 

informaţiilor 

Elaborarea strategiei şi metodelor 

de securitate, asigurarea 

planificării, organizarea şi 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen 

Trimestrial Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Neconformarea la 

cerințele speciale 

a personalului 

Serviciul 

probleme 

speciale 

- 



atribuite la secretul 

de stat, conform 

legislaţiei în vigoare  

desfăşurarea acestora 

Acordarea asistenţei  metodologice 

şi consultative, implementarea 

procedurilor speciale, conform 

Legii şi Regulamentului cu privire 

la secretul de stat, organizarea 

activităţilor de instruire specifică a 

personalului ministerului care au 

acces la secret de stat şi a 

conducătorilor organizaţiilor 

subordonate ministerului cu acces 

respectiv 

Nr. seminare 

desfăşurate 
Trimestrial 

Asigurarea controlului asupra 

îndeplinirii la timp şi calitativ a 

măsurilor privind securitatea 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen 

Trimestrial 

136.  Asigurarea 

managementului 

eficient al resurselor 

financiare alocate şi 

activităţii financiar- 

contabile 

Coordonarea şi elaborarea  

proiectului bugetului pentru 

aparatul central al ministerului şi 

instituţiilor din subordine 

Proiect de buget 

elaborat 
Trimestrul 

II-III 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Fluctuația 

personalului 
Direcţia 

financiar-

administrativă 

(DFA) 

Ordin MF 

nr.93 din 

19.07.2010. 
Ordin MF 

nr.190 din  

31.12.2014. 
Legea 

finanţelor 

publice şi 

responsabilităţi 

bugetar-fiscale 

nr.181 din 

25.07.2014; 
Legea 

contabilităţii 

nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 
Ordin MF 

nr.60 din 

29.05.2012 

Elaborarea planului anual de 

finanţare a ministerului,   

asigurarea executării şi 

monitorizarea acestuia 

Plan de finanţare 

elaborat; 
Nr. note de 

contabilitate 

elaborare 

Trimestrul 

I, IV; 
Lunar 

 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Recepţionarea dărilor de seamă de 

la instituţiile din subordine şi 

întocmirea rapoartelor financiare  

pe aparatului central al ministerului 

şi raportului consolidat . 

Nr. rapoarte 

elaborate; 
Nr. rapoarte 

financiare 

recepționate 

Semestrial, 
9 luni, 

anual 
 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

Asigurarea integrităţii valorilor 

materiale şi inventarierea bunurilor 

aflate în gestiunea ministerului 

Nr. rapoarte, 

Borderouri 

elaborate; 

Nr. liste de 

inventariere 

elaborate 

Lunar 
 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

137.  Asigurarea unui 

proces transparent al 

Evaluarea necesarului de achiziţii 

de bunuri, lucrări şi servicii 
Plan de achiziţii 

aprobat; 

Pe 

parcursul 

Bugetul MEc 

(salarii 
 DFA Lege privind 

achiziţiile 



 

 

 

COORDONAT: 

 

Viceminiştrii                   Valeriu TRIBOI             /semnat/
    

 

                                               
 

 

                                       Vitalie IURCU                /semnat/ 
    

 

                                                                                    

 

 

 

 

achiziţiilor de 

mărfuri, lucrări şi 

servicii 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de 

seama privind 

contacte de 

achiziţie de mica 

valoare 

anului ordinare) publice nr.131 

din 03.07.2015. 

138.  Organizarea 

eficientă a 

procesului de 

evidenţă a 

corespondenţei şi de 

control asupra 

executării 

documentelor 

Elaborarea rapoartelor privind 

controlul şi disciplina executorie a 

corespondenţei în cadrul 

ministerului 

Nr. rapoarte 

elaborate 
Trimestrial 

Anual 
Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

 DFA Regulamentul 

cu privire la 

ţinerea 

lucrărilor de 

secretariat 


