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PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI ECONOMIEI PENTRU ANUL 2017 

 

 

Nr. 

d/o 
Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanţare 

Riscuri 

Responsabil 
(subdiviziune

a) 

Documente 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 

OBIECTIVE: 

 Creşterea volumului mărfurilor exportate pe piețele europene cu 10% în 2017; 

 Negocierea cu partea UE și extinderea a cel puțin 3 concesii suplimentare la produsele agricole; 

 Asigurarea realizării Planului de acțiuni privind implementarea AA/DCFA în 2017 la nivel de min 90%. 

 Intensificarea relațiilor comercial-economice bilaterale cu Turcia în vederea atingerii schimburilor comerciale pînă la 1 mild. USD în 2017; 

 Renegocierea cotelor adiționale la produsele agroalimentare cu Turcia (zahăr, vin, legume congelate, carne de bovină și ovină). 

Sub-programul:  Politici comerciale și OMC 

1.  Perfecționarea 

cadrului legislativ și 

normativ și 
eliminarea 

barierelor în calea 

comerțului 

1.1. Lansarea procesului de 

modificare a Nomenclaturii 

Combinate a Mărfurilor și trecerea 

la clasificarea mărfurilor în 

conformitate cu Sistemului 

Armonizat de vămuire și codificare 

a mărfurilor  HS 2017. 

Proiect consultat 
 
Proiect aprobat 
Decizie finală şi 

materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

III 
Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Insuficiența 

resurselor umane;  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

Direcția 

politici 

comerciale și 
OMC 

(DPC OMC) 

Legea nr.172 

din 25 iulie 

2014 privind 

Nomenclatura 

combinată a 

mărfurilor 

1.2. Revizuirea actelor 

normative și legislative în 

domeniul administrării vamale în 

vederea aducerii lor în conformitate 

cu angajamentele OMC, DCFTA şi 

CEFTA  

Nr. proiecte 

consultate 
 
Nr. proiecte 

aprobate  
Nr. decizii finale 

publicate 
 

Trimestrul 

III 
Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Insuficiența 

resurselor umane;  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ;  

Deficiențe de 

comunicare 

instituţională și 
interinstituțională 

DPC OMC Legea nr.129 

din 09.06.2016 

pentru 

acceptarea 

Protocolului 

de amendare a 

Acordului de 

la Marrakech 

privind 

constituirea 

OMC  



4 

 

1.3. Elaborarea proiectului de 

lege în contextul racordării cadrului 

legal naţional la prevederile 

Sistemului Armonizat de descriere 

şi codificare a mărfurilor (HS 

2017) 

Nr. proiecte 

elaborate 
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc Insuficiența 

resurselor umane;  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ;  

 

DPC OMC Legea nr.172 

din 25 iulie 

2014 privind 

Nomenclatura 

combinată a 

mărfurilor 

2.  Coordonarea 

activităților de 

cooperare cu 

OMC, 

monitorizarea şi 

implementarea 

angajamentelor 

asumate faţă de 

OMC 

2.1. Monitorizarea şi acordarea 

suportului consultativ în domeniul 

aplicării regulilor şi normelor 

prevăzute în Acordurile OMC  

Nr. proiecte 

avizate;  

Nr. demersuri 

examinate  

Trimestrial Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Insuficiența 

resurselor umane;  

Deficiențe de 

comunicare 

instituţională și 
inter-

instituțională 

DPC OMC HG nr.560 din 

01.08.2012 cu 

privire la 

centrele de 

notificare şi 

informare ale 

OMC; 

HG nr.430 din 

13.07.2015; 

Programul de 

activitate 

OMC 2016 

2.2. Prezentarea notificărilor şi 

conformarea la angajamentele 

OMC  

Nr. notificări 

prezentate către 

OMC;  

Nr. rapoarte 

elaborate  

Trimestrial Bugetul MEc  DPC OMC 

2.3. Asigurarea participării la 

ședințele comitetelor sectoriale din 

cadrul OMC şi elaborarea poziției 

ţării pe subiectele discutate 

Nr. evenimente 

la care s-a 

participat;  

Nr. documente 

elaborate  

Trimestrial Bugetul MEc  DPC OMC 

2.4. Elaborarea şi 

implementarea Planului de Acțiuni 

privind implementarea Acordului 

pentru Facilitarea Comerţului din 

cadrul OMC  

 

Plan de acțiuni 

elaborat  
 
Gradul de 

implementare al 

Planului, % 

Trimestrul 

IV 
 

 

Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Prezentarea 

informației 

necalitative și 
nerespectarea 

termenelor limită 

DPC OMC Acordul 

privind 

Facilitarea 

Comerţului din 

cadrul OMC  

2.5. Elaborarea și promovarea 

proiectului de Decret cu privire la 

inițierea aderării la Acordul privind 

Tehnologiile Informaționale Extins 

(ITA 2) din cadrul OMC 

Decret aprobat  Trimestrul 

III 
Bugetul MEc  Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPC OMC Legea nr.218-

XV din 

01.06.2001 

pentru 

aderarea 

Republicii 

Moldova la 

OMC  
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2.6. Examinarea proceselor și 
investigațiilor în vederea 

identificării şi eliminării barierelor 

tarifare şi netarifare existente pe 

plan bilateral şi multilateral în 

cadrul OMC, precum și examinarea 

posibilității/ necesității aplicării 

conform normelor stabilite în 

cadrul OMC, a unor măsuri de 

protecție comercială (măsuri 

antidumping, măsuri compensatorii 

sau de salvgardare) 

Nr. procese 

examinate;  

 

Nr. documente 

elaborate  

 

Trimestrial Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Prezentarea 

informației 

necalitative și 
nerespectarea 

termenelor limită  

DPC OMC Acordurile 

multilaterale 

din cadrul 

OMC (TBT; 

SPS; TRIPS; 

GATS; GATT 

1994, etc.)  

3.  Elaborarea şi 

modificarea actelor 

normative și 
legislative privind 

eliminarea 

barierelor netarifare 

din domeniul 

comerțului 

3.1. Continuarea negocierilor 

asupra Acordului privind comerțul 

cu servicii în cadrul CSI  

 

Nr. runde de  

negocieri 

desfășurate 

 

Trimestrul 

IV 

 

Bugetul MEc  Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

DPC OMC Acordul 

privind 

comerţul liber 

din cadrul CSI  

 

4.  Consolidarea şi/sau 

aprofundarea 

cadrului juridic al 

relațiilor comercial-

economice al 

Republicii Moldova 

şi asigurarea 

participării 

Republicii Moldova 

în cadrul cooperării 

economice 

internaţionale  

4.1. 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 

desfășurate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc  

 

Fluctuația 

personalului 

calificat;  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 
interinstituțională  

DPC OMC 

 

Programul de 

Dezvoltare 

Strategică al 

Ministerului 

Economiei 

2015-2017 

(PDS MEc) 

2015-2017) 

4.2. 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 

desfășurate 

Trimestrul 

III 
Bugetul MEc  

 

DPC OMC 

 

PDS MEc 

2015-2017  

 

4.3. Semnarea Protocolului 

Adițional 5 privind facilitarea 

comerțului în cadrul CEFTA 

Protocol semnat Trimestrul II Bugetul MEc  

 

DPC OMC PDS MEc 

2015-2017 

4.4. Elaborarea şi promovarea 

Decretului privind iniţierea 

negocierilor şi aprobarea 

Decret aprobat Trimestrul II Bugetul MEc  

 

DPC OMC PDS MEc 

2015-2017 
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semnării Protocolului Adițional 6 

la Acordul de amendare şi 

aderare la Acordul Central 

European de Comerţ Liber 

(CEFTA)  

4.5. Semnarea Protocolului 

Adițional 6 privind comerțul cu 

servicii în cadrul CEFTA 

Protocol semnat  Trimestrul II Bugetul MEc  

 

DPC OMC PDS MEc 

2015-2017 

4.6. Asigurarea participării în 

cadrul reuniunilor şi 

Subcomitetelor CEFTA  

Nr. reuniuni la 

care s-a 

participat  

Trimestrial  Bugetul MEc  

 

DPC OMC PDS MEc 

2015-2017 

4.7. Asigurarea organizării și 
participării Republicii Moldova la 

ședințele organizate în cadrul 

UNECE  

Nr. reuniuni la 

care s-a 

participat 

Trimestrial Bugetul MEc  

 

DPC OMC PDS MEc 

2015-2017 
Strategia 

națională în 

domeniul 

Proprietății 
Intelectuale 

2015-2017 

(HG nr. 

491din  

11.08.2015, 

pct. 6.2 - PA) 

5.  Diversificarea 

piețelor la export 

prin instituirea 

noilor Zone de 

Comerț Liber, 

precum și 

asigurarea 

implementării 

Acordurilor de 

Comerț Liber în 

vigoare 

5.1. Elaborarea modificărilor 

şi completărilor la cadrul 

normativ şi legislativ în vigoare 

privind distribuirea cotelor în 

comerțul exterior cu Republica 

Turcia  

Nr. proiecte 

elaborate  
Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc  Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 
inter-

instituțională 

DPC OMC 
 

Acordul de 

comerţ liber 

dintre 

Republica 

Moldova şi 

Republica 

Turcia 5.2. Elaborarea proiectului de 

lege cu privire la ratificarea 

Deciziei nr. 2 privind înlocuirea 

Anexei II din Acordul de Comerț 

Liber între Moldova și Turcia 

Proiect elaborat  Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc DPC OMC 

 

5.3. Crearea subcomitetelor 

pe vamă și reguli de origine; 

agricultură și SPS, în cadrul 

Comitetului Mixt al Acordului de 

Comerț Liber între Republica 

Moldova și Republica Turcia 

Nr. subcomitete 

create 
Trimestrul 

III 
Bugetul MEc  DPC OMC 
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5.4. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

crearea Comitetului Mixt în 

cadrul Acordului de Comerț 

Liber între Republica Moldova și 

Republica Turcia 

Proiect 

consultat; 
Proiect aprobat 
Decizie finală şi 

materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul I Bugetul MEc DPC OMC 
 

5.5. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pe marginea 

Acordului de Comerț Liber între 

Moldova și China, precum și 

lansarea negocierilor pe 

marginea acestuia 

Studiu elaborat 
 
Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 
inter-

instituțională 

DPC OMC 
 

Memorandum 

de Înțelegere 

între Ministerul 

Economiei al 

RM și 
Ministerul 

Comerțului al 

Republicii 

Populare 

Chineze cu 

privire la 

lansarea 

Studiului de 

Fezabilitate 

Comun privind 

negocierile pe 

marginea 

Acordului de 

Comerț Liber 

între RM și 
Republica 

Populară 

Chineză 

(semnat 

02.12.2016) 

5.6. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pe marginea 

Acordului de Comerț Liber între 

Moldova și Egipt, precum și 

lansarea negocierilor pe 

marginea acestuia 

Studiu elaborat 
 
Nr. runde de 

negocieri 

desfășurate 

Trimestrul 

IV 
Bugetul MEc Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

DPC OMC 
 

Decretul 

Președintelui 

nr.2327-VII 

din 08.09.2016 

privind 

iniţierea 

negocierilor 

asupra 
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inter-

instituțională 
proiectului 

Acordului de 

comerţ liber 

între RM şi 

Republica 

Arabă Egipt  

6.  Cumularea pe 

diagonală (pentru 

bunurile 

industriale) în 

cadrul 

sistemului PanEur

oMed  

6.1. Consultarea agenților 

economici privind aplicarea  

sistemului PanEuroMed  

Nr. agenți 
economici 

consultați 

Pe parcursul 

anului 
Buget MEc Lipsa solicitărilor 

din partea 

agenţilor 

economici 

DCFTA/OM

C 
Prioritățile 

Ministerului 

Economiei 

2017 

Sub-programul:  Cooperare Economică cu Uniunea Europeană 

7.  Coordonarea și 

evaluarea 

procesului de 

implementare a 

angajamentelor ce 

derivă din Acordul 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb 

Aprofundat și 

Cuprinzător 

(ZLSAC) dintre 

RM-UE, în 

vederea creării 

premiselor de 

integrare 

economică a 

Republicii 

Moldova în 

Uniunea 

Europeană 

7.1. Elaborarea și promovarea 

proiectelor de Decrete ale 

Președintelui Republicii Moldova 

cu privire la inițierea negocierilor 

de modificare a 

Anexelor/prevederilor DCFTA 

(Anexa 28-A, Anexa 28-B, Anexa 

28-D) 

3 proiecte de 

Decrete 

elaborate/ 
promovate 

Trimestrul II Bugetul MEc  Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectelor;   

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 
colaborare inter-

instituțională 

Direcția 

coordonarea 

politicilor 

economice 

europene și 
DCFTA 

(DCPEE 

DCFTA) 

Planul Național 

de Acțiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere între 

Republica 

Moldova și 
Uniunea 

Europeană RM-

UE 2017-2019 

(PNA AA RM-

UE 2017-2019) 

7.2. Avizarea proiectelor de 

acte legislative și normative prin 

prisma asigurării respectării 

angajamentelor prevăzute în 

AA/DCFTA 

Minim 30 de 

acte legislative 

și normative  

avizate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Remanieri 

guvernamentale 

și/sau a 

mecanismului 

guvernamental 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

7.3. Elaborarea rapoartelor 

privind implementarea titlurilor IV 

și V, referitor la DCFTA 

4 rapoarte 

elaborate  

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 
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nerespectarea 

termenilor-

limită. 

 

7.4. Elaborarea și publicarea 

comunicatelor de presă privind 

dinamica procesului de realizare a 

angajamentelor DCFTA 

Minim 4 

comunicate 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  
Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

7.5. Elaborarea notelor 

informative, informațiilor pentru a 

fi prezentate în cadrul ședințelor 

CGIE, tabelelor de restanțe în 

implementarea DCFTA pe sectoare, 

precum și informațiilor privind 

impactul economic și social al 

noilor reglementări 

Minim 10 

documente 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-

limită; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

7.6. Elaborarea Notelor 

informative analitice cu privire la 

evoluția comerțului exterior RM-

UE în contextul aplicării DCFTA 

Minim 4 note 

informative 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

DCPEE 

DCFTA 

7.7. Elaborarea unei analize 

privind utilizarea preferințelor 

comerciale conform AA/DCFTA 

pentru produsele agricole, 

conform  art. 147 din AA/DCFTA 

și solicitarea, după caz, a 

concesiilor suplimentare 

Analiză 

elaborată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-

limită  

DCPEE 

DCFTA 

7.8. Întreprinderea măsurilor 

necesare de urgentare a 

procedurilor și remedierii 

dificultăților aferente transpunerii 

acquis-ului comunitar în legislația 

națională 

Minim 4 

scrisori 

transmise 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare inter-

instituțională ; 

Lipsă de 

consecvență și 

susținere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 
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7.9. Organizarea și desfășurarea 

ședințelor grupurilor de lucru 

sectoriale în vederea implementării 

DCFTA (constituite în baza 

Ordinului nr.32 din 12.03.2015), 

inclusiv și întruniri ad-hoc/ ședințe 

create pe sub-domenii specifice, cu 

experții din instituțiile de resort și 
din proiectele externe 

Minim 15 

ședințe 

organizate 

Nr. procese-

verbale 

întocmite 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Lipsă de 

consecvență și 

susținere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale 

și/sau a 

mecanismului 

guvernamental 

DCPEE 

DCFTA 

7.10. Asistarea implementării 

în regiunea transnistreană a Zonei 

de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător dintre RM și UE, 

prevăzută de Acordul de 

Asociere cu Uniunea Europeană 

5 ședințe 

desfășurate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate 

a deciziilor 

politice; 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțional

ă 

DPC OMC 

DCPEE 

DCFTA 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(PA Gov 

2016-2018); 

 

7.11. Dezvoltarea 

instrumentelor de implementare 

și aplicare a acordului privind 

instituirea Zonei de Liber 

Schimb în raioanele de est ale 

țării și asigurarea accesului 

agenților economici din regiunea 

transnistreană la preferințele 

comerciale 

3 Decizii 

protocolare 

semnate 

 

Trimestrul 

III  

Bugetul 

MEc  

Imprevizibilitate 

a deciziilor 

politice; 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțional

ă 

DCPEE 

DCFTA 

PA Gov 

2016-2018 

8.  Menținerea 

dialogului 

strategic privind 

cooperarea 

8.1. Organizarea/participarea 

și pregătirea materialelor pentru 

ședințele Comitetului de 

Asociere și Comitetului de 

2 ședințe 

desfășurate; 

2 Procese-

verbale și 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc; 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

DCPEE 

DCFTA 

PA Gov 

2016-2018; 
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sectorială pe 

aspectele legate 

de comerț dintre 

RM și UE în 

contextul 

implementării 

DCFTA 

Asociere în configurația 

Comerț, precum și 

întocmirea/agrearea cu partea 

UE a concluziilor operaționale 

ale Comitetelor 

concluzii 

operaționale 

întocmite;  

2 ședințe 

preparatorii 

organizate  

Asistență 

tehnică 

Total: 

14140,00 lei  

 

Contramandarea 

ședințelor 

urmare a 

înțelegerilor 

RM-UE;  

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

8.2. Organizarea/participarea 

și pregătirea materialelor 

relevante pentru ședințele 

Subcomitetelor sectoriale de 

asociere RM-UE : 

- SC ‟Măsuri Sanitare și 

Fitosanitare” 

-SC ‟ Administrare Vamală” 

- SC ‟Indicații Geografice” 

- SC ‟Comerț și dezvoltare 

durabilă” 

- SC ‟Cooperare Economică și 

sectorială” 

- Forumul comun de dialog cu 

societatea civilă 

5 reuniuni 

organizate/co-

organizate ; 

5 procese-

verbale 

întocmite; 

5 ședințe 

preparatorii 

organizate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc; 

Suport 

proiect de 

asistență 

tehnică 

Total: 

69900,80 lei 

 

 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019; 
Strategia 

națională în 

domeniul 

Proprietății 
Intelectuale 

2015-2017 

(HG nr. 

491din  

11.08.2015, 

pct. 2.2.3 - 

PA) 

8.3. Organizarea și 

participarea la Videoconferințele 

RM-UE în vederea discutării 

diferitor aspecte ce țin de 

implementarea DCFTA 

Minim 10 

videoconferinț
e organizate/ la 

care s-a 

participat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Lipsă de 

consecvență și 

susținere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

DCPEE 

DCFTA 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 
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colaborare inter-

instituțională  

8.4. Organizarea Comitetelor 

de supraveghere a aplicării 

Acordului de finanțare dintre 

Guvernul RM și Comisia 

Europeană privind Programul de 

Suport al instituirii DCFTA în 

RM 

1 ședință 

organizată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc; 

Asistență 

tehnică 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-

limită  

 

DCPEE 

DCFTA 

HG nr.922 din 

12.11.2014 

pentru 

aprobarea 

Acordului de 

finanţare 

dintre 

Guvernul RM 

şi Comisia 

Europeană 

privind 

Programul de 

suport al 

instituirii 

Zonei de Liber 

Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător în 

RM, semnat la 

06.11.2014  

9.  Promovarea unor 

mecanisme 

eficiente de 

asigurare a 

transparenței și 
conștientizării 

publice privind 

aspectele 

implementării 

DCFTA 

9.1. Informarea grupurilor-

țintă despre avantajele și 

beneficiile DCFTA pentru 

agenții economici din diverse 

sectoare 

Participarea la 

minim 10 

evenimente de 

informare cu 

prezentări; 

Site 

www.dcfta.md 

actualizat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc; 

Asistență 

tehnică  

Interes scăzut 

din partea 

mediului de 

afaceri; 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

DCPEE 

DCFTA 

HG nr. 922 

din 

12.11.2014  

Sub-programul:  Relații economice bilaterale și cooperare cu organizațiile internaționale financiare 

10.  Consolidarea 

diplomației 

economice în 

domeniul 

atragerii 

investițiilor și 

10.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea 

Regumalemtului privind 

birourile (secțiile) comercial-

economice în cadrul misiunilor 

Proiect 

consultat 

 

Proiect adoptat 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectelor;   

Direcţia 

relaţii 

economice 

bilaterale şi 

cooperare 

cu 

Legea nr.761-

XV din 

27.12.2001 cu 

privire la 

serviciul 

diplomatic; 

http://www.dcfta.md/
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promovării 

exporturilor 

diplomatice ale Republicii 

Moldova peste hotare 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare inter-

instituțională 

organizaţiile 

internaţiona

le financiare 

(DREBCOI

F) 

MIEPO 

HG nr.182 din 

16.03.2010 cu 

privire la 

aprobarea 

structurilor, 

efectivelor de 

personal şi 

indemnizaţiilo

r de funcţie în 

valută străină 

ale instituţiilor 

serviciului 

diplomatic al 

RM peste 

hotare 

11.  Asigurarea 

activității şi 

desfăşurarea 

şedinţelor 

Comisiilor 

interguvernamen

tale pentru 

colaborare 

economică, 

comercială, 

ştiinţifică şi 

tehnică 

11.1. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

azeră de colaborare comercial-

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Indisponibilitate

a 

copreședinților 

de a participa la 

lucrările 

Comisiei; 

Lipsa 

propunerilor de 

nominalizare a 

altei candidaturi; 

Modificarea ad-

hoc a agendei 

Comisiei 

DREBCOIF HG nr. 544 

din 

04.06.2016 

cu privire la 

comisiile 

interguverna

mentale 

pentru 

colaborarea 

economică, 

comercială, 

științifică și 

tehnică 

11.2. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

lituaniană de colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

11.3. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

polonă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

DREBCOIF 

11.4. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale mixte 

moldo-bulgară de colaborare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

11.5. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

belorusă pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul I 

și IV 

Bugetul 

MEc 

11.6. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

Şedinţă 

organizată;  

Trimestrul 

II  

Bugetul 

Mec 
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kazahă pentru colaborare 

comercial-economică 

Protocol 

semnat 

11.7. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

slovacă de colaborare comercial-

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

Mec 

11.8. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

georgiană de colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

11.9. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

letone de cooperare economică, 

industrială şi tehnico-ştiinţifică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

11.10. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

slovene de colaborare 

comercială şi economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

11.11. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-cehă 

pentru cooperarea economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

11.12. Comisia 

interguvernamentală moldo-

chineză pentru colaborare 

comercial-economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

11.13. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

qatareză pentru cooperare 

economică, comercială şi tehnică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

Mec 

11.14. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-rusă 

pentru colaborare economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 
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11.15. Organizarea Comisiei 

mixte interguvernamentale 

moldo-ucraineană în domeniul 

colaborării economice şi 

comerciale 

Şedinţă 

organizată; 

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

11.16. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

română pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

11.17. Organizarea Comisiei 

interguvernamentale moldo-

turcă pentru cooperare 

economică 

Şedinţă 

organizată;  

Protocol 

semnat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

12.  Perfecționarea 

cadrului juridic 

bilateral ce 

reglementează 

domeniul 

relațiilor 

economice 

externe prin 

semnarea 

acordurilor de 

cooperare 

comercial-

economică și a 

acordurilor 

privind 

protejarea 

reciprocă a 

investițiilor 

12.1. Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei privind 

comerţul transfrontalier 

Acord semnat Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Extinderea 

perioadei de 

negociere cu 

partenerii 

externi 

DREBCOIF PA Gov 

2016-2018; 

Legea nr.595 

din 

24.09.1999 

privind 

tratatele 

internaţionale 

ale Republicii 

Moldova;  

HG nr.442 

din 

17.07.2015 

pentru 

aprobarea 

Regulamentu

lui privind 

mecanismul 

de încheiere, 

aplicare și 

încetare a 

tratatelor 

internaţionale 

12.2. 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 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.3. Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Kazahstan privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

12.4. Inițierea negocierilor 

asupra Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Federative a Braziliei 

Document 

privind 

iniţierea 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 
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privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

negocieri 

aprobate 

12.5. Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Canadei 

privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.6. Încheierea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Libaneze privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

12.7. Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Regatului 

Maroc privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.8. Semnarea Acordului 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Armenia privind cooperarea 

comercial-economică 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.9. Semnarea Acordului de 

colaborare comercial-economică 

dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Kîrgîze 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.10. Semnarea Acordului de 

colaborare comercial-economică 

dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii 

Kazahstan 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

12.11. Finalizarea procedurilor 

privind intrarea în vigoare a 

Acordului privind promovarea și 

Proiect aprobat 

 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

Mec 
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protejarea reciprocă a 

investițiilor între Republica 

Moldova și Turcia 

12.12. Inițierea negocierilor 

asupra Acordului de colaborare 

economică între Republica 

Moldova și Republica 

Portugheză 

HG privind 

iniţierea 

negocierilor 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

Mec 

12.13. Inițierea negocierilor 

asupra Acordului de colaborare 

comercial-economică între 

Republica Moldova și Republica 

Islamică Iran 

HG privind 

iniţierea 

negocierilor 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

Mec 

12.14. Semnarea Acordului 

privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor între 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Serbia 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

12.15. Organizarea primei runde 

de negocieri asupra proiectului 

Acordului privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor între Republica 

Moldova și Emiratele Arabe 

Unite 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

12.16. Organizarea primei runde 

de negocieri asupra proiectului 

Acordului privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a 

investiţiilor între Republica 

Moldova și Republica 

Macedonia 

Rundă de 

negocieri 

desfășurată 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

Mec 

12.17. Semnarea Acordului 

între Republica Moldova și 

Sultanatul OMAN privind 

promovarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor 

Acord semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 
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12.18. Continuarea negocierilor 

asupra proiectului Acordului 

privind comerțul și colaborarea 

economică între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul 

Confederației Elvețiene 

Negocieri 

finalizate 

 

Acord elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Mec 

13.  Protejarea 

intereselor 

economice în 

cadrul 

organismelor 

internaţionale 

(GUAM, 

OCEMN, ICE, 

etc.) 

13.1. Participarea la şedinţele 

Grupului de lucru GUAM în 

domeniul economiei şi 

comerţului 

Şedinţă 

desfăşurată;  

Protocolul 

ședinței 

semnat 

Trimestrul 

II şi IV 

Bugetul 

MEc  
Fluctuația 

personalului 

calificat; 

Insuficienţa 

resurselor 

umane 

DREBCOIF PDS MEc 

2015-2017 

14.  Asigurarea 

colaborării cu 

organizaţiile 

financiare 

internaţionale 

(OFI), inclusiv 

Fondul Monetar 

Internaţional şi 

Banca Mondială, 

conform 

domeniilor de 

competenţă ale 

Ministerului 

Economiei 

14.1. Asigurarea desfăşurării 

misiunilor şi întrevederilor cu 

reprezentanţii OFI 

Nr. materiale 

prezentate 

conducerii; 

Nr. întrevederi 

organizate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Insuficienţa 

abilităților de 

comunicare 

aprofundate în 

limba engleză  

DREBCOIF PDS MEc 

2015-2017 

14.2. Monitorizarea 

implementării prevederilor 

Acordului de colaborare cu FMI, 

pe domeniile de competenţă ale 

Ministerului Economiei 

Gradul de 

realizare a 

Planului de 

acţiuni privind 

implementarea 

Acordului de 

colaborare cu 

FMI, % 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare inter-

instituțională; 

Insuficienţa 

resurselor 

umane 

 

DREBCOIF 

Secţia 

proiecte de 

dezvoltare 

economică 

Acordul de 

colaborare 

FMI-

Republica 

Moldova 

15.  Consolidarea 

şi/sau 

aprofundarea 

cadrului juridic al 

relaţiilor 

comercial-

economice al 

Republicii 

15.1. Participare la organizarea 

Şedinţelor Consiliului Economic 

al CSI 

Nr. şedinţe 

desfăşurate; 

Nr. documente 

elaborate/exam

inate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Indisponibilitate

a partenerilor 

externi; 

 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

DREBCOIF Acordul 

privind 

comerţul 

liber din 

cadrul CSI 
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Moldova şi 

asigurarea 

participării 

Republicii 

Moldova în cadrul 

cooperării 

economice 

internaţionale 

colaborare inter-

instituțională  

Sub-programul:  Cooperare economică cu partenerii de dezvoltare și proiecte de dezvoltare economică 

16.  Negocierea și 

promovarea 

acordurilor 

internaționale cu 

partenerii de 

dezvoltare 

privind 

finanțarea/ 

implementarea 

proiectelor de 

asistență externă  

 

16.1. 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 

organizate;  

Nr. note 

informative 

şi informaţii 

elaborate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Insuficienţa 

abilităţilor de 

comunicare în 

limba engleză; 

Secţia 

proiecte de 

dezvoltare 

economică  

(SPDE) 

PDS MEc 

2015-2017 

16.2. Promovarea spre semnare a 

acordurilor cu privire la asistența 

externă 

Nr. acorduri 

încheiate și 

aprobate; 

Nr. grupuri 

de negocieri 

instituite  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Capacităţi 

limitate de 

negociere cu 

partenerii de 

dezvoltare; 

Insuficienţa 

abilităţilor de 

comunicare în 

limba engleză 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 

16.3. Asigurarea activității 
Consiliului sectorial în domeniul 

asistenței externe pentru sectoarele 

coordonate de Ministerul 

Economiei și a Grupurilor de lucru 

Ordinul nr. 

88 din 

16.05.2011 

actualizat; 

 

Nr. ședințe 

organizate  

 

100% din 

Grupurile de 

Trimestrul I 

 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Capacităţi 

limitate de 

negociere cu 

partenerii de 

dezvoltare; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 
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lucru ale 

Consiliului 

sectorial s-

au convocat, 

%  

16.4. Conlucrarea 

interinstituţională întru 

eficientizarea procesului de 

elaborare şi promovare a 

acordurilor internaţionale în 

domeniul asistenţei externe 

Nr. de 

documente 

examinate/ 

avizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Experienţă şi 

cunoştinţe 

limitate de 

elaborare a 

proiectelor de 

acorduri 

internaţionale 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 

17.  Atragerea şi 

valorificarea 

eficientă a 

oportunităţilor 

oferite de 

partenerii de 

dezvoltare în 

domeniul 

asistenței externe  

17.1. Organizarea întrevederilor 

bilaterale cu partenerii de 

dezvoltare pentru gestionarea 

procesului de planificare şi 

realizare a asistenţei externe în 

domeniul economic 

 

Nr. de 

întrevederi 

organizate 

Semestrial  Bugetul 

MEc  

 

Insuficienţa 

abilităţilor de 

comunicare în 

limba engleză; 

Interes scăzut 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 

17.2. Elaborarea 

conceptelor/propunerilor de 

proiecte pe sectoarele coordonate 

de Minister în colaborare cu 

subdiviziunile structurale și 

instituțiile subordonate/coordonate 

ale Ministerului 

Numărul 

conceptelor/

propunerilor 

de proiecte 

elaborate 

pentru 

atragerea 

asistenţei 

externe pe 

sectoarele 

coordonate 

de 

Ministerul 

Economiei  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Experienţă şi 

cunoştinţe 

limitate de 

elaborare a 

conceptelor şi 

propunerilor de 

proiecte 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 

17.3. Revizuirea și actualizarea 

Matricei „Proiecte de asistenţă 

Frecvenţa 

actulizării 

Matricei 

Semestrial Bugetul 

MEc  

 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 
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externă pe domeniile Ministerului 

Economiei” 

 

Matrice 

actualizată 

publicată 

nerespectarea 

termenelor-

limită  

17.4. 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  

Frecvența 

actualizărilo

r Bazei de 

date de pe 

platforma 
www.amp.go

v.md 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Acces limitat la 

informaţie;  

Defecţiuni 

tehnice sau alţi 

factori ce pot 

duce la situații 
imprevizibile 

SPDE PDS MEc 

2015-2017 

17.5. Înaintarea proiectelor pentru 

a fi incluse în Hotărârea 

Guvernului cu privire la modul de 

aplicare a cotei zero a TVA la 

livrările de mărfuri și servicii 

efectuate pe teritoriul țării și de 

acordare a facilităților fiscale și 

vamale pentru proiectele de 

asistență tehnică și investiționale în 

derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte 

Nr. de 

proiecte 

înaintate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Acces limitat la 

informaţie;  

Deficienţe de 

comunicare între 

subdiviziunile 

Ministerului şi 

instituțiile 

subordonate / 

coordonate 

 

SPDE HG nr.561 

din 

19.08.2015 

“Cu privire la 

reglementare

a cadrului 

instituţional 

şi 

mecanismulu

i de 

coordonare a 

asistenţei 

externe 

acordate RM 

de 

organizaţiile 

internaţionale 

şi ţările 

donatoare” 

 

17.6. Monitorizarea proiectelor 

de asistenţă externă existente și 

elaborarea rapoartelor de 

monitorizare privind 

implementarea proiectelor şi 

programelor de asistenţă externă 

ale Ministerului Economiei, 

inclusiv examinarea acestora în 

cadrul Consiliului sectorial 

economic în domeniul asistenţei 

externe 

Nr. rapoarte 

elaborate;  

Nr. şedinţe 

organizate  

Ponderea 

proiectelor/ 

programelor 

de asistenţă 

externă 

implementate 

conform 

termenilor de 

referință, %; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-

limită  

SPDE 

http://www.amp.gov.md/
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17.7. Conlucrarea cu unitățile de 

implementare a proiectelor și 

monitorizarea activităților și 

rezultatelor realizate 

Nr. rapoarte 

recepționate

;  

Nr. şedinţe 

comune 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informațiilor 

SPDE 

18.  Promovarea 

Programului 

pentru 

Competitivitatea 

întreprinderilor și 

pentru IMM 

(COSME 2014-

2020) 

18.1. Organizarea de instruiri și 

mese rotunde pentru potenţialii 

beneficiari ai Programului 

COSME, acordarea suportului 

consultativ acestora 

 

4 instruiri/ 

mese 

rotunde 

organizate;  

Nr. persoane 

instruite; 

Nr. 

consultaţii 

oferite  

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Lipsa 

solicitărilor de 

instruire din 

partea 

beneficiarilor;  

Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

Direcția 

IMM și 

comerț 
(DIMMC) 

SPDE 

ODIMM 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

întreprinderil

or mici şi 

mijlocii 

pentru anii 

2012-2020 

 

18.2. Actualizarea informației 

paginii web dedicată COSME de 

pe site-ul Ministerului Economiei  

Frecvența 

actualizărilo

r paginii 

web 

dedicată 

COSME 

 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

 

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

Deficienţe în 

comunicare 

DIMMC 

SPDE 

 

19.  Identificarea 

necesităților de 

asistență şi 

elaborarea 

proiectelor 

TWINNING, 

TAIEX și 

completarea 

19.1. Asigurarea tuturor 

procedurilor necesare în vederea 

utilizării instrumentelor TAIEX şi 

TWINNING (completarea 

aplicaţiilor, acordarea suportului în 

calitate de co-organizator local) 

Nr. proiecte 

elaborate;  

Nr. 

evenimente 

organizate; 

Nr. proiecte 

TAIEX/ 

TWINNING 

atrase/ aflate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

 

Capacităţi 

limitate în 

elaborarea 

propunerilor de 

proiecte; 

Lipsa 

solicitărilor din 

partea 

subdiviziunilor  

SPDE PDS MEc 

2015-2017 
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aplicațiilor 

TAIEX  

în 

implementar

e 

Sub-programul:  Control al circulației mărfurilor cu dublă destinație 

20.  Modernizarea 

sistemului 

național de 

control a 

importului, 

exportului, 

reexportului și 

tranzitului de 

mărfuri 

strategice 

20.1. Introducerea sistemului 

electronic de eliberare a 

autorizațiilor de export, reexport, 

import și tranzit de mărfuri 

strategice 

Sistem 

electronic 

funcțional 

Nr. 

autorizațiilo
r eliberate 

prin 

sistemul 

electronic 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

externă 

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

Lipsa resurselor 

financiare 

Serviciul 

control al 

circulației 

mărfurilor 

cu dublă 

destinație 

(SCCMDD) 

Legea 

nr.1163 din 

26.07.2000 

cu privire la 

controlul 

exportului, 

reexportului, 

importului și 

tranzitului de 

mărfuri 

strategice; 

HG nr.606 

din 

15.05.2002 

cu privire la 

Sistemul 

naţional de 

control al 

exportului, 

reexportului, 

importului şi 

tranzitului de 

mărfuri 

strategice în 

Republica 

Moldova 

20.2. Elaborarea proiectului de 

lege privind modificarea Legii  

nr.1163 din 26.07.2000 cu privire 

la controlul exportului, 

reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri strategice. 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat 

Decizie 

finală și 

material 

aferente 

publicate. 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

externă 

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

SCCMDD 

20.3. Organizarea ședințelor 

Comisiei interdepartamentale de 

control asupra  exportului, 

reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri strategice 

Nr. ședințe 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Deficienţe în 

comunicare 

SCCMDD 

20.4. Eliberarea autorizațiilor de 

export, reexport, import și tranzit 

de mărfuri strategice 

Nr. 

autorizații 
eliberate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Lipsa 

solicitărilor 

SCCMDD 

20.5. Efectuarea controalelor la 

întreprinderile implicate în 

producerea și comercializarea 

mărfurilor strategice 

6 controale 

efectuate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice,  

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

SCCMDD 
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INVESTIŢII ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR 

OBIECTIVE: 

 Creşterea influxului anual net de ISD pînă la 250 mil USD în 2017 

 Majorarea investițiilor în active materiale pe termen lung cu 3% prin atragerea investițiilor în sectoarele competitive ale economiei, ca 
urmare a intensificării negocierilor cu țările străine; 

 Creşterea volumului exporturilor de bunuri şi servicii pînă la 3490 mil. USD în 2017 

 Creşterea  în cadrul ZEL a volumului investițiilor cu cel puţin 5% faţă de 2016, a producţiei industriale - cu cel puţin 7% şi a numărului 
angajaților – cu min 2500 persoane. 

 Sporirea volumului comerţului  în  Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” cu minim 7%. 

Sub-programul: Atragerea investițiilor 

21.  Implementarea și 

monitorizarea 

Strategiei 

naționale de 

atragere a 

investițiilor și 

promovare a 

exporturilor pentru 

anii 2016-2020   

21.1. Elaborarea și 

implementarea Planului intern 

al Ministerului Economiei 

pentru anul 2017 privind 

implementarea Strategiei 

naționale de atragere a 

investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-

2020   

Plan aprobat; 

 

Gradul de 

realizare al 

Planului, % 

 

Trimestrial 

Bugetul 

MEc 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare a 

acțiunii 

planificate; 

 

Secția 

politici de 

atragere a 

investițiilor 

(SPAI) 

Ordinul MEc 

nr.109 din 

02.06.16 cu 

privire la 

măsurile de 

asigurare a 

implementării 
Strategiei 

naționale de 

atragere a 

investițiilor și 
promovare a 

exporturilor 

pentru anii 

2016-2020   

21.2. Monitorizarea 

implementării Strategiei 

naționale de atragere a 

investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-

2020   

Nr. rapoarte 

elaborate; 

Nr. acțiuni din 

Plan realizate;  

Gradul de 

implementare 

al Strategiei, 

%;  

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Asistență 

externă 

Cooperare 

interinstituţional

ă insuficientă; 

Prezentarea 

tardivă de către 

instituții a 

informațiilor 

privind 

implementarea 

Strategiei 

SPAI 

 

 

Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor 

şi promovare 

a exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

22.  Crearea condițiilor 

favorabile în 

22.1. Efectuarea unei evaluări 

cuprinzătoare a legislației 

Studiu 

efectuat; 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

- SPAI PA Gov 

2016-2018 
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scopul atragerii 

investițiilor în 

economia 

națională, inclusiv 

prin valorificarea 

maximă a 

potenţialului 

economic al 

zonelor economice 

libere și al Portului 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

 

 

naționale pentru a înlătura 

cauzele litigiilor dintre 

investitori și autoritățile publice 

 

22.2. Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea și 

completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 440/2001 

cu privire la zonele economice 

libere, Legea nr.625/1995 cu 

privire la Zona 

Antreprenoriatului Liber 

”Expo-Business – Chișinău”, 

Legea nr.1529/1998 privind 

Zona Antreprenoriatului Liber – 

Parcul de Producție ”Taraclia”, 

Codul fiscal nr. 1163/1997) 

Proiect 

consultat; 

 

Proiect aprobat 

 

Decizie finală 

și materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

SPAI PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

22.3. Efectuarea expertizei 

proiectelor de acte normative 

aferente zonelor economice 

libere şi PIL „Giurgiuleşti”  

Nr. proiecte 

expertizate; 

 

Nr. 

recomandări 

identificate  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

 

Neprezentarea 

proiectelor de 

acte normative 

 

SPAI 

 

Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere și 
Portul 

Internaţional 

Liber 

„Giurgiuleşti” 

22.4. Asigurarea activității 
Consiliului pentru promovarea 

proiectelor investiționale de 

importanță națională 

Nr. ședințe 

convocate; 

Nr. subiecte 

examinate în 

cadrul 

Consiliului 

Trimestrial Bugetul 

MIEPO 

Bugetul 

MEc 

 

-  Organizația 

de Atragere 

a 

Investițiilor 

și 

Promovare 

a exportului 

(MIEPO) 

SPAI 

HG nr.855 din 

12.05.2016 cu 

privire la 

Consiliul 

pentru 

promovarea 

proiectelor 

investiționale 

de importanță 

națională  

22.5. Aprobarea listei de 

proiecte investiţionale de 

importanță naţională bazate pe 

Listă aprobată; 

Nr. proiecte 

incluse 

Trimestrul I Bugetul 

MIEPO 

Tergiversarea 

procesului de 

aprobare 

MIEPO 

SPAI  

HG nr.585 

din 12 mai 

2016 cu 
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indicatori de performanță, în 

scopul creării de locuri de 

muncă şi creșterii economice, 

precum şi eliminarea barierelor 

birocratice în implementarea 

acestora 

Bugetul 

MEc 

privire la 

Consiliul 

pentru 

promovarea 

proiectelor 

investiționale 

de importanță 

națională  

22.6. Asigurarea unei 

activități eficiente în zonele 

economice libere în vederea 

majorării investiţiilor şi 

volumului producţiei industriale 

fabricate  

Nr. propuneri de 

facilităţi 

elaborate şi 

implementate; 

Nr. rezidenți noi 

atrași, 

Ponderea 

rezidenților care 

au realizat 

obligațiile 

contractuale la 

nivel de peste 

70%; 

Creşterea 

investiţiilor cu 

minim 5% 

anual; 

Creşterea 

producţiei 

industriale cu 

minim 7% anual 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

 

Insuficiența 

resurselor 

umane; 

Deficiențe de 

comunicare; 

 

SPAI Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor 

şi promovare 

a exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

22.7. Monitorizarea activității 
administrațiilor zonelor 

economice libere în vederea 

eficientizării activităţi şi 

dezvoltării durabile a acestora 

Nr. vizite 

efectuate; 

Nr. şedinţe 

organizate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informațiilor  

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere 

22.8. Participarea la Comisiile 

de concurs pentru selectarea 

potenţialilor rezidenţi ai ZEL  

Nr. şedinţe ale 

comisiilor de 

concurs total: 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Suprasolicitare 

în alte activități 

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 
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 inclusiv la 

care s-a 

participat 

și insuficiența 

timpului 

Economice 

Libere 

22.9. Acordarea suportului 

pentru valorificarea maximă a 

potenţialului economic al 

Portului Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti”, precum și pentru 

pentru atragerea rezidenţilor 

Nr. consultații 
acordate; 

Nr. rezidenți 

noi atrași 

Sporirea 

volumului 

comerţului cu 

minim 7% 

anual; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

 

Insuficiența 

resurselor 

umane;  

Deficiențe de 

comunicare 

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere; 

Legislaţia cu 

privire la 

Portul 

Internațional 

Liber 

„Giurgiulești” 

22.10. Elaborarea raportelor 

privind activitatea Portului 

Internaţional Liber Giurgiuleşti 

și zonelor economice libere 

8 rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informațiilor  

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Portul 

Internațional 

Liber 

„Giurgiulești”; 

Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere 

22.11. Susținerea investitorilor 

autohtoni şi străini în realizarea 

proiectelor investiţionale 

strategice şi a proiectelor cu 

efect multiplicator pentru 

economia naţională prin 

asistență în inițierea și 

realizarea proiectelor 

investiționale în domeniul 

industrial 

Nr. investitori 

consultați; 
 

Nr. investitori 

străini/ 

autohtoni 

atrași 

  

 

 

Trimestrial Bugetul 

MEc 
Insuficiența 

resurselor 

umane; 

Lipsa interesului 

din partea 

sectorului privat 

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere; 

Legislaţia cu 

privire la 

Portul 

Internațional 

Liber 

„Giurgiulești” 
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22.12. Actualizarea continuă a 

bazei de date MIEPO privind 

terenurile și spațiile industriale 

disponibile 

Frecvența 

actualizării 

Bazei de date; 

Nr. locații 
introduse; 

Nr. vizitatori ai 

bazei de date 

Trimestrial  Bugetul 

MIEPO 

Partenerii de 

dezvoltare 

(GIZ) 

Insuficiența 

resurselor 

umane; 

 

MIEPO Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor 

şi promovare 

a exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

22.13. Instituționalizarea în 

cadrul MIEPO a funcției de 

asistență continuă a 

investirorilor străini - aftercare 

Platformă 

electronică 

elaborată și 

integrată pe 

pagina web a 

MIEPO 

Trimestrul 

IV 

100 000 lei 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

- MIEPO PDS MIEPO 

2016-2020 

23.  Promovarea 

politicii 

investiţionale a 

statului 

23.1. Organizarea și 

desfășurarea evenimentului 

„Business Week 2017” și a 

forumului internațional 

”Invest in Moldova” 

Nr. 

evenimentelor 

organizate; 

Nr. participanți 
inclusiv:  

 investitori 

prezenţi 

 investitori 

potenţiali 

 din alte țări 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

Bugetul 

MIEPO 

Impreviziabilitat

ea deciziilor 

politice 

Lipsa interesului 

din partea 

sectorului privat 

MIEPO  

SPAI 

 

Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor 

şi promovare 

a exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

23.2. Perfecționarea cadrului 

legislativ cu privire la zonele 

economice libere şi Portul 

Internaţional Liber 

„Giurgiuleşti” 

Nr. proiecte 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

SPAI Legislaţia cu 

privire la 

Zonele 

Economice 

Libere şi Portul 

Internaţional 

Liber 

„Giurgiuleşti” 

23.3. Înaintarea propunerilor 

la  politica bugetar-fiscală 

pentru 2018-2020; CBTM 

pentru 2018-2020, în scopul 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Impreviziabilitat

ea deciziilor 

politice 

SPAI Legea 

finanţelor 

publice şi 

responsabilită

ţii bugetar-
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îmbunătățirii climatului 

investițional  

fiscale, 

nr.181 din 

25.07.2014 

24.  Consolidarea 

”diplomației 

economice” 

24.1. Organizarea instruirilor 

pentru reprezentanții corpului 

diplomatic moldovenesc peste 

hotare în domeniul economic/ 

comercial, inclusiv ”e-learning” 

Program de 

instruire 

elaborat; 

Platformă ”e-

learning” 

elaborată; 

Nr. atașaților 

economici 

instruiți 

Pe 

parcursul 

anului 

1 000 000 

lei 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

- MIEPO PDS MIEPO 

2016 – 2020 

24.2. Elaborarea Ghidului 

tehnic al atașatului comercial 

pentru atragerea investițiilor și 

promovarea exportului 

Ghid elaborat Trimestrul I 200 000 lei 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

- MIEPO 

Sub-programul: Promovarea exporturilor 

25.  Promovarea 

exportului și 
investițiilor, 

inclusiv prin 

participarea 

Republicii 

Moldova la 

evenimente 

organizate de 

instituţiile/ 

asociaţiile 

internaţionale în 

domeniul 

promovării 

exportului și 
atragerii 

investițiilor 

25.1. Implementarea și 

finanțarea Programului pentru 

promovarea exporturilor din 

Moldova 

Nr. beneficiari 

ai 

Programului; 

Gradul de 

implementare 

a programului, 

%; 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MIEPO  

Bugetul 

MEc 

 

Deficitul 

resurselor 

financiare;  

Insuficienţa 

personalului 

calificat 

MIEPO 

SPAI  

 

PA Gov 

2016-2018 

25.2. Acordarea asistenței 

agenților economici pentru 

promovarea exporturilor 

produselor moldovenești și 

atragerea de investiții, capital 

străin și know-how, 

recuperarea, consolidarea și 

extinderea pozițiilor pe piețele 

externe 

Nr. evenimente 

organizate; 

Nr companii 

susținute 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MIEPO 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

Deficitul 

resurselor 

financiare 

MIEPO 

 

 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor şi 

promovare a 

exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 
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25.3. Susținerea proiectelor de 

creștere a competitivității 
întreprinderilor exportatoare 

10 exportatori 

beneficiari de 

asistență; 

10 seminare/ 

traininguri/ 

vizite de studiu 

organizate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MIEPO 

Lipsa 

solicitărilor din 

partea 

întreprinderilor 

exportatoare 

MIEPO  

 

PA Gov 

2016-2018 

25.4. Susținerea companiilor 

în efortul de export și de 

includere în lanțul valoric 

internațional 

8 expoziții 

internaționale 

la care s-a 

participat; 

8 evenimente 

de promovare 

organizate; 

50 companii 

susținute 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MIEPO 

Lipsa 

solicitărilor din 

partea agenţilor 

economici; 

Deficitul 

resurselor 

financiare 

MIEPO 

 

PA Gov 

2016-2018 

 

25.5. Organizarea și 

desfășurarea forumului 

internațional ”ProExport 

Forum 2017” 

Nr. agenți 
economici 

participanți, 
inclusiv de 

peste hotare; 

Trimestrul 

II 

200 000 lei  

Programul 

Promovarea 

Exportului 

- MIEPO PA Gov 

2016–2018; 

PNA AA 

RM-UE 2017 

– 2019; 

PDS MEc 

2015 - 2017 

25.6. Identificarea unor piețe 

noi de desfacere și a 

potențialilor produse 

competitive pe aceste piețe prin 

efectuarea studiilor de piață 

relevante sub aspectul 

prevederilor ZLSAC, precum și 

cele non-ZLSAC 

Nr. studii de 

marketing 

elaborate și 

publicate; 

Exportatori 

informaţi 

privind 

concluziile 

studiilor 

Trimestrial 400 000 lei 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

Neidentificarea 

consultanților 

calificați pentru 

elaborarea 

studiile 

MIEPO Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor şi 

promovare a 

exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

25.7. Elaborarea unui 

program de dezvoltare a 

capacităților de management 

a companiilor autohtone în 

Program 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MIEPO 

- MIEPO 
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domeniul exporturilor 

„Export Academy” 

Programul 

Promovarea 

Exportului 

25.8. Efectuarea periodică a 

sondajelor în rîndul 

investitorilor şi exportatorilor 

din sectoarele prioritare în 

legătură cu problemele cu care 

se confruntă şi percepţia cu 

privire la cadrul de 

reglementare a activităţii de 

întreprinzător 

2 sondaje 

reprezentative 

efectuate; 

2 rapoarte 

privind 

rezultatele 

anchetei 

elaborate şi 

publicate 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MIEPO 

150 000 lei 

Deficitul 

resurselor 

financiare 

MIEPO 

 

Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor şi 

promovare a 

exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

(pct. 15) 

 DEZVOLTAREA  INDUSTRIEI 

OBIECTIVE: 

 Creșterea volumului producției industriale cu min 5% în 2017. 

 Creşterea volumului investițiilor în cadrul Parcurilor industriale cu 60% în 2017.  

 Creşterea volumului producției industriale în cadrul Parcurilor industriale cu 20% în 2017. 

 Creșterea numărului angajaților în cadrul Parcurilor industriale cu min 500 persoane în 2017. 

Sub-programul: Inovații și transfer tehnologic 

26.  Dezvoltarea 

politicii în 

domeniul inovării 

şi transferului 

tehnologic 

 

26.1. Implementarea 

Strategiei inovaționale a RM 

pentru perioada 2013-2020 

„Inovaţii pentru 

competitivitate”, inclusiv prin 

atragerea asistenței tehnice  

Raport 

elaborat; 

Gradul de 

realizare a 

strategiei, %; 

Nr. documente 

de politici în 

domeniu 

elaborate; 

Propuneri de 

asistență 

tehnică 

elaborate; 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Capacităţi 

insufuciente în 

elaborarea 

documentelor de 

politici cu 

forţele proprii; 

Diminuarea/ 

întreruperea 

asistenței 

tehnice din 

Direcția 

politici 

investiţional

e şi 

competitivit

ate 

(DPIC) 

Strategia 

inovaţională a 

RM pentru 

perioada 

2013-2020 

„Inovaţii 

pentru 

competitivitat

e”  
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partea 

donatorilor 

26.2. Definitivarea elaborării 

şi promovarea proiectului legii 

pentru modificarea şi 

completarea Codului cu 

privire la ştiinţă şi inovare, în 

comun cu Academia de Ştiinţe 

a Moldovei, Ministerul 

Educaţiei 

Proiect 

consultat 

Proiect 

promovat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare 

inter-

instituţională 

DPIC PNA AA RM 

– UE 2017-

2019 

26.3. Restructurarea și 

consolidarea Agenției pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic 

Proiect aprobat Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare 

inter-

instituţională 

DPIC PA Gov 

2016-2018 

26.4. Elaborarea proiectului 

de lege privind Fondul pentru 

inovare și transfer tehnologic 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare 

inter-

instituţională 

DPIC PA Gov 

2016-2018 

26.5. Elaborarea unei noi legi 

cu privire la parcurile 

științifico-tehnologice și 

incubatoarele de inovare (cu 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

DPIC PA Gov 

2016-2018 
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abrogarea Legii nr.138-XVI din 

21 iunie 2007) 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare 

inter-

instituţională 

26.6. Elaborarea cadrului 

legislativ de suport pentru 

firmele inovaționale, inclusiv a 

Legii privind fondurile venture 

(capitalurile de risc); 

liberalizarea politicii comerciale 

și fiscale aferente transferului 

tehnologic și implementării 

inovațiilor tehnologice 

Nr. proiecte 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare 

inter-

instituţională 

DPIC PA Gov 

2016-2018 

26.7. Participarea la 

perfecţionarea Acordului de 

Parteneriat între Guvern şi 

AŞM pentru anul 2017 

 

Propuneri de 

perfecţionare 

elaborate și 

înaintate 

Trimestrul 

III 

 

 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

 

DPIC Codul 

Educaţiei 

nr.152 din 

17.07.14;  

Strategia 

inovaţională a 

RM pentru 

perioada 

2013-2020 

„Inovaţii 

pentru 

competitivitat

e” 

Sub-programul:  Infrastructura de suport în industrie 

27.  Îmbunătățirea 

cadrului legal ce 

reglementează 

funcționarea 

parcurilor 

industriale  

27.1. Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (Legea 182/2010 cu 

privire la parcurile industriale, 

Codul contravențional, Legea 

Proiect 

consultat; 

Proiectul 

aprobat; 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice 

DPIC 

 

 

Legea nr.182 

din 15 iulie 

2010 cu 

privire la 

parcurile 

industriale; 
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1308/1997 cu privire la prețul 

normativ și modul de vînzare-

cumpărare a pămîntului) 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

28.  Promovarea 

politicii privind 

industrializarea 

ţării prin crearea şi 

dezvoltarea 

parcurilor 

industriale în 

regiunile țării 

28.1. Acordarea asistenţei 

autorităţilor publice locale şi 

agenţilor economici la crearea 

parcurilor industriale 

Nr. autorități 

locale 

consultate; 

Nr. agenți 

economici 

consultați; 

Nr. popuneri 

privind crearea 

unor parcuri 

industriale 

înaintate. 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Iniţiativa slabă 

din partea APL 

de participare la 

procesul de 

creare a PI; 

Lipsa inițiativei 

din partea 

mediului de 

afaceri 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010 

cu privire la 

parcurile 

industriale 

28.2. Identificarea unor noi 

oportunități de creare și 

dezvoltare a parcurilor 

industriale 

Nr. studii de 

fezabilitate 

examinate; 

Nr. opţiuni  de 

creare și 

dezvoltare a 

parcurilor 

industriale 

identificate. 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

înaintare a 

studiilor de 

fezabilitate 

DPIC PA Gov 

2016-2018; 

Legea nr.182 

din 

15.07.2010 

cu privire la 

parcurile 

industriale 

28.3. Elaborarea şi 

promovarea hotărîrilor 

Guvernului cu privire la 

acordarea titlului de parc 

industrial 

Nr. proiecte 

consultate 

Nr. proiecte 

aprobate 

Nr. decizii 

finale 

publicate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010;  

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 
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28.4. Participarea la procesul 

de selectare de noi proiecte 

investiționale și de noi rezidenți 

ai parcurilor industriale 

Nr. întruniri/ 

procese de 

selectare la 

care s-a 

participat; 

Nr. proiecte 

investiționale 

și rezidenți 

selectați 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare/ 

înaintare a 

proiectelor 

investiţionale 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010;  

HG nr.652 

din 

01.09.2011  

28.5. Monitorizarea 

trimestrială a activităţii 

parcurilor industriale  

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Insuficienţa 

personalului 

calificat 

DPIC Legea nr.182 

din 

15.07.2010  

29.  Perfecționarea 

politicilor statului 

în scopul creării şi 

dezvoltării unui 

sector industrial 

competitiv 

29.1. Participarea la procesul 

de elaborare, modificare și 

monitorizare a documentelor de 

politici destinate majorării 

competitivității sectorului 

industrial 

Nr. documente 

examinate; 

Nr. propuneri 

elaborate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Impreviziabilitat

ea deciziilor 

politice; 

Solicitări ad-hoc 

parvenite din 

partea 

legislativului  

DPIC PA Gov 

2016-2018 

 

29.2. Acordarea suportului 

administratorilor PI în vederea 

elaborării propunerilor privind 

finanţarea creării infrastructurii 

PI prin intermediul Fondului 

Naţional de Dezvoltare 

Regională 

Nr. 

consultaţiilor 

acordate; 

Nr. PI 

finanţate din 

FNDR; 

Volumul 

mijloacelor 

financiare 

alocate; 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare din 

FNDR 

 

DPIC 

SPAI 

Legea nr.182 

din 

15.07.2010 

cu privire la 

parcurile 

industriale;  

29.3. Examinarea oportunităţii 

privind modificarea legislaţiei 

cu privire la privatizare, pentru 

a asigura vărsarea a cel puţin o 

parte din încasările din 

Nr. ședințe de 

lucru 

desfășurate; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

DPIC 

DPADPP 

Strategia 

naţională de 

atragere a 

investiţiilor şi 

promovare a 



36 

 

operaţiunile de privatizare într-

un fond special/bugetar pentru 

finanţarea programului de 

dezvoltare a infrastructurii 

industriale 

Analize 

elaborate; 

Propuneri 

identificate 

promovarea 

politicilor; 

Insuficienţa 

resurselor 

umane; 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare 
interinstituționale 

exporturilor 

pentru anii 

2016-2020 

(pct. 42) 

Sub-programul:  Competitivitatea industrială 

30.  Dezvoltarea 

cooperării de 

producţie 

30.1. Elaborarea şi 

coordonarea 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 

2017 

6 liste 

elaborate şi 

coordonate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Instabilitate 

economică în 

plan naţional şi 

la nivel regional 

DPIC PA Gov 

2016-2018 

 

30.2. Elaborarea şi 

completarea listelor mărfurilor 

(serviciilor) destinate livrărilor 

în cadrul Acordului între 

Guvernul RM şi Guvernul FR 

privind cooperarea tehnico-

ştiinţifico şi de producţie a 

întreprinderilor din ramura 

industriei de apărare pentru anul 

2017 

Lista elaborată 

şi completată; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Instabilitate 

economică/ 

politică în plan 

naţional şi la 

nivel regional 

DPIC PA Gov 

2016-2018 

 

30.3. Promovarea spre 

semnare a Protocolului de 

modificare a Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Federaţiei Ruse 

Protocol 

semnat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

DPIC PA Gov 

2016-2018 
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privind cooperarea de producţie 

(semnat la Moscova, la 30 

octombrie 1998) pentru anul 

2017 

Instabilitate 

economică în 

plan naţional şi 

la nivel regional 

31.  Crearea condiţiilor 

de stimulare a 

fabricării 

produselor 

industriale cu o 

valoare adăugată 

înaltă 

31.1. 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 

aprobate; 

20 agenți 
economici 

beneficiari; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

proces; 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice 

Remanieri 

guvernamentale 

şi/sau a 

mecanismului 

guvernamental 

DPIC HG nr.146 

din 

26.02.2014   

31.2. 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. ordinelor 

aprobate; 

60 agenți 
economici 

beneficiari; 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

proces; 

Imprevizibilitate 

a deciziilor 

politice 

DPIC HG nr.519 

din 

20.05.2004  

 

32.  Promovarea 

producţiei 

autohtone pe 

pieţele interne şi 

externe prin 

conlucrarea cu 

asociaţiile de 

profil, parteneri de 

cooperare din 

32.1. Acordarea suportului 

pentru participarea 

întreprinderilor autohtone din 

sectorul industrial la expoziţiile 

naţionale şi internaţionale 

Nr. 

expozițiilor 

organizate;  

Nr. agenţi 

economici 

informaţi; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Inițiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

evenimente; 

DPIC Foaia de 

parcurs 

pentru 

ameliorarea 

competitivităţ

ii RM 
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străinătate, precum 

şi mediatizarea 

informaţiei 

Nr. agenţi 

economici 

participanţi; 

 

Insuficienţa 

/lipsa resurselor 

financiare 

33.  Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale cu 

legislaţia Uniunii 

Europene  

33.1. Elaborarea Ordinului 

Ministerului Economiei privind 

aprobarea Listei standardelor 

conexe la RT “Aparate 

consumatoare de combustibili 

gazoşi” 

Ordin aprobat Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

 

Procedură 

îndelungată de 

coordonare a 

proiectului 

documentului  

DPIC 

 

PNA AA RM 

– UE 2017-

2019; 

HG nr.1329 

din 

13.12.2016 

cu privire la 

aprobarea RT 

“Aparate 

consumatoare 

de 

combustibili 

gazoşi” 

34.  Dezvoltarea 

proceselor de 

racordare a 

sistemului 

educaţional şi 

formare 

profesională la 

cerinţele 

economiei 

naţionale, conform 

competenţelor 

Ministerului 

Economiei 

34.1. Participarea în procesul 

de perfecţionare a actelor 

privind corelarea gradului de 

adecvare între educaţie, 

formarea profesională şi 

necesităţile pieţei forţei de 

muncă 

 

Nr. actelor 

examinate; 

Nr. 

propunerilor 

elaborate 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

inter-

instituţională; 

Iniţiativă slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

elaborarea 

documentelor  

DPIC 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

învățămîntulu

i vocațional/ 

tehnic pe anii 

2013-2020 

34.2. Contribuirea la lansarea 

activității Colegiului de 

Inginerie cu statut de instituţie 

publică de învățământ 

profesional tehnic post-

Nr. acţiunilor 

realizate 

Dotarea cu 

echipament şi 

mobilier a 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

DPIC 

 

 

HG nr.989 

din 

10.12.2014 

cu privire la 

înființarea 
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secundar non-terţiar în 

domeniul ingineriei și 

demararea instruirii cadrelor 

după sistemul dual 

Colegiului 

asigurată; 

Instituţie 

funcţională 

 

inter-

instituţională; 

Iniţiativa slabă 

din partea 

mediului de 

afaceri de 

participare la 

elaborarea 

documentelor  

Colegiului de 

Inginerie 

35.  Dezvoltarea 

politicii de 

ameliorare a 

competitivităţii 

economiei 

naţionale 

35.1. Monitorizarea și 

evaluarea implementării Foii de 

parcurs pentru ameliorarea 

competitivităţii RM 

Nr. rapoarte de 

monitorizare 

elaborate; 

Nr. rapoarte de 

evaluare a 

competitivității 
RM 

examinate; 

Nr. propuneri 

elaborate 

Gradul de 

implementare 

a Foii de 

parcurs, % 

Semestrial/ 

anual 

Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informaţiilor  

DPIC Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţi

i RM; 

Ordinul MEc 

nr.35 din 

19.03.2014 cu 

privire la 

realizarea Foii 

de parcurs 

pentru 

ameliorarea 

competitivităţi

i RM 

35.2. Organizarea și 

desfășurarea ședințelor 

Consiliului pentru 

competitivitate 

Nr. ședințe 

organizate; 

Nr. subiecte 

examinate în 

cadrul 

Consiliului 

Semestrial Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute 

DPIC HG nr.676 din 

20.08.2014 cu 

privire la 

Consiliul 

pentru 

Competitivitat

e 

36.  Dezvoltarea 

competenţelor 

relevante pentru 

creşterea 

productivităţii şi 

36.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului în scopul 

prelungirii termenului 

valabilităţii Declaraţiei pentru 

anii 2018 – 2020 al 

Programului moldo-german de 

Proiectul 

Declarației 

elaborat; 

Proiect 

consultatProiec

tul aprobat 

Trimestrul 

III 

 

 

 

Bugetul de 

stat - 

contribuția 

anuală a 

RM pentru 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei 

situaţiilor 

neprevăzute 

DPIC HG nr.715 din 

28.08.2014 cu 

privire la 

iniţierea 

negocierilor şi 

aprobarea 

semnării 
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competitivităţii 

naţionale 
pregătire și perfecționare a 

managerilor de întreprinderile 

din diferite sectoare ale 

economiei RM (GIZ) 

Trimestrul 

IV 

realizarea 

Programului 

  

Declaraţiei 

comune de 

intenție între 

Ministerul 

Economiei al 

RM şi 

Ministerul 

Federal al 

Economiei şi 

Energiei al 

Republicii 

Federale 

Germania 

privind 

continuarea 

colaborării în 

cadrul 

pregătirii şi 

perfecționării 

managerilor de 

la 

întreprinderile 

din diferite 

sectoare ale 

economiei RM 

36.2. Monitorizarea realizării 

Programului moldo-german de 

pregătire şi perfecționare a 

managerilor de întreprinderi din 

diferite sectoare ale economiei 

RM 

Nr. manageri 

instruiți  

 

Trimestrial 

 

Bugetul 

MEc 

  

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariţiei 

situațiilor 

neprevăzute 

DPIC 

Promovarea 

realizării politicii 

privind dezvoltarea 

clusterială a 

sectorului 

industrial 

36.3. Elaborarea unui 

document strategic privind 

dezvoltarea industriei pentru 

anii 2018-2020, care va 

conține inclusiv dezvoltarea 

clusterială a sectorului 

industrial, precum și 

elaborarea opțiunilor privind 

crearea clusterului-pilot în 

Republica Moldova 

Nr. acţiuni 

realizate; 

Nr. documente 

elaborate 

 

Trimestrul 

IV 

Programele 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Apariţia unor 

cheltuieli 

excepționale; 

Capacități 

insuficiente în 

elaborarea 

documentului 

DPIC HG nr.614 

din 20.08.13 

cu privire la 

aprobarea 

Concepției 

dezvoltării 

clusteriale a 

sectorului 

industrial al 

RM 
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SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

OBIECTIVE: 

 Facilitarea accesului la finanțare prin acordarea suportului financiar pentru min 500 antreprenori în anul 2017. 

 Crearea/menținerea a min 900 locuri de muncă prin programele de susţinere a sectorului ÎMM în 2017. 

 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin instruirea a min 2700 persoane în 2017. 

 Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri prin crearea a min 2 incubatoare de afaceri noi  în 2017. 

Sub-programul:  Cadrul de politici în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii 

37.  Armonizarea 

cadrului legislativ 

în domeniul IMM 

la recomandările 

europene   

37.1. Elaborarea cadrului de 

reglementare a 

întreprinderilor de familie 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate. 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

Direcția 

IMM și 

comerț 
(DIMMC) 

Coordonator 

IMM al 

proiectului 

PAC-II 

ODIMM 

Small 

Business Act 

pentru 

Europa;  

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020; 

Doleanța 

întreprinzător

ilor, urmare 

vizitelor în 

teritoriu 

37.2. Elaborarea cadrului de 

reglementare a transferului 

întreprinderilor 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

Coordonator 

IMM al 

proiectului 

PAC-II 

ODIMM 

37.3. Elaborarea Planului de 

acțiuni pentru perioada 2018-

2020 privind realizarea 

Strategiei de dezvoltare a 

sectorului IMM pentru anii 

2012-2020 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa 

propunerilor din 

partea 

instituțiilor 

interesate; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

ODIMM  

MIEPO 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020 

37.4. Examinarea practicilor 

statelor membre ale UE în 

vederea ajustării politicilor la 

Nr. propuneri 

înaintate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

- DIMMC 

Coordonator 

IMM al 

PA Gov 

2016-2018 
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principiile „Small Business 

Act” pentru Europa (SBA) 
Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

proiectului 

PAC-II 

ODIMM 

37.5. Promovarea proiectului 

de lege privind modificarea și 

completarea unor acte 

legislative (antreprenoriat 

social) 

 

Lege adoptată 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Avize negative 

din partea 

comisiilor 

parlamentare 

DIMMC 

Coordonator 

IMM al 

proiectului 

PAC-II 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia  de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020  

37.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la Regulamentul de funcționare 

a Comisiei pentru 

antreprenoriatul social 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

Coordonator 

IMM al 

proiectului 

PAC-II 

Legea privind 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(antreprenori

at social – la 

moment 

proiect) 

Sub-programul: Acces la finanțe 

38.  Sporirea 

accesului IMM la 

credite bancare 

prin gestionarea 

Fondului de 

Garantare a 

Creditelor 

38.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la Regulamentul de organizare, 

funcționare și utilizare a 

Fondului de Garantare a 

Creditelor 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC, 

ODIMM 

 

Legea IMM, 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 
38.2. Elaborarea Ordinului 

Ministerului Economiei cu 

privire la aprobarea contractului 

tip dintre ODIMM și instituțiile 

financiare și acordul tip dintre 

Ordin aprobat Trimestrul 

III 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

ODIMM 
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ODIMM și beneficiar (cu 

referință la utilizarea FGC) 

38.3. Mediatizarea activității 

și a produselor Fondului de 

Garantare a Creditelor în rândul 

IMM şi băncilor comerciale 

partenere 

Nr. consultații 
individuale 

acordate; 

Nr. sesiuni de 

instruire 

organizate 

dedicate 

ofițerilor de 

credite din 

cadrul băncilor 

partenere;  

Nr. sesiuni de 

informare 

dedicate IMM-

urilor, inclusiv 

start-upuri 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

25 mil. lei, 

Reticența 

băncilor în 

acordarea 

creditelor; 

Credite 

comerciale 

scumpe 

ODIMM 

DIMMC 

 

38.4. Acordarea și 

administrarea garanțiilor 

financiare 

Fond 

capitalizat; 

150 garanții 
active; 

Volumul 

creditelor 

active, 

garantate prin 

FGC 

Pe parcursul 

anului 

- ODIMM 

39.  Stimularea 

investirii 

economiilor în 

dezvoltarea 

afacerilor prin 

implementarea 

Programului de 

39.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 972 din 

18.10.2010 (Programul PARE) 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

ODIMM 

Coordonator 

IMM al 

proiectului 

PAC-II 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 
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atragere a 

remitențelor în 

economie „PARE 

1+1” 

39.2. Finanțarea afacerilor 

(regula 1+1) în cadrul 

Programului-pilot „PARE 1+1” 

200 proiecte 

investiționale 

finanțate; 

80 mil. lei 

investiții 
efectuate în 

economie; 

200 persoane 

instruite; 

Pe parcursul 

anului 

Întreruperea 

finanțării 

ODIMM 

 

39.3. Monitorizarea 

implementării Programului 

„PARE 1+1” 

200 consultații 

post-finanțare 

acordate; 

Nr. vizite de 

monitorizare 

efectuate; 

Raport 

elaborat 

Pe parcursul 

anului 

- DIMMC 

ODIMM 

40.  Facilitarea 

accesului femeilor 

antreprenoare la 

resurse financiare 

prin gestionarea 

Programului-pilot 

”Femei în 

Afaceri” 

40.1. Acordarea granturilor 

pentru dezvoltarea afacerilor 

create și gestionate de către 

femei 

1 concurs 

organizat 

30 afaceri 

create și 

gestionate de 

femei 

finanțate; 

Suma 

granturilor 

acordate; 

Volumul 

investițiilor în 

economie 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

15 mil. lei,  

Întreruperea 

finanțării 

ODIMM PA Gov 

2016-2018; 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

40.2. Monitorizarea 

implementării Programului pilot 

„Femei în afaceri” 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Bugetul de 

stat 
Imperfecțiunea 

mecanismului 

de monitorizare 

DIMMC 

ODIMM 

 

PA Gov 

2016-2018; 
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HG nr. 690 

din 

13.11.2009 

41.  Facilitarea 

accesului tinerilor 

antreprenori din 

zonele rurale la 

resurse financiare 

prin 

implementarea 

Componentei a 

II-a a 

Programului de 

Abilitare 

Economică a 

Tinerilor 

(PNAET) 

41.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 664 din 

03.06.2008 (Programul 

PNAET) 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente  

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

 

PA Gov 

2016-2018;  

Strategia  de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020  

41.2. Monitorizarea 

implementării Programului 

Național de Abilitare 

Economică a Tinerilor 

Raport 

trimestrial/ 

anual elaborat 

Trimestrial Bugetul de 

stat 
Imperfecțiunea 

mecanismului 

de monitorizare 

DIMMC 

ODIMM 

Directoratul 

Liniei de 

Credit 

PA Gov 

2016-2018; 

HG nr.690 

din 

13.11.2009 

42.  Dezvoltarea unui 

instrument de 

finanțare destinat 

tinerilor cu idei 

inovative de a-și 

lansa afaceri în 

zonele rurale – 

”Start-up 

Moldova” 

42.1. Elaborarea 

Programului-pilot de 

stimulare înființării și 

dezvoltării afaceri de către 

tineri 

Program 

aprobat 

Trimestrul 

IV  

Bugetul de 

stat 

- ODIMM 

DIMMC 

 

PA Gov 

2016-2018; 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

43.  Facilitarea iniţierii 

afacerilor în 

sectorul rural de 

către tinerii 

antreprenori 

43.1. Deetatizarea sau 

transmiterea în locaţiune către 

întreprinderile mici şi mijlocii  

a bunurilor proprietate publică 

neutilizate 

Număr de 

bunuri 

înstrăinate sau 

transmise în 

locaţiune 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

Deficienţe în 

comunicare cu 

APL, 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice 

DIMMC 

DPADPP 

 

Foaia de 

parcurs 

pentru 

ameliorarea 

competitivităţ

ii Republicii 

Moldova 

(HG nr. 4 din 

14.01.2014) 

(Com. I, pct. 

7.1.3.) 



46 

 

44.  Susținerea 

participării IMM la 

expoziții și târguri 

naționale 

44.1. Acordarea finanțării 

parțiale a IMM pentru 

participarea la expoziții și 

târguri în cadrul Programului 

de subvenționare a 

expozițiilor naționale 

120 agenți 
economici 

beneficiari 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat  

0,3 mil. lei 

Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

planificate 

ODIMM Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 

44.2. Monitorizarea 

participării IMM la expoziții și 

tîrguri în țară și peste hotare  

Raport 

trimestrial/ 

anual elaborat; 

Nr. IMM care 

au participat la 

expoziții și 

tîrguri 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Bugetul 

MIEPO 

Imperfecțiunea 

mecanismului 

de monitorizare 

DIMMC 

ODIMM  

MIEPO 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020; 

HG nr. 690 

din 

13.11.2009 

Sub-programul: Infrastructura de suport în afaceri 

45.  Susținerea 

afacerilor din 

zonele rurale prin 

crearea de noi 

incubatoare de 

afaceri și 

dezvoltarea reţelei 

business-

incubatoarelor 

45.1. Crearea incubatoarelor 

de afaceri noi 
2 IA create și 

funcționale 

Trimestrul 

II 

Bugetul de 

stat 

Nerespectarea 

graficului de 

execuție a 

lucrărilor din 

cauza condițiilor 

climaterice 

nefavorabile 

ODIMM 

DIMMC 

 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020; 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

45.2. Consolidarea Rețelei 

incubatoarelor de afaceri din 

Moldova 

Nr. rezidenți ai 

IA, inclusiv 

afaceri 

gestionate de 

tineri și femei; 

Nr. locuri de 

muncă create, 

inclusiv pentru 

tineri și femei; 

Cifra de 

afaceri ale IA 

Pe parcursul 

anului 
Asistență 

externă 

Neidentificarea 

resurselor 

financiare 

ODIMM 

 

45.3. Promovarea importanței 

și impactului activității 

Nr. evenimente 

organizate; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

ODIMM 

- ODIMM 
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incubatoarelor de afaceri în 

economiile regionale 

Nr. 

participanți, 
inclusiv tineri 

45.4. Monitorizarea activității 
rețelei Incubatoarelor de 

Afaceri din țară 

Raport anual 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Imperfecțiunea 

mecanismului 

de monitorizare 

DIMMC 

ODIMM 

Sub-programul: Accesului IMM la informații și cunoștințe antreprenoriale 

46.  Facilitarea 

accesului IMM la 

informații și 

cunoștințe 

antreprenoriale 

46.1. Informarea și 

consultarea IMM în cadrul 

Centrului de Consultanță și 

Asistență ODIMM 

Nr. consultații 
individuale 

acordate; 

Nr. accesări pe 

pagina web 

ODIMM; 

9 helpdesk-uri 

regionale 

create 

Pe parcursul 

anului 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

pentru crearea 

helpdesk-urilor 

regionale 

ODIMM Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 

46.2. Acordarea suportului 

informațional privind 

instrumentele europene EEN, 

COSME, SES 

Nr. 

persoanelor 

consultate; 

Nr. sesiuni/ 

seminare 

informative 

organizate; 

Nr. vizite în 

regiuni 

realizate; 

Nr. materiale 

informative 

create 

Pe parcursul 

anului 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

- ODIMM PA Gov 

2016-2018; 

PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

47.  Formarea şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

antreprenoriale  

47.1. Realizarea cursurilor de 

instruire pentru:  

- IMM (implementarea 

Programului “Gestiunea 

Eficientă a Afacerii”); 

1900 agenți 
economici 

instruiți; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

planificate 

 

ODIMM 

 

PA Gov 

2016-2018;  

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 
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- tinerilor antreprenori 

(PNAET); 

-femei (Programul-pilot ”Femei 

în Afaceri”); 

- migranți sau rude de gradul I 

ai acestora (PARE 1+1) 

350 tineri 

instruiți; 

300 femei 

instruirte și 

asistate; 

250 migranți 

instruiți sau 

rudele de 

gradul I ai 

acestora 

IMM pentru 

anii 2012-

2020 

47.2. Monitorizarea 

Programului Gestiunea 

Eficientă a Afacerii 

Raport 

trimestrial/ 

anual elaborat 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Imperfecțiunea 

mecanismului 

de monitorizare 

DIMMC 

ODIMM 

 

PA Gov 

2016-2018; 

HG nr. 690 

din 

13.11.2009 

47.3. Elaborarea și 

implementarea programelor de 

competență antreprenorială 

Program 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

Centrului 

pentru 

Educație 

Antreprenor

ială și 

Asistență în 

Afaceri 

(CEDA) 

Conlucrare 

neeficientă cu 

Ministerul 

Educației 

DIMMC 

ODIMM 

Legea cu 

privire la 

IMM-uri; 

PA Gov 

2016-2018 

48.  Sporirea numărului 

persoanelor de 

etnie romă 

beneficiari de 

protecţie socială, 

conform 

necesităţilor şi 

prevederilor legale, 

prin promovarea 

activităţii de 

48.1. Organizarea formării 

întreprinzătorilor romi care 

doresc să iniţieze o afacere în 

localităţile dens populate de 

romi privind programele de 

creditare existente  

Nr. persoane 

informate 

privind 

programele de 

creditare 

existente; 

Nr. cereri 

depuse; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

Surse 

externe 

Lipsa resurselor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM  

HG nr.734 

din 

09.06.2016 

privind 

aprobarea 

Planului de 

acţiuni pentru 

susţinerea 

populaţiei de 

etnie romă 
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întreprinzător şi 

asigurarea ocupării 

în sectorul public 

privat 

Nr. persoane 

instruite 

din RM pe 

anii 2016-

2020 

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

49.  Îmbunătățirea 

procesului 

participativ a 

sectorului privat la 

perfecționarea 

cadrului de 

reglementare 

pentru IMM-uri 

prin intermediul 

diferitor platforme 

de comunicare 

49.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la Consiliul Consultativ pentru 

IMM-uri  

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DIMMC 

Coordonato

r IMM al 

proiectului 

PAC-II 

PA Gov 

2016-2018 

49.2. Instituirea Consiliului 

Consultativ pentru IMM-uri 

Consiliu creat Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 

- DIMMC 

 

PA Gov 

2016-2018 

50.  Promovarea 

dialogului public - 

privat 

50.1. Organizarea Conferinței 

Internaționale a IMM - lor 

Concept 

elaborat; 

Tematică 

identificată; 

Eveniment 

organizat; 

250 

participanți 

Trimestrul 

IV 

0,259 mil. 

lei  

Bugetul de 

stat  

Parteneri de 

dezvoltare 

Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

planificate 

ODIMM 

DIMMC 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 

50.2. Asigurarea participării 

reprezentanților RM (sectorul 

public, privat, asociativ, 

academic) în cadrul 

platformelor pentru IMM la 

nivel european, regional, 

bilateral 

Nr. evenimente  

la care s-a 

participat; 

Nr. participanți 

Pe parcursul 

anului 

Parteneri de 

dezvoltare 
Lipsa invitațiilor 

de participare; 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM 

MIEPO 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 

50.3. Organizarea și 

desfășurarea concursului 

național ”Cel mai bun 

antreprenor din sectorul IMM” 

Concurs 

desfășurat 

Nr. agenţi 

economici 

premiaţi 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEC 

Bugetul 

ODIMM 

Lipsa resurselor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 
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Asistență 

externă 

anii 2012-

2020  

50.4. Organizarea și 

desfășurarea Concursului 

”IMM-model de 

responsabilitate social” 

6 afaceri 

premiate 

Trimestrul 

IV 

Parteneri de 

dezvoltare 

Neidentificarea 

partenerilor de 

dezvoltare 

pentru a acorda 

premii 

câştigătorilor 

ODIMM 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM 2012-

2020 

51.  Desfășurarea 

Companiei 

naționale 

„Restart satului 

natal” 

51.1. Organizarea și 

desfășurarea evenimentului 

”Zilele Businessului 

Regional”  

Eveniment 

organizat; 

Nr. participanți 

Trimestrele 

I și IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Bugetul 

MIEPO 

Lipsa resurselor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM 

MIEPO 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020 

51.2. Desfășurarea 

campaniei „Cunoașteți 
antreprenorii” 

Nr. evenimente 

organizate; 

Nr. spoturi 

publicitare 

Nr. pliante 

diseminate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Bugetul 

MIEPO 

Lipsa resurselor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM 

MIEPO 

51.3. Editarea broșurii cu 

includerea ideilor de afaceri 

simple și profitabile pentru sate 

Broșură editată 

Nr. broşuri 

diseminate/ 

distribuite 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

ODIMM 

Bugetul 

MIEPO 

Lipsa resurselor 

financiare 

DIMMC 

ODIMM 

MIEPO 

52.  Monitorizarea 

sectorului IMM-lor 

52.1. Monitorizarea 

implementării Strategiei de 

dezvoltare a sectorului IMM 

pentru anii 2012-2020 

Raport 

elaborat și 

publicat; 

Ponderea 

acțiunilor 

realizate, % 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Prezentarea cu 

întîrziere a 

informațiilor 

teritoriale și 

sectoriale 

DIMMC 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sectorului 

IMM pentru 

anii 2012-

2020 
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MEDIUL  DE  AFACERI 

OBIECTIVE: 

 Diminuarea duratei de inițiere a unei afaceri de 2 ori şi a costului pentru inițiere cu circa 17%. 

 Reducerea cu 30% a timpului de lichidare a unei afaceri. 

 Reducerea numărului de rapoarte ale agenţilor economici de la 5 la 1 în 2017.  

 Reducerea cu 4% a poverii administrative de conformare cu cadrul de reglementare a activităţii de întreprinzător  pînă la finele anului. 

 Reducerea cu 20% a licenţelor, actelor permisive şi a costului acestora până la finele anului. 

 Eliberarea a cel puţin 30%  de acte permisive în baza ghişeului unic  până la finele anului. 

 Reducerea numărului instituţiilor de control de la 58 pînă la 18. 

 

Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător 

53.  Eliminarea 

constrîngerilor de 

ordin administrativ  

în mediul de 

afaceri 

53.1. Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (raport unic) 

Proiect 

consultat 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Raport unic 

instituit 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

Direcția 

politici de 

reglementar

e a 

activității 
de 

întreprinzăt

or (DPRAI) 

PA Gov 

2016-2018 

53.2. Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative (lichidarea benevolă 

a afacerii) 

 

Proiect aprobat; 

Proceduri la 

etapa de 

lichidare 

benevolă a 

afacerii, care 

implică costuri 

şi timp 

simplificate; 

Proceduri şi 

perioada de 

lichidare a 

contribuabilului 

optimizate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc  

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPRAI PA Gov 

2016-2018 
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54.  Revizuirea, 

unificarea şi 

optimizarea 

condițiilor şi 

criteriilor de 

eliberare a 

licenţelor, în 

particular 

examinarea 

posibilităţii de a 

optimiza numărul 

genurilor de 

activitate supuse 

licenţierii 

54.1. Promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea unor 

acte legislative (excluderea 

normelor privitor la 3 genuri de 

activitate licențiate) 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de 

lege 

DPRAI 

 

Legea nr.127 

din 

09.06.2016 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Legii nr.451-

XV din 

30.07.2001 
54.2. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în 

unele hotărîri ale Guvernului 

(excluderea normelor privitor la 

3 genuri de activitate licențiate 

) 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

54.3. Implementarea 

principiului existenței unui 

organ unic de licențiere – 

Camera de Licențiere 

Nr. acte 

permisive 

optimizate; 

Sistem 

informatic de 

gestionare și 

eliberare a 

actelor 

permisive 

implementat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

Tergiversarea 

procesului de 

aprobare a 

cerințelor 

tehnice și 

caietului de 

sarcini a 

sistemului 

informațional 

Camera de 

Licențiere 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare 

a activității 
de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020  

55.  Ajustarea 

condiţiilor de 

eliberare a actelor 

permisive în 

concordanţă cu 

cerinţele legislaţiei 

în vigoare 

55.1. Elaborarea şi 

promovarea proiectului de 

lege de modificare şi 

completare a actelor 

legislative în vederea 

aprobării rezultatelor 

optimizărilor licenţelor, 

actelor permisive şi a noului 

Nomenclator al actelor 

permisive 

Proiect 

aprobat;  

Reducerea cu 

20% a 

licenţelor, 

actelor 

permisive şi a 

costului 

acestora; 

 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Neprezentarea 

de către 

autorităţile 

publice care 

eliberează acte 

permisive a 

propunerilor de 

ajustare a 

DPRAI PA Gov 

2016-2018 

SND 

“Moldova 

2020”; 

Legea nr.181 

din 22 iulie 

2016 pentru 

modificarea 

şi 
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cadrului 

legislativ 

sectorial 

completarea 

unor acte 

legislative în 

domeniul 

reglementării 

prin 

autorizare a 

activităţii de  

întreprinzător 

55.2. Asigurarea eliberării  

actelor permisive în baza 

ghişeului unic 

Eliberarea a 

cel puţin 30%  

de acte 

permisive în 

baza ghişeului 

unic  

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă) 

Tergiversarea 

procesului de 

lansare a 

Ghişeului unic; 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

DPRAI 

56.  Asigurarea 

convergenţei 

cadrului strategic 

în domeniul 

reformei 

regulatorii cu 

normele 

Comunităţii  

Europene 

56.1. Monitorizarea 

implementării  Strategiei 

reformei cadrului de 

reglementare a activității de 

întreprinzător pentru anii 2013-

2020 și  Planului de acţiuni 

pentru implementarea acesteia. 

 

Raport 

elaborat și 

publicat; 

Gradul de 

realizare a 

Planului, % 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Prezentarea 

tardivă de către 

instituții a 

informației 

privind 

implementarea 

Strategiei şi a 

Planului de 

acţiuni 

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

56.2. Elaborarea Planului de 

acţiuni pentru anii 2018-2020 

pentru implementarea Strategiei 

reformei cadrului de 

reglementare a activității de 

întreprinzător pentru anii 2013-

2020. 

Proiect 

elaborat; 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Neprezentarea 

din partea 

instituţiilor a 

propunerilor de 

includere în 

proiectul 

Planului de 

acţiuni 

 

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

56.3. Elaborarea proiectului 

de lege pentru modificarea și 

completarea unor acte 

legislative (Codul Civil al 

Republicii Moldova, Legea 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

externă 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

DPRAI PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 
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nr.135 din 14 iunie 2007 

privind societățile cu 

răspundere limitată)  

aferente 

publicate 

 

(proiect 

DCFTA) 

57.  Optimizarea 

sistemului de 

control, limitarea 

gradului şi 

modalităţilor de 

intervenţie 

abuzivă şi 

nefondată a 

statului în 

activitatea 

mediului de 

afaceri 

57.1. Elaborarea şi 

promovarea proiectului de lege 

de modificare şi completare a 

actelor legislative în vederea 

realizării reformei cadrului 

instituţional în domeniul 

controlului de stat  

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

Trimestrul 

II 

 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Implementarea 

neadecvată a 

modificărilor la 

legislaţia în 

domeniul 

controlului de stat 

asupra activităţii 

de întreprinzător   

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

57.2. Elaborarea proiectului 

de hotarîre cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

general cu privire la modul de 

organizare şi administrare a 

activităţii de control de stat în 

cadrul organelor de control 

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă) 

Implementarea 

neadecvată a 

modificărilor la 

legislaţia în 

domeniul 

controlului de 

stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător 

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Legea nr.230 

din 23 

septembrie 

2016 pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

57.3. Elaborarea proiectului 

de hotărîre cu privire la regimul 

juridic al Registrului de stat, 

raportare şi înregistrarea 

controlului  

Proiect 

consultat 

Proiect aprobat 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă 

Implementarea 

neadecvată a 

modificărilor la 

legislaţia în 

domeniul 

controlului de 

stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător 

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Legea nr.230 

din 23 

septembrie 

2016 pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative 



55 

 

57.4. Crearea de parteneriate 

cu instituţiile publice privind 

accesul la bazele de date ale 

acestora în scopul verificării 

veridicităţii actelor anexate la 

declaraţia/cererea pentru licenţă 

Nr. 

parteneriate 

create; 

Ponderea 

numărului de 

acte verificate 

în regim on-

line, % 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

Camerei de 

Licențiere 

Procese iniţiate 

şi nefinalizate de 

către autorităţile 

publice vizate 

Camera de 

Licențiere 

Legea nr.161 

din 22.07.2011 

privind 

implementarea 

ghişeului unic 

în desfăşurarea 

activităţii de 

întreprinzător; 

HG nr. 1068 

din 19.09.2008 

cu privire la 

implementarea 

ghişeului unic 

în cadrul 

Camerei de 

Licenţiere 

58.  Instituţionalizarea 

practicii de 

consultare a 

societăţii civile în 

vederea 

identificării 

barierelor în calea 

mediului de afaceri 

şi stabilirea 

soluţiilor de 

ameliorare a 

climatului 

investiţional 

58.1. Elaborarea Metodologiei 

de analiză a constrîngerilor 

pentru competitivitate în cadrul 

lanţurilor valorice 

 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistentă 

externă 

(Corporaţia 

Financiară 

Internaţiona

lă) 

 

APC nu vor 

putea depista 

problemele în 

dezvoltarea 

mediului de 

afaceri; 

Mediul de 

afaceri nu va fi 

atras în 

depistarea 

constrîngerilor 

de ordin 

administrativ; 

Nu se va 

înregistra 

creşteri la export 

DPRAI Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare 

a activităţii 

de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

59.  Asigurarea 

funcţionării unei 

platforme 

veritabile de dialog 

public-privat în 

cadrul analizei 

59.1. Organizarea şedinţelor 

Grupului de lucru al Comisiei 

de stat pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător 

 

Nr. şedinţe 

organizate; 

Ponderea 

proiectelor 

actelor de 

reglementare 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Promovarea 

proiectelor de 

acte normative 

fără consultarea 

Grupului de 

lucru 

DPRAI SND 

“Moldova 

2020”; 

Strategia 

reformei 

cadrului de 
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impactului de 

reglementare şi 

intensificarea 

dialogului sectorial 

cu asociaţiile de 

business 

prezentate 

Grupului de 

lucru, însoţite 

de AIR 

reglementare 

a activităţii 

de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

60.  Revizuirea 

cadrului normativ 

de reglementare a 

mediului de afaceri 

privind 

compatibilitatea cu 

Legea concurenței, 

sub aspectul 

identificării 

barierelor de 

intrare pe piață 

60.1. Reexaminarea 

conținutului Hotărîrii 

Guvernului nr. 582 din 17 

august 1995 ”Cu privire la 

reglementarea monopolurilor” 

Studiu elaborat Trimestrul 

III 2017 

Bugetul 

MEc 

Deficiențe de 

comunicare și 
colaborare cu 

Consiliul 

Concurenței și 
alte instituții 
publice cu 

competențe în 

domeniu; 
Insuficiență de 

expertiză în 

domeniu. 

SPAI 

DPIC 

DPRAI 

DJ 

DPADP 

 

PA Gov 

2016-2018 

60.2. Elaborarea și 

promovarea modificărilor la 

actele normative referitor la 

drepturile exclusive ale 

întreprinderilor cu proprietate 

publică  

Act normativ 

cu privire la 

stabilirea 

mecanismului 

de acordare a 

drepturilor 

exclusive 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Deficiențe de 

comunicare și 
colaborare cu 

Consiliul 

Concurenței și 

alte instituții 
publice cu 

competențe în 

domeniu; 
Insuficiență de 

expertiză în 

domeniu; 
Tergiversarea 

procesului 

legislativ. 

SPAI 

DPIC 

DPRAI 

DJ 

DPADP 

 

PA Gov 

2016-2018 

61.  Modernizarea 

serviciului public 

prestat de Camera 

de Licențiere prin 

eficientizarea şi 

61.1. Actualizarea Planului de 

reinginerie a serviciului public 

de licenţiere 

Nr. date create/ 

actualizate; 

Planul de 

reinginerie a 

serviciului 

public de 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul 

Camerei de 

Licențiere 

Lipsa expertizei 

profesionale a 

colaboratorilor 

Camera de 

Licențiere 

 

HG nr.l22 din 

18.02.2014 

cu privire la 

Programul de 

reformare a 

serviciilor 
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reingineria 

acestuia 

licenţiere 

actualizat; 

Gradul de 

satisfacţie a 

beneficiarilor 

serviciului 

acordat, % 

publice 

pentru anii 

2014-2016 

61.2. Asigurarea 

implementării agendei de e-

Transformare în cadrul Camerei 

de Licențiere prin 

implementarea Serviciului "e-

Licenţiere -II" 

Proiect de 

implementare 

a SI demarat; 

100% 

informație 

solicitată 

livrată. 

Pe parcursul 

anului 

 

Bugetul 

Camerei de 

Licențiere 

Insuficiența 

competențelor 

tehnice a 

colaboratorilor 

 

Camera de 

Licenţiere 

 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare 

a activităţii 

de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

Sub-programul: Mediul fiscal 

62.  Eliminarea 

barierelor pentru 

dezvoltarea 

activităţii de 

întreprinzător, 

reducerea poverii 

fiscale şi 

simplificarea 

sistemului de 

impozite şi taxe 

prin perfecţionarea 

politicilor 

bugetare, fiscale şi 

financiare 

62.1. Elaborarea şi 

prezentarea propunerilor la 

obiectivele politicii fiscale şi 

vamale pentru anul curent 

Nr. propuneri 

elaborate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc  

Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

Secţia 

politică 

fiscală şi 

bugetul de 

stat 

(SPFBS) 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare 

a activităţii 

de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-2020 

62.2. Efectuarea analizelor 

privind evoluţia bugetului de 

stat 

Nr. note 

informative 

elaborate 

Lunar  Bugetul 

MEc  

Sub-programul: Piața internă de consum 

63.  Eficientizarea 

reglementărilor 

privind 

comercializarea 

63.1. Coordonarea procesului 

de perfectare de către instituțiile 

de resort a normelor de 

comercializare a produselor/ 

serviciilor 

Nr. notificări/ 

demersuri 

transmise; 

Nr. proiecte 

HG avizate; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Tergiversarea 

procesului din 

partea 

instituțiilor de 

resort 

Secția 

politici 

comerț 
interior 

(SPCI) 

Legea cu 

privire la 

comerțul 

interior; 
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produselor/ 

serviciilor   
Nr. instituții 
care au 

perfectat și 

publicat 

norme; 

Ponderea 

instituțiilor 

care au 

perfectat și 

publicat 

norme, % 

Mondiale 

PAC-II 

Coordonato

r IMM al 

proiectului 

PAC-II 

PA Gov 

2016-2018 

63.2. Coordonarea procesului 

de implementare a resursei 

informaționale e-comerț 
interior 

Soft 

achiziționat 

Resursă 

informațională 

implementată/ 

ghișeu unic 

creat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Asistența 

proiectului 

Băncii 

Mondiale 

PAC-II 

Tergiversarea 

procesului din 

partea 

instituțiilor de 

resort; 

Întîrzierea 

achiziționării 

soft-ului 

informațional 

SPCI 

Coordonato

r IMM al 

proiectului 

PAC-II 

63.3. Monitorizarea Legii nr. 

93/1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător 

Raport de 

monitorizare 

elaborat și 

prezentat 

Ministerului 

Justiției 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

 

Întîrzierea 

prezentării 

propunerilor din 

partea 

instituțiilor de 

resort 

SPCI 

DAMEP 

HG nr.1181 

din 

22.12.2010 

63.4. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

unor hotărîri ale Guvernului 

(HG nr.931/2011 și HG 

nr.517/1996) 

Proiect 

consultat; 
Proiect aprobat; 
Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

SPCI 

 

Legea cu 

privire la 

comerțul 

interior 

63.5. Promovarea 

modernizării sistemului 

cooperației de consum din țară 

Studiu 

elaborat; 

Proiect aprobat  

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

Resurse 

insuficiente  

SPCI 

 

PA Gov 

2016-2018 
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prin revizuirea, și după caz, 

actualizarea, cadrului juridic și 

instituțional aferent 

Asistență 

externă 

 

64.  Eliminarea 

dezechilibrului 

între infrastructura 

comercială a 

municipiilor/ 

orașelor/ satelor 

64.1. Conlucrarea cu 

autoritățile locale în vederea 

extinderii rețelei de unități 
comerciale/ prestări servicii în 

localitățile rurale 

Nr. ședințe 

organizate; 

Nr. scrisori 

expediate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

 

Nedeschiderea 

din partea 

autorităților 

locale  

SPCI 

 

Strategia  de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior 

pentru anii 

2014-2020 

65.  Modernizarea 

căilor de 

distribuție/ 

comercializare a 

produselor 

65.1. Promovarea proiectului 

de lege privind modificarea și 

completarea Legii nr. 284/2004 

cu privire la comerțul electronic 

Proiect 

consultat; 

Lege adoptată; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate; 

Trimestru I Bugetul 

MEc 

- SPCI 

 

DCFTA; 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior 

pentru anii 

2014-2020 

66.  Asigurarea 

sectorului cu forță 

de muncă calificată 

66.1. Efectuarea unui studiu 

privind oportunitatea creării 

Centrului de Management în 

Comerț și Servicii, cu suportul 

Comitetului Sectorial de 

formare profesională în Comerț 

Studiu efectuat Trimestru II Bugetul 

MEc 

- SPCI 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior 

pentru anii 

2014-2020 

67.  Monitorizarea 

domeniului 

comerțului interior  

67.1. Monitorizarea 

implementării Strategiei de 

dezvoltare a comerțului interior 

pentru anii 2014-2020 

Raport anual 

elaborat şi 

publicat; 

Gradul de 

implementare 

a Strategiei, % 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc  

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

informațiilor din 

partea 

instituțiilor de 

resort și a 

consiliilor 

raionale 

SPCI Strategia de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior 

pentru anii 

2014-2020 
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ADMINISTRAREA  PATRIMONIULUI  DE  STAT 

OBIECTIVE: 

 Reducerea numărului bunurilor proprietate de stat  pasibile privatizării cu 5% în anul 2017; 

 Realizarea sarcinii bugetare privind încasările din dividende aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni și defalcări din profitul net al 
întreprinderilor de stat la nivel de 100%; 

 Realizarea sarcinii bugetare privind încasările în rezultatul privatizării  la nivel de 100%. 

Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice 

68.  Asigurarea 

implementării în 

cadrul 

întreprinderilor de 

stat şi societăţilor 

comerciale cu cotă 

de stat incluse în 

lista bunurilor 

nepasibile de 

privatizare a 

normelor de 

administrare 

corporativă 

68.1. Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului pentru 

modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr.1053 

din 11 noiembrie 2010 pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la reprezentarea statului 

în societățile comerciale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Aplicarea 

inoportună sau 

întârziată a 

prevederilor 

legislației  

Direcția 

politici de 

administrare 

și 

deetatizare 

a 

proprietății 
publice 

(DPADPP) 

Agenția 

Proprietății 
Publice    

(APP) 

PA Gov 

2016-2018 

68.2. Elaborarea indicațiilor 

pentru participarea 

reprezentanților statului în 

cadrul adunărilor generale ale 

societăților comerciale cu cotă 

de stat 

Numărul 

indicațiilor 

emise  

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informației de 

către participanții 

la proces, 

prezentarea 

informației 

necalitative  

DPADPP Legea 

nr.1134-XIII 

din 

02.04.1997; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.110 din 

23.02.2017 

68.3. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului-

model pentru ocuparea funcției 

de administrator a întreprinderii 

de stat 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere în 

promovarea 

politicilor, în 

speță, adoptarea 

proiectului legi cu 

privire la 

DPADPP PA Gov 

2016-2018 
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aferente 

publicate 

întreprinderea de 

stat și 

întreprinderea 

municipală 

68.4. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului 

comisiei de cenzori la 

întreprinderile de stat 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere în 

promovarea 

politicilor, în 

speță, adoptarea 

proiectului legi cu 

privire la 

întreprinderea de 

stat și 

întreprinderea 

municipală 

DPADPP PA Gov 

2016-2018 

69.  Monitorizarea 

activităţii 

întreprinderilor de 

stat şi a societăţilor 

comerciale cu cotă 

de stat 

69.1. Promovarea proiectului 

legii cu privire la întreprinderile 

de stat și întreprinderile 

municipale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Aplicarea 

inoportună sau 

întârziată a 

prevederilor 

legislației 

DPADPP 

APP 

PA Gov 

2016-2018 

69.2. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr.770 din 

20.10.1994 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor;  

Remanieri 

guvernamentale; 

Aplicarea 

inoportună sau 

întârziată a 

DPADPP Este 

condiționat 

de adoptarea 

proiectului de 

lege cu 

privire la 

întreprindere

a de stat și 

întreprindere

a municipală 
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prevederilor 

legislației 

69.3. Modificarea și 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.351 din 23 

martie 2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a 

statului și transmiterea unor 

bunuri imobile 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Prezentarea 

informației 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

DPADPP PA Gov 

2016-2018 

69.4. Elaborarea proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire 

la scutirea unor agenți 
economici de plata dividentelor 

sau defalcarea în bugetul de stat 

a unei părți din profitul net 

obținut în anul 2016 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Prezentarea 

informației 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informației, 

tergiversarea 

adoptării 

proiectului  

DPADPP PA Gov 

2016-2018 

69.5. Instituționalizarea 

mecanismului de asigurare a 

transparenței și control al 

activității entităților economice 

proprietate a statului 

Î.S. şi S.A în 

care statul 

deţine peste 

50% de acţiuni 

delimitate în 

calitate de 

Iunie  Bugetul 

MEc 

Bugetul 

APP 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

DPADPP 

APP 

Strategia 

privind 

reforma 

administrației 

publice 2016-

2020 (HG 
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entităţi de 

interes public; 

Activităţi de 

contabilitate şi 

publicarea 

rezultatelor 

financiare ale 

acestor entităţi 

realizate 

conform 

standardelor 

internaţionale de 

raportare 

financiară 

informaților de 

către participanții 

la proces;  

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională;  

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

nr.1351 din 

15.12.2016) 

Sistem de 

monitorizare, 

generare a 

indicatorilor 

cantitativi şi 

calitativi, 

publicare a 

rapoartelor 

financiare pus 

în aplicare 

Decembrie Bugetul 

MEc 

Bugetul 

APP 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informaților de 

către participanții 

la proces;  

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DPADPP 

APP 

Strategia 

privind 

reforma 

administrației 

publice 2016-

2020 (HG 

nr.1351 din 

15.12.2016) 

70.  Îmbunătățirea 

performanței 

întreprinderilor de 

stat și societăților 

comerciale cu cotă 

de stat administrate 

70.1. Organizarea sesiunilor 

de instruire pentru 

reprezentanții companiilor din 

subordinea Ministerului 

Economiei, în vederea 

consolidării capacităților 

Nr. sesiunilor 

organizate; 

Nr. persoane 

instruite;  

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Prezentarea 

informației 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

DPADPP PA Gov 

2016-2018 
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de Ministerul 

Economiei  
managementului și personalului 

în ce privește administrarea 

corporativă 

către participanții 

la proces; 

diminuarea/ 

întreruperea 

asistenței tehnice 

sau finanțării din 

parte partenerilor 

de dezvoltare; 

interesul scăzut 

din partea 

mediului de 

afaceri 

70.2. Organizarea seminarului 

de prezentare și dezbateri 

asupra rezultatelor analizei și 

recomandărilor analizei și 
recomandărilor raportului final 

privind implementarea bunelor 

practici în administrarea 

corporativă 

Recepționarea 

raportului 

final; 

Seminar 

desfășurat 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Prezentarea 

informației 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

acesteia; 

Diminuarea/ 

întreruperea 

asistenței tehnice/ 

finanțării din 

parte partenerilor 

de dezvoltare; 

Interesul scăzut 

din partea 

mediului de 

afaceri 

DPADPP PA Gov 

2016-2018 

Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice 

71.  Perfecționarea și 

promovarea 

cadrului legislativ 

și normativ în 

domeniul 

administrării 

proprietății 
publice 

71.1. Elaborarea proiectului 

legii privind delimitarea 

proprietății publice 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor;  

Remanieri 

guvernamentale 

DPADPP 

APP 

PA Gov 

2016-2018 

71.2. Elaborarea 

Regulamentului cu privire la 

Proiect 

consultat; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență și 
DPADPP; 

APP 

PA Gov 

2016-2018 
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modul de delimitare a bunurilor 

proprietate publică 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

susținere în 

promovarea 

politicilor, în 

speță, adoptarea 

proiectului legi 

privind 

delimitarea 

proprietății 

publice 

71.3. Modificarea și 

completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 945 din 

20.08.2007 cu privire la 

măsurile de realizare a Legii 

nr.121-XVI din 04.05.2007 

privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

APC 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare de către 

apc 

DPADPP; 

APP 

PA Gov 

2016-2018;  

Legea 

nr.121-XVI 

din 

04.05.2007 

71.4. Elaborarea 

Regulamentului cu privire la 

privatizarea fără anunțul 

prețului inițial simbolic  

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

APC 

Insuficiența 

resurselor umane;  

Abilități 

insuficiente de 

elaborare a 

proiectului  

DPADPP 

APP 

Legea 

nr.121-XVI 

din 

04.05.2007 

(art.43) 

72.  Elaborarea și 

înregistrarea 

legislației 

secundare pentru 

implementarea 

legilor-cadru în 

domeniul 

concurenței, 

ajutorului de stat și 

al publicității 

 Nr. Proiecte 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare cu 

Consiliul 

Concurenței și alte 

instituții publice 

cu competențe în 

domeniu; 

Insuficiență de 

expertiză în 

domeniu; 

DJ 

DPRAI 

SPAI 

 

PA Gov 

2016-2018 
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Tergiversarea 

procesului 

legislativ. 

73.  Asigurarea 

expunerii la 

privatizare a 

bunurilor supuse 

privatizării 

73.1. Organizarea 

procesului de privatizare a 

bunurilor proprietate publică 

de stat 

3 runde de 

privatizare 

organizate; 

12 bunuri 

privatizate 

prin 

modalitățile 

prevăzute de 

legislație;  

220 mil. lei 

venituri 

încasate la 

bugetul de stat 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

APP 

Instabilitate 

economică în plan 

național și la nivel 

regional 

APP PA Gov 

2016-2018 

Sub-programul: Parteneriatul public-privat 

74.  Dezvoltarea și 

susținerea 

parteneriatelor 

public-private  

74.1. Completarea anexelor 

nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr.419 din 18 iunie 

2012 cu privire la aprobarea 

listei bunurilor proprietate a 

statului și a listei lucrărilor și 

serviciilor de interes public 

național propuse parteneriatului 

public – privat 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Remanieri 

guvernamentale 
DPADPP 

APP 

PA Gov 

2016-2018; 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019 

74.2. Elaborarea proiectului 

de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.179 din 10 

iulie 2008 cu privire la 

parteneriatul public privat 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 

promovarea 

politicilor;  

Remanieri 

guvernamentale 

DPADPP 

APP 

74.3. Elaborarea și 

promovarea proiectului noii legi 

Proiect 

consultat; 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvență în 
DPADPP 

APP 
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privind concesiunile de lucrări 

și servicii 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

promovarea 

politicilor; 

Remanieri 

guvernamentale 

74.4. Elaborarea Ghidului 

pentru proiectele de parteneriat 

public-privat 

Ghid elaborat  Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

APP 

Insuficiența 

resurselor umane; 

Fluctuația 

personalului 

calificat 

DPADPP 

APP 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019 

75.  Promovarea 

parteneriatului 

public-privat 

75.1. Acordarea asistenţei 

consultative şi coordonarea 

procesului de PPP iniţiate de 

APC şi APL 

Nr. studii de 

fezabilitate 

avizate; 

Nr. concursuri 

desfășurate în 

cadrul 

comisiilor de 

selectare a 

partenerului 

privat cu 

participarea 

APP 

Trimestrial Bugetul 

APP  

Insuficiența 

resurselor umane; 

Fluctuaţia 

personalului 

calificat 

APP Legea 

nr.179-XVI 

din 

10.07.2008 

75.2. Asigurarea evidenței 

contractelor de parteneriat 

public-privat 

Nr. contracte 

de PPP 

încheiate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

APP 

Neprezentarea 

informației 

solicitate și 

nerespectarea 

termenilor - limită 

de prezentare a 

informației de 

către APC, 

Fluctuația 

personalului 

calificat din 

cadrul APL. 

APP Legea 

nr.179-XVI 

din 

10.07.2008 
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SUPRAVEGHEREA  PIEȚEI  ȘI  SECURITATE  INDUSTRIALĂ 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea capacităţii decizionale a consumatorilor prin creşterea numărului consumatorilor educați şi informați cu 20% față de perioada precedentă;  

 Diminuarea cu 5% a  cazurilor depistate de produse neconforme din numărul total de cazuri verificate (agenți economici supuși controalelor) în anul 2017; 

 Majorarea ponderii agenților economici care asigură funcționarea fiabilă a obiectelor industriale periculoase cu 5 % în 2017. 

Sub-programul: Supravegherea pieței 

76.  Scăderea riscului 

de apariţie a 

produselor şi 

serviciilor 

periculoase pe 

piaţă şi asigurarea 

unui nivel înalt de 

supraveghere a 

pieţei în vederea 

protejării 

consumatorilor 

76.1. Punerea în aplicare a 

cadrului normativ nou 

armonizat la prevederile 

legislației comunitare în 

domeniu 

Foaie de 

parcurs 

elaborată și 

aprobată prin 

Ordinul MEc 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Remanieri 

guvernamentale; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare de către 

APC; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

Direcţia 

supravegher

ea pieţei şi 

securitate 

industrială 

(DSPSI) 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatoril

or pentru anii 

2013-2020 

76.2. Elaborarea Conceptului 

tehnic al Sistemului național de 

informare și comunicare pentru 

supravegherea pieței 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice;  

Lipsă de 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesul de 

avizare; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI PNA AA RM 

UE 2017-

2019 

76.3. Elaborarea 

Regulamentului privind 

funcționarea sistemului național 

de informare și comunicare 

pentru supravegherea pieței și a 

modului de furnizare a 

informațiilor și preluarea 

acestora 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

DSPSI PA Gov 

2016-2018 

76.4. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la echipamentele sub presiune 

transportabile 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

DSPSI PNA AA RM 

UE 2017-

2019 
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Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

77.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale de 

supraveghere a 

pieţei 

77.1. Consolidarea procesului 

de informare şi educare a 

consumatorului 

Nr. evenimente 

organizate; 

Nr. participanți 
 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile; 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

interinstituţională 

Agenţia 

pentru 

Protecţia 

Consumator

ilor (APC) 

Foaia de 

parcurs 

pentru 

ameliorarea 

competitivităţ

ii Republicii 

Moldova 

77.2. Monitorizarea 

implementării planurilor anuale 

/ semestriale / trimestriale de 

supraveghere a pieţei ale 

Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor 

Nr. rapoarte 

aprobate şi 

publicate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

Bugetul 

APC 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informaţiei de 

către 

participanţii la 

proces 

DSPSI 

APC 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor  

pentru anii 

2013-2020 

77.3. Desfăşurarea instruirilor 

privind dezvoltarea 

competenţelor tehnice, de 

integritate profesională şi 

asigurarea respectării 

principiului independenţei şi 

transparenţei activităţii 

Nr. instruiri 

efectuate; 

Nr. inspectori 

instruiţi 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor 

DSPSI Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţii 

Republicii 

Moldova 

78.  Promovarea, 

controlul şi 

supravegherea 

respectării 

legislaţiei 

precontractuale, 

contractuale şi 

post-contractuale 

78.1. Organizarea activităţilor 

de informare a părţilor 

interesate referitor la legislaţia 

nou adoptată în domeniile de 

competenţă  

Nr. 

participanţi; 

Nr. 

activităţi 

desfăşurate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

Interes scăzut 

din partea 

agenţilor 

economici 

APC 

DSPSI 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020 
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79.  Asigurarea 

executării 

cerințelor stabilite 

de Legea nr.230 

din 23 septembrie 

2016 pentru 

modificarea și 

completarea unor 

acte legislative în 

vederea realizării 

reformei cadrului 

instituţional în 

domeniul 

controlului de stat 

79.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

unor acte normative (reforma 

IPSSTOIP) 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

- Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice;  

Remanieri 

guvernamentale; 

DSPSI  Legea nr.230 

din 23.09.2016 

pentru 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 
79.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

unor acte normative (reforma 

APC) 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

- Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice;  

- Remanieri 

guvernamentale; 

DSPSI 

80.  Asigurarea 

cadrului normativ 

legal adecvat 

pentru activitățile 

de supraveghere a 

pieței și de 

protecție a 

drepturilor și 

intereselor 

consumatorilor 

80.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii de Guvern pentru 

abrogarea unor hotărîrii de 

Guvern (HG nr.597/2012, HG 

nr.1465/2003, HG nr.862/2004) 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie 

finală şi 

materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare de către 

APC; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI  - 

80.2. Elaborarea Listelor de 

verificare aplicate la efectuarea 

a controlului și supravegherii 

tehnice de stat a obiectelor 

industriale periculoase 

Liste 

aprobate și 

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice;  

Lipsă de 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor;   

Netransparență 

în procesul 

efectuării 

controlului și 

IPSSTOIP 

DSPSI 

Legea nr.230 

din 23.09.2016 

pentru 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 
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supravegherii 

tehnice de stat a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

Sub-programul: Protecția drepturilor consumatorilor 

81.  Ajustarea 

legislaţiei 

naţionale la actele 

normative ale UE 

ce vizează 

drepturile 

consumatorilor 

81.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.105-XV 

din 13 martie 2003 privind 

protecţia consumatorilor  

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul  

IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice;  

Lipsă de 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesul de 

avizare; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI  PA Gov 

2016-2018; 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatoril

or  pentru 

anii 2013-

2020 

82.  Asigurarea 

procesului 

participativ al 

reprezentanților 

entităților publice 

și private cu 

competențe în 

domeniul 

supravegherii 

pieței și protecției 

drepturilor 

consumatorilor 

82.1. Organizarea ședințelor 

Consiliului coordonator în 

domeniul supravegherii pieţei şi 

protecţiei consumatorilor 

Nr. ședințe/ 

mese rotunde 

organizate și 

desfășurate 

Trimestrele 

I și III 

Bugetul 

MEc 

Interes scăzut 

din partea 

membrilor 

Consiliului 

coordonator în 

domeniul 

supravegherii 

pieţei şi 

protecţiei 

consumatorilor 

DSPSI Hotărîrea 

Guvernului 

nr.964 din 

09.08.2016  

83.  Fortificarea 

capacităţilor 

decizionale ale 

83.1. Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

consacrate Zilei mondiale a 

Nr. mese 

rotunde 

organizate; 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

DSPSI 

APC 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 
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consumatorului 

prin educare şi 

informare 

protecţiei drepturilor 

consumatorilor – 15 martie 

Nr. 

participanţi: 

consumatori, 

asociaţii 

obşteşti, 

agenţi 

economici 

colaborare 

instituţională; 

Insuficienţa 

echipamentului 

tehnic; 

Defecţiuni 

tehnice sau alţi 

factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

consumatoril

or pentru anii 

2017-2020 

84.  Asigurarea 

participării 

Republicii 

Moldova la 

evenimente 

organizate de 

instituţiile 

internaţionale în 

domeniul 

protecţiei 

drepturilor 

consumatorilor 

84.1. Asigurarea reprezentării 

Republicii Moldova în cadrul 

Consiliului consultativ pentru 

protecţia consumatorilor al 

statelor-membre ale 

Comunităţii 

Nr. şedinţe la 

care s-a 

participat 

 

Trimestrul 

II  

Bugetul 

MEc  

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

DSPSI 

 

Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatoril

or pentru anii 

2017-2020 

84.2. Organizarea întrunirii 

membrilor Consiliului 

consultativ pentru protecţia 

consumatorilor al statelor-

membre ale Comunităţii 

Statelor Independente, în 

Republica Moldova 

Ședință 

organizată și 

desfășurată 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile; 

Lipsa resurselor 

financiare 

85.  Monitorizarea 

implementării 

Strategiei în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 2013-

2020 

 

85.1. Elaborarea raportului 

anual (2016) de monitorizare şi 

evaluare a implementării 

Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor  

Raport 

elaborat și 

publicat; 

Gradul de 

implementare 

a Strategiei, % 

Trimestrul 

I 

Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informaţiei; 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională; 

Prezentarea 

informaţiilor 

DSPSI  Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatoril

or pentru anii 

2013-2020 
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necalitative sau 

necorespunzătoa

re obiectivelor 

stabilite 

85.2. Elaborarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea în 

anii 2017-2020 a Strategiei în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 

2013-2020 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice; 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională; 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

DSPSI  Strategia în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020 

85.3. Elaborarea Raportului 

generalizat privind realizarea 

Planului de acţiuni pentru 

perioada 2013-2016 de 

implementare a Strategiei în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 

2013-2020 

Raport 

elaborat și 

publicat; 

Gradul de 

realizare a 

Planului, % 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informaţiei; 

Prezentarea 

informaţiilor 

necalitative sau 

necorespunzătoa

re obiectivelor 

stabilite; 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

86.  Elaborarea 

procedurilor 

specifice privind 

supravegherea 

tipurilor concrete 

de produse 

86.1. Elaborarea procedurii 

privind controlul metrologic 

legal al preambalatelor și al 

sticlelor utilizate ca recipient de 

măsurare 

Ordin 

aprobat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

APC 
Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

Factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

APC PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

Matricea de 

politici 

DCFTA 
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Sub-programul: Securitate industrială 

87.  Asigurarea 

cadrului legal 

adecvat pentru 

protecţia populaţiei 

şi mediului 

înconjurător de 

posibilele avarii la 

obiectele 

industriale 

periculoase 

87.1. Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la modificarea 

și completarea Legii nr.116 din 

18 mai 2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor 

industriale periculoase (sub 

aspectul actelor permisive și a 

procedurilor) 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DSPSI Legea nr.230 

din 23 

septembrie 

2016 pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 

87.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modul şi cerinţele pentru 

darea în exploatare specifice 

fiecărei categorii de obiecte 

industriale periculoase 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Lipsă de susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI Legea nr.116 

din 18 mai 

2012 privind 

securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

87.3. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea cerințelor minime 

de securitate privind 

exploatarea sistemelor de 

distribuție a gazelor 

combustibile naturale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Lipsă de susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI 

 

PA Gov 

2016-2018 

 

87.4. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea cerințelor minime 

de securitate privind construcția 

și exploatarea ascensoarelor 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 
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aferente 

publicate 

87.5. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea specialităților 

raportate la activităţile în 

domeniul securităţii industriale, 

pentru care se acordă permis de 

exercitare 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Lipsă de susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI 

 

Legea nr.116 

din 18 mai 

2012 privind 

securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

87.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea cerințelor minime 

de securitate privind construcția 

si exploatarea parcajelor auto 

subterane 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

DSPSI 

 

Legea nr.721 

din 

02.02.1996 

privind 

calitatea în 

construcții 

87.7. Elaborarea 

Regulamentului cu privire la 

amplasarea obiectelor pentru 

păstrarea și comercializarea 

produselor petroliere 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Lipsă de susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare; 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI Legea nr.461 

din 

30.07.2001 

privind piața 

produselor 

petroliere 

88.  Dezvoltarea 

cadrului normativ 

cu referire la 

activitățile de 

instruire și atestare 

a personalului care 

desfășoară 

activități în 

domeniul 

securității 
industriale 

88.1. Elaborarea 

Regulamentului privind 

instruirea şi atestarea 

personalului agenţilor 

economici care desfăşoară 

activităţi în domeniul securităţii 

industriale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

DSPSI 

 

Legea nr.116 

din 

18.02.2012  

privind 

securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

 

 

89.  Revizuirea 

cadrului legislativ 

și normativ în 

domeniul 

89.1. Elaborarea 

documentelor normativ-tehnice 

în domeniul securității 
industriale 

5 documente 

normativ-

tehnice 

Trimestrul 

I-IV 

Bugetul 

MEc 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Remanieri 

guvernamentale; 

DSPSI 

 

Programul 

multianual 

pentru 

perioada 
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securităţii 

industriale 

aprobate prin 

Ordinul MEc 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

2017-2020 de 

revizuire 

și/sau 

modificare a 

documentelor 

normativ-

tehnice în 

domeniul 

securității 
industriale 

90.  Diminuarea 

riscurilor de avarii 

industriale şi 

catastrofelor cu 

caracter tehnogen, 

majorînd ponderea 

agenţilor 

economici care 

activează în 

domeniul 

securităţii 

industriale şi a 

persoanelor fizice 

care cunosc aceste 

riscuri şi măsuri de 

prevenire 

90.1. Efectuarea controalelor 

în scopul prevenirii avariilor 

industriale şi catastrofelor cu 

caracter tehnogen, organizarea 

meselor rotunde, seminarelor şi 

vizitelor consultative la 

obiectele industriale 

periculoase, pe domenii de 

supraveghere 

Nr. controale 

efectuate; 

Nr. mese 

rotunde/ 

seminare/ 

vizite 

consultative 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

- DSPSI 

Inspectoratu

l Principal 

de Stat 

pentru 

Supraveghe

rea Tehnică 

a Obiectelor 

Industriale 

Periculoase 

(IPSSTOIP) 

Foaia de 

parcurs 

pentru 

ameliorarea 

competitivităţ

ii Republicii 

Moldova 

91.  Asigurarea 

respectării 

cerinţelor de 

securitate la 

obiectele 

industriale 

periculoase(OIP) şi 

funcţionarea 

acestora în condiţii 

de siguranţă şi 

fiabilitate 

91.1. Asigurarea respectării 

procesului de atestare a 

personalului în domeniul 

securităţii industriale 

Nr. persoane 

atestate; 

Nr. comisii 

desfăşurate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc 

Abilităţi 

insuficiente de 

organizare şi 

desfăşurare a 

instruirilor; 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

DSPSI 

IPSSTOIP 

Legea nr.116 

din 

18.05.2012 
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INFRASTRUCTURA  CALITĂȚII 

OBIECTIVE: 

 Majorarea în 2017 a ratei de preluare a standardelor europene pînă la 70% din numărul total al acestora. 
 Reducerea cu 2500 a numărului standardelor naţionale depăşite şi conflictuale cu standardele europene în 2017. 
 Asigurarea trasabilităţii permanente a măsurărilor efectuate în Republica Moldova la Sistemul Internaţional de Unităţi şi recunoaşterea internaţională a 

acestor măsurări. 
 Semnarea Acordului de recunoaştere mutuală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA). 

Sub-programul: Sistemul național de standardizare 

92.  Dezvoltarea unui 

sistem de 

standardizare 

competitiv, 

modern în scopul 

preluării a peste 

70% din 

standardele 

europene 

publicate și 

asigurarea 

conștientizării 

importanței 

utilizării 

acestora de 

către mediul de 

afaceri 

92.1. Elaborarea, coordonarea 

şi aprobarea Programului 

naţional de standardizare pentru 

anul 2017  

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale 

aferente 

publicate. 

Trimestrul I Bugetul 

INS 

Bugetul 

MEc 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

Institutul de 

Standardizar

e din 

Moldova 

(ISM) 

Direcţia 

dezvoltarea 

infrastructur

ii calităţii 

(DDIC) 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţi

i RM; 

PDS MEc 

2015-2017; 

PA Gov 2016-

2018 

 

92.2. Adoptarea standardelor 

europene şi internaţionale ca 

standarde moldovenești  

Cel puţin 

3000 standarde 

adoptate; 

Rata de preluare 

a standardelor 

europene la 

nivel de 70%; 

Rata de preluare 

a standardelor 

europene 

relevante actelor 

normative 

stipulate în 

Anexa XVI a 

Acordului 

DCFTA – 100% 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

3900,0 

mii lei 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

ISM 

DDIC 
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92.3. Anularea standardelor 

GOST conflictuale cu 

standardele europene 

Cel puţin 1500 de 

standarde anulate 
Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

150,0 mii 

lei 

Opunerea 

autorităţilor de 

reglementare; 

Abilităţi 

insuficiente de 

identificare a 

standardelor 

conflictuale 

ISM 

DDIC 

92.4. Anularea standardelor 

GOST depăşite şi care 

contravin legislaţiei europene 

transpuse 

Cel puţin 1000 de 

standarde anulate 
Trimestrul 

IV 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părților 

participante la 

proces 

ISM 

DDIC 

92.5. Traducerea în limba de 

stat a standardelor 

internaționale şi ale altor ţări în 

domeniile prioritare 

10 standarde 

internaționale şi 

ale altor ţări 

traduse în limba 

de stat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

100,0 mii 

lei 

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

ISM 

92.6. Certificarea și 

menținerea sistemului de 

management al calității în 

activitatea Institutului de 

Standardizare din Moldova 

Sistem de 

management al 

calității certificat 

de un organism 

acreditat  

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

ISM 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

Neacceptarea de 

către echipa de 

evaluare a 

dovezilor 

prezentate de 

ISM 

ISM PA Gov 2016-

2018 

93.  Intensificarea 

cooperării 

organismului 

naţional de 

standardizare cu 

organismele 

europene şi 

93.1. Participarea la lucrările 

comitetelor tehnice, la şedinţele 

de lucru ale organizaţiilor 

europene, internaţionale şi 

regionale de standardizare, 

colaborarea interinstituţională 

cu organismele de standardizare 

Nr. proiecte de 

standarde 

examinate; 

Nr.  

evenimente pe 

plan european/ 

internațional/ 

Permanent Bugetul de 

stat 

50,0 mii lei 

 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

ISM 

 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 
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internaţionale de 

standardizare în 

calitate de membru 

afiliat al ISO, IEC, 

CEN, CENELEC 

şi membru 

observator al ETSI 

din alte țări, inclusiv achitarea 

cotizaţiilor de membru 

interstatal la 

care s-a 

participat; 

Nr. comitete 

tehnice 

europene/ 

internaționale/ 

interstatale 

declarate 

oglindă la 

comitetele 

tehnice 

naționale 

pe termen 

mediu (2017-

2019) 

94.  Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Organismului 

Naţional de 

Standardizare în 

scopul creării 

premiselor de a 

deveni membru cu 

drepturi depline la 

organizaţiile de 

standardizare 

europene 

94.1. Implementarea 

proiectului Twinning Light „EU 

support for the National 

Institute for Standardization of 

the Republic of Moldova to 

comply with CEN and 

CENELEC full membership 

criteria” 

Proiect 

Twinning Light 

implementat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

50,0 mii lei 

Limitarea/ 

întreruperea 

finanţării; 

Diminuarea 

asistenţei 

tehnice din 

partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

ISM HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

94.2. Implementarea în 

activitatea Institutului de 

Standardizare din Moldova a 

instrumentelor IT moderne 

Sistem IT bazat 

pe web. pentru 

desfăşurarea 

lucrărilor de 

standardizare în 

cadrul 

comitetelor 

tehnice; 

Funcționalitățile 

Catalogului stan-

dardelor moldo-

vene ”e-Standard” 

dezvoltate; 

Accesul on-line 

la standardele 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 400,0 

mii lei; 

Suportul 

Agenției 

Chehe de 

Dezvoltare 

(CDA) 

Diminuarea/ 

întreruperea 

asistenţei 

tehnice din 

partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

ISM 

 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

PA Gov 2016-

2018 
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moldovene 

implementat; 

Baza de date a 

standardelor 

europene 

completată și 

actualizată; 

Baza de date a 

standardelor 

internaționale 

completată și 

actualizată; 

Echipament IT 

din cadrul INS 

modernizat 

94.3. Dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale 

angajaţilor Institutului de 

Standardizare din Moldova prin 

instruirea continuă a 

personalului în cadrul 

Proiectelor de Asistenţă 

Tehnică 

Cel puţin 10 

angajaţi instruiţi 

anual 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

100,0 mii 

lei 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

alocate din 

bugetul de stat  

ISM PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

PA Gov 2016-

2018 

94.4. 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 

Bugetul de 

stat  

100,0 mii 

lei 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare 

ISM 

 

95.  Aducerea actelor 

normative în 

concordanţă cu 

Legea nr. 186 din 

22.07.2016 pentru 

modificarea şi 

completarea Legii 

95.1. Modificarea unor acte 

normative privind 

reglementările tehnice ce ţin de 

legislaţia comunitară de 

armonizare (HG nr.130 din 

21.02.2014, HG nr.744 din 

22.10.2015 şi altele) 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat;  

Decizie finală şi 

materiale 

aferente 

publicate. 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

DDIC PDS MEc 

2015-2017 
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nr.420-XVI din 22 

decembrie 2006 

privind activitatea 

de reglementare 

tehnică 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

inter-

instutiţională 

Sub-programul: Sistemul național de metrologie 

96.  Elaborarea unui 

document 

strategic privind 

dezvoltarea 

sistemului 

național de 

metrologie 

96.1. Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a Sistemului 

Naţional de Metrologie  

Strategie 

elaborată 
Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

inter-

instutiţională 

DDIC PDS MEc 

2015-2017 

96.2. Menţinerea, dezvoltarea 

şi modernizarea Bazei 

Naţionale de Etaloane (BNE) şi 

crearea condiţiilor adecvate 

pentru funcţionarea acesteia 

14 etaloane 

naţionale şi de 

referinţă din 

componenţa 

BNE cercetate; 

2 etaloane 

naţionale create  

Trimestrul 

IV  

Bugetul de 

stat 

7397,5 mii 

lei 

Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor; 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

Institutul 

național de 

metrologie 

(INM) 

DDIC 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

PA Gov 2016-

2018; 

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

96.3. Demonstrarea 

capabilităţilor de etalonare şi 

măsurare în scopul asigurării 

recunoaşterii internaţionale a 

măsurărilor prin: 

- participarea la inter-

comparări multilaterale sau 

Participarea la 

15 

intercomparări 

la nivel 

regional; 

2 Rapoarte 

preliminare ale 

Trimestrul 

IV 

Fluctuaţia 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

INM 

DDIC 
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bilaterale, organizate sub 

coordonarea Comitetului 

Internaţional de Măsurări şi 

greutăţi (CIPM); 

- publicarea tabelelor 

Capabilităţilor de etalonare şi 

măsurare (CMC) pe site-ul 

Biroului Internaţional de 

Măsuri şi Greutăţi (BIPM) pe 

domeniile de măsuraremărimi 

ionizate și rezistență electrică în 

curent continuu 

comparărilor 

publicate 

(Draft A); 

2 rapoarte finale 

ale comparărilor 

publicate 

(Draft B);  

Nr. capabilități 

de măsurare și 

calibrare 

publicate; 

Deținerea unui 

Certificat de 

recunoaștere 

internațională a 

SMC 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute; 

Expertiza 

îndelungată a 

tabelelor CMC 

propuse spre 

publicare în 

comitetele 

tehnice de profil 

în organizația 

regional de 

metrologie 

COOMET 

competitivităţi

i RM  

96.4. Pregătirea şi 

îmbunătăţirea continuă a 

calificării specialiştilor din 

domeniul metrologiei 

Nr. persoane 

instruite 
Trimestrul 

IV 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare 

INM 

 

96.5. Efectuarea lucrărilor de 

diseminare a unităţilor de 

măsură ale Sistemului 

Internaţional de Unităţi SI de la 

etaloanele naţionale şi de 

referinţă la cele de nivel ierarhic 

inferior 

Nr. etalonări 

efectuate cu 

utilizarea BNE 

Trimestrul 

IV 

Din contul 

solicitanțilo
r 

Lipsa 

solicitărilor din 

partea agenţilor 

economici 

INM 

 

96.6. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.907 pentru 

aprobarea Regulamentului 

general de metrologie legală de 

stabilire a normelor privind 

cantitățile nominale a 

produselor preambalate 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor; 

Posibile 

deficienţe de 

DDIC 

96.7. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.881 pentru 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

DDIC 
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aprobarea Regulamentului 

general de metrologie legală de 

stabilire a cerinţelor privind 

sticlele utilizate ca recipiente de 

măsurare 

comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 

inter-

instutiţională 

96.8. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1042 din 

13.09.2016 cu privire la 

aprobarea Listei oficiale a 

mijloacelor de măsurare şi a 

măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal 

Proiect elaborat Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

DDIC 

96.9. Acreditarea 

laboratoarelor care mențin 

etaloanele naționale în 

domeniile: 

- mase, fizico-chimice 

Certificate de 

acreditare 

valabile 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

INM 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare 

INM 

96.10. Crearea în cadrul INM 

a organismului de evaluare a 

conformității, care certifică 

mijloacele de măsurare  

Certificat de 

acreditare 

valabil 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

100 000,0 

lei 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare 

INM 

DDIC 

97.  Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele 

europene din 

domeniul 

metrologiei  

97.1. Continuarea lucrărilor în 

scopul aderării şi cooperării cu 

organizaţiile europene de 

metrologie EURAMET şi 

WELMEC 

Nr. de întruniri 

la care s-a 

participat; 

Nr. 

intercomparări 

iniţiate; 

Nr. 

intercomparări 

finalizate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul de 

stat 

5 000,0 lei 

Insuficienţa sau 

lipsa mijloacelor 

financiare 

INM 

DDIC 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019);  

98.  Punerea în aplicare 

a Legii 

metrologiei, care a 

fost ajustată cu 

practica europeană 

98.1. Modificarea 

Regulamentelor de metrologie 

legală pentru a aduce în 

concordanţă cu Legea 

metrologiei (RGML) 

3 RGML 

aprobate și 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

- DDIC PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 
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şi internaţională în 

domeniul 

metrologiei 

98.2. 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 

aprobateși 

publicate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

99.  Desemnarea 

entităţilor juridice 

la competenţă 

tehnică pentru 

verificarea 

metrologică a 

mijloacelor de 

măsurare legale 

99.1. Expertiza metrologică a 

documentelor prezentate de 

către laboratoarele de verificare 

metrologică în vederea 

desemnării pentru desfăşurarea 

activităţilor de metrologie 

legală 

Nr. ordine 

aprobate; 

Nr. rapoarte de 

expertiză 

elaborate; 

Nr. certificate 

eliberate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

- DDIC Legea 

metrologiei 

nr.19 din 

04.03.2016 

Sub-programul: Sistemul național de acreditare 

100.  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) 

100.1. Evaluarea la nivel de 

omologi de către echipa EA a 

Centrului Naţional de 

Acreditare MOLDAC în 

scopul semnării acordului de 

recunoaştere mutuală EA 

BLA  

Nr. rapoarte de 

evaluare ale 

echipei EA 

examinate; 

Acord semnat 

Trimestrul I Bugetul de 

stat 

640,0 mii 

lei 

 

Modificarea 

planului de 

activitate al EA 

MLA 

Centrul 

Național de 

Acreditare 

(MOLDAC) 

DDIC 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

100.2. Elaborarea şi realizarea 

Planului de acţiuni corective, în 

urma evaluării la nivel de 

omologi 

Dovezi 

acceptate de 

echipa EA  

Trimestrul 

II 

Neacceptarea de 

către echipa EA 

a dovezilor 

prezentate de 

MOLDAC 

MOLDAC 

DDIC 

100.3. Armonizarea continuă a 

documentelor sistemului de 

management al Centrului 

Naţional de Acreditare 

MOLDAC cu cerinţele 

organizaţiilor internaţionale şi 

europene de acreditare (EA, 

Nr. documente 

MOLDAC 

elaborate 

(politici, criterii, 

reguli şi 

proceduri) 

armonizate cu 

documentele 

Trimestrial  

 

Capacităţi 

insuficiente de 

armonizare a 

documentelor 

MOLDAC 

DDIC 
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IAF, ILAC) şi implementarea 

lor în activitatea de acreditare 

EA, IAF şi 

ILAC 

100.4. Instruirea personalului 

implicat în procesul de 

acreditare şi familiarizarea 

acestuia cu cerinţele 

standardelor de referinţă şi 

documentele organizaţiilor 

internaţionale şi europene de 

acreditare (EA, IAF, ILAC), 

inclusiv pentru domenii noi de 

acreditare 

Cel puţin 4 

evaluatori şefi 

instruiţi 

Pe parcursul 

anului 

Insuficienţa de 

resurse 

financiare 

pentru invitarea 

lectorilor 

experimentaţi pe 

domenii 

specifice/noi din 

străinătate 

MOLDAC 

DDIC 

100.5. Instruirea şi stagierea 

personalului Centrului Naţional 

de Acreditare MOLDAC în 

cadrul Organismelor Naţionale 

de Acreditare semnatari EA 

MLA 

Cel puţin 1 

stagiar instruit 
Trimestrul 

IV 

Indisponibilitate

a ONA 

semnatare EA 

MLA de a 

desfăşura 

instruiri 

MOLDAC 

DDIC 

 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu (2017-

2019); 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

100.6. 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 

IV7 

Lipsa 

solicitărilor de 

acreditare pe 

domenii noi de 

la organismele 

de evaluare a 

conformităţii 

(OEC) 

MOLDAC 

DDIC 

 

PA Gov 2016-

2018; 

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivităţi

i RM  

101.  Dezvoltarea şi 

menţinerea 

competenţei 

Centrului Naţional 

de Acreditare 

MOLDAC în 

conformitate cu 

101.1. Colaborarea MOLDAC 

cu organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul 

acreditării prin: 

- participarea la evenimentele 

desfăşurate de organizaţiile 

europene şi internaţionale în 

20 de participări 

la evenimentele 

desfăşurate; 

Cel puţin 2 note 

informative 

generalizate, 

publicate pe 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

760,0 mii 

lei 

 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare 

alocate din 

bugetul de stat 

MOLDAC 

DDIC 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 



86 

 

cerinţele 

standardului 

ISO/CEI 17011 

„Evaluarea 

conformităţii. 

Cerinţe generale 

pentru organismele 

de acreditare care 

acreditează 

organisme de 

evaluare a 

conformităţii 

(OEC)”, şi 

cerinţele 

organizaţiilor 

internaţionale şi 

europene de 

acreditare (EA, 

IAF, ILAC) 

domeniul acreditării (comitete, 

grupuri de lucru, ateliere de 

lucru etc.); 

- diseminarea către părţile 

interesate a informaţiei 

prezentate în cadrul 

evenimentelor desfăşurate de 

organizaţiile europene şi 

internaţionale în domeniul 

acreditării  

pagina web a 

MOLDAC 

pe termen 

mediu (2017-

2019); 

PA Gov 2016-

2018; 

101.2. Reingineria serviciilor 

publice acordate de MOLDAC 

(acreditarea OEC) prin: 

- implementarea (instruirea 

personalului) şi menţinerea 

(testarea, completarea, 

modificarea, actualizarea) 

sistemului informaţional SIA 

Acreditare; 

- procurarea echipamentului IT, 

elaborarea documentelor noi, 

realizarea traducerilor, etc. 

62 de dosare 

privind procesul 

de acreditare a 

organismelor de 

evaluare a 

conformităţii 

gestionate prin 

sistemul 

informaţional 

SIA Acreditare 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat 

400,0 mii 

lei 

 

Incapacitatea 

tehnică a OEC 

de a se conecta 

la SIA 

„Acreditare” 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019; 

HG nr.1011 

din 26.08.2016 

cu privire la 

Cadrul bugetar 

pe termen 

mediu 2017-

2019; 

Sub-programul: Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformității 

102.  Negocierea asupra 

Acordului privind 

Evaluarea 

Conformităţii şi 

Acceptarea 

Produselor 

Industriale (Acord 

privind ECA) 

102.1. Executarea măsurilor, 

angajamentelor şi acţiunilor 

stipulate în Foaia de parcurs 

pentru iniţierea negocierilor 

asupra Acordului privind 

Evaluarea Conformităţii şi 

Acceptarea Produselor 

Industriale, inclusiv: 

- studierea nivelului de 

pregătire a producătorilor 

autohtoni în scopul 

exportului produselor din 

domenii selectate pentru 

Acordului ECA 

Nr. note/ 

procese verbale/ 

rapoarte 

elaborate 

Nr. evenimente 

organizate 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul de 

stat/ 

Asistenta 

externă 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

DDIC Ordinul MEc 

nr.221 din 

18.11.2016 
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DEZVOLTAREA  SECTORULUI  ENERGETIC 

OBIECTIVE: 

Infrastructura energetică: 
 Creșterea nivelului de implementare a Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport ale Î.S. „Moldelectrica” pînă la 67% către finele anului 2017; 

 Creșterea nivelului de implementare a Proiectului  tehnic pentru construcția LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău și a Stației Back - to – Back de la 31,7% pînă la 62%. 

 Implementarea eficientă a Proiectului privind construcția gazoductului Ungheni – Chișinău și valorificarea integrală a sumei de 0,55 mil. EURO prevăzută pentru 2017; 

 Majorarea nivelului de implementare a Proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Bălți pînă la 82% către finele anului 2017; 

 Majorarea nivelului de implementare a Proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic din mun. Chișinău de la 36,85% pînă la 75% către finele anului 2017; 

Eficiența energetică și surse regenerabile: 
 Realizarea Programului Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020 la nivel de 70% către finele anului 2017; 

 Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de la 14,2% în 2016 pînă la 15,22% în anul 2017; 

 Diminuarea intensității energetice a economiei naționale cu 38% față de anul precedent; 

 Valorificarea deplină a resurselor financiare în domeniul EE și SER în volum de 130 mil. lei din Fondul pentru Eficiență Energetică; 

Sub-programul: Politici energetice 

103.  Dezvoltarea și 

ajustarea cadrului 

normativ în 

domeniul energetic 

la normele și 

standardele 

Uniunii Europene 

103.1. Promovarea proiectului 

de lege cu privire la energetică  
Lege adoptată 

 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

Direcţia 

politici de 

piaţă şi 

statistici 

energetice 

(DPPSE) 

 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030; 

Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 

2015-2030 

103.2. Promovarea proiectului 

de lege cu privire la modificarea 

și completarea Legii nr. 92 din 

29 mai 2014 cu privire la 

energia termică şi promovarea 

cogenerării (art.5, 9, 43) 

Lege adoptată 

 

Trimestrul I 

103.3. Promovarea proiectului 

legii privind modificarea și 

completarea Legii nr. 461-XV 

din 30 iulie 2001 privind piaţa 

produselor petroliere 

Lege adoptată 

 

Trimestrul I 

103.4. Promovarea proiectului 

de lege cu privire la crearea şi 

menţinerea nivelului minim al 

stocurilor petroliere 

Proiect 

consultat 

Lege adoptată 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc/ 

Asistenţă 

tehnică 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ;  

Lipsa asistenței 

tehnice;  

Complexitatea 

prevederilor 

proiectului  
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103.5. Promovarea proiectului 

legii cu privire la eficiența 

energetică (transpunerea 

Directivei 27/2012/UE) 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate  

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc/ 

Asistență 

tehnică 

(Sida) 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ  

Direcția 

politici de 

eficiență 

energetică 

și 

valorificare 

a surselor 

de energie 

regenerabilă 

(DEESER) 

 

Decizia 

D/2015/01/M

C-EnC a 

Consiliului 

Ministerial al 

Comunității 
Energetice 

din 16 

octombrie 

2015; 

PA Gov 

2016-2018; 

103.6. Modificarea și 

completarea Legii nr.142 din 2 

iulie 2010 cu privire la eficienţa 

energetică 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate  

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

 

PA Gov 

2016-2018 

103.7. Modificarea și 

completarea Legii nr. 128 din 

11 iulie 2014 privind 

performanța energetică a 

clădirilor 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat;  

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate  

Trimestrul 

III 

103.8. Elaborarea prognozei 

balanței energetice pe termen 

scurt  

1 prognoză de 

balanță 

energetică 

aprobată; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul de 

stat 

90 000 lei/ 

 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ;  

Insuficienţa  

asistenței 

tehnice  

DPPSE 

 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030;  

SSC în 

domeniul 
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103.9. Elaborarea metodologiei 

și a prognozei balanței 

energetice pe termen lung 

Metodologie 

elaborată; 

1 prognoză de 

balanță 

energetică 

inițiată 

Trimestrul 

IV 

Asistenţă 

tehnică 

energetic 

2017 – 2019;  

103.10. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 141 din 24 

februarie 2014 privind crearea 

sistemului de statistică 

energetică 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

103.11. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.428 din 

15.07.2009 cu privire la 

aprobarea Reglementării 

tehnice ”Cerințe de randament 

pentru cazane noi de apă cu 

combustie lichidă sau gazoasă” 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DEESER PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

103.12. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea măsurilor de 

susţinere a producătorilor de 

energie termică în regim de 

cogenerare de înaltă eficienţă  

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV  

Bugetul 

MEc/ 

Asistenţă 

tehnică 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Insuficienţa 

asistenței 

tehnice 

DEESER Legea nr.92 

din 

29.05.2014 

103.13. Elaborarea Raportului 

privind efectuarea unei evaluări 

cuprinzătoare a potenţialului de 

aplicare a cogenerării de înaltă 

eficienţă şi a sistemelor 

centralizate de alimentare cu 

Raport 

elaborat și 

publicat 

Trimestrul 

IV  

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

AEE 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Insuficienţa 

asistenței 

tehnice 

DEESER 

Agenția 

pentru 

Eficiență 

Energetică 

(AEE) 
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energie termică eficiente din 

punct de vedere energetic 
Asistenţă 

tehnică 

103.14. Elaborarea Raportului 

privind evaluarea cadrului 

legislativ şi de reglementare 

existent, aplicabil centralelor de 

producere a energiei electrice şi 

termice în regim de cogenerare 

de înaltă eficienţă în vederea 

îmbunătăţirii acestuia 

Raport 

elaborat și 

publicat 

Trimestrul 

IV  

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

AEE 

Asistenţă 

tehnică 

- DEESER 

AEE 

103.15. Actualizarea Strategiei 

energetice a Republicii 

Moldova pînă în anul 2030 și 

elaborarea Foilor de parcurs 

privind implementarea acesteia 

pentru sectorul electroenergetic 

și cel al gazelor naturale 

Strategie 

actualizată; 

Foi de parcurs 

elaborate; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistență 

tehnică 

Insuficienţa 

asistenței 

tehnice 

Direcția 

generală 

energetică 

(DGE) 

AEE 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019 

103.16. Integrarea acțiunilor de 

adaptare la schimbările 

climaterice în politicile din 

sectorul energetic 

Măsuri de 

adaptate la 

schimbările 

climaterice 

integrate în 

documentele 

de politici  

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

 

Dependenţa de 

iniţiativa 

Ministerului 

Mediului; 

Capacități 
insuficiente în 

domeniul 

protecției  

mediului și 

schimbărilor 

climatice; 

DGE 

AEE 

PA Gov 

2016-2018 

103.17. Constituirea şi 

asigurarea funcţioalităţii 

Comitetului sectorial pentru 

negocieri şi consultări colective 

în domeniul energeticii 

Comitet 

constituit 

Nr. sedinte 

organizate sau 

la care s-a 

participat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

 

Dependenţa de 

iniţiativa 

Ministerului 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

DGE PA Gov 

2016-2018 
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Sub-programul: Sistemul electroenergetic 

104.  Implementarea 

Pachetului 

Energetic III prin 

aplicarea 

cadrului legal 

necesar 

funcţionării 

eficiente a 

sectorului 

energetic al 

Republicii 

Moldova 

104.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la asigurarea independenţei 

operatorului sistemului de 

transport 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

Direcția 

sisteme 

energetice 

(DSE) 

Legea cu 

privire la 

energia 

electrică 

nr.107 din 

27.05.2016 

104.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la desemnarea furnizorului 

central de energie electrică 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPPSE 

104.3. Crearea premiselor 

necesare pentru certificarea 

operatorului de transport și 

sistem Î.S. ”Moldelectrica” prin 

realizarea procedurilor de 

separare în conformitate cu 

cadrul legislativ existent 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Remanieri 

guvernamentale 
DSE 

104.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

situaţiile excepţionale pe piaţa 

energiei electrice, Planului de 

acţiuni pentru situaţii 

excepţionale pe piaţa energiei 

electrice şi componenţa 

Comisiei pentru situaţii 

excepţionale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DSE 
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105.  Fortificarea 

continuă a 

sistemului 

electroenergetic 

național prin 

implementarea 

Proiectului de 

reabilitare a 

reţelelor electrice 

de transport ale 

Î.S. 

„Moldelectrica” 

105.1. 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; 

DSE 

Î.S. 

Moldelectri

ca 

SND 

”Moldova 

2020”; 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030;  

Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 

2015-2030; 

106.  Avansarea 

continuă în 

implementarea 

proiectelor de 

interconectare 

energetică RM-

RO,  

prin construcţia 

liniilor electrice 

106.1. Coordonarea și 

monitorizarea procesului de 

elaborare a proiectului tehnic 

pentru construcţia LEA 400 kV 

Vulcăneşti-Chişinău și a Staţiei 

Back-to-Back aferente  

Proiect tehnic 

elaborat; 

Nr. ședințe de 

lucru la care s-

a participat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

externă/ 

Sursă 

neidentificat

ă 

Tergiversarea 

elaborării 

proiectului 

tehnic; 

Insuficienţa  

asistenței 

tehnice 

DSE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030; 

Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic 

2015-2030; 

Studiul de 

sistem; 

Studiul de 

fezabilitate 

pentru 

construcţia 

LEA 400 kV 

Vulcăneşti-

Chişinău și a 

Staţiei Back-

to-Back 

aferente. 

106.2. 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 

Bugetul 

MEc; 

Asistenţă 

externă/ 

ISPE 

finanțat de 

BERD 

Tergiversarea 

prelungirii 

contractului 

ISPE 

DSE 

106.3. Coordonarea și 

monitorizarea procesului de 

actualizare a studiului de 

fezabilitate pentru construcția 

LEA 400 kV Bălţi – Suceava și 

a Staţiei Back-to-Back aferente 

Studiu de 

fezabilitate 

actualizat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

externă/ 

ISPE 

finanțat de 

BERD 

Tergiversarea 

prelungirii 

contractului 

ISPE 

DSE 
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107.  Interconectarea 

sistemelor 

electroenergetice 

ale Republicii 

Moldova la piața 

energetică 

europeană 

107.1. Coordonarea şi 

monitorizarea elaborării 

catalogului de măsuri, care va 

indica activitățile necesare în 

vederea conectării sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei şi 

Republicii Moldova la rețelele 

ENTSO-E de energie electrică 

Catalog de 

măsuri 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Buget de 

stat - 4129,8 

mii lei 

(Costul 

proiectului - 

7067376,8 

Euro, 

inclusiv - 

6360639,12 

Euro – 

grant; 

2100,0 mii 

lei - buget 

de stat) 

Insuficienţa  

asistenței tehnice 

DSE Studiul de 

fezabilitate 

privind 

interconectar

ea sistemelor 

electroenerge

tice ale 

Ucrainei şi 

Republicii 

Moldova la 

sistemul 

ENTSO-E  

108.  Armonizarea 

reglementărilor 

normativ-tehnice 

din domeniul 

energetic la 

cerinţele europene 

privind 

amenajarea, 

exploatarea şi 

securitatea 

electrică a 

instalaţiilor 

energetice 

108.1. Revizuirea și 

armonizarea reglementărilor 

normativ-tehnice existente în 

vederea creării unui sistem 

unificat de acte normative (cod 

energetic) pentru toţi 

participanţii la piaţa energetică 

6 acte aprobate 

și publicate 

Trimestrial  Buget de 

stat - 700,0 

mii lei 

 

Nerespectarea 

termenilor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute; 

Insuficiența 

resurselor 

umane/ 

echipamentului 

tehnic 

performant; 

Limitarea/ 

întreruperea 

finanțării 

Inspectoratu

l Energetic 

de Stat 

(IES) 

DPPSE 

Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030;  

Foile de 

parcurs în 

domeniul 

energetic;  

Strategia SSC 

în domeniul 

energetic 

2017-2019; 

109.  Supravegherea 

respectării 

parametrilor de 

calitate a energiei 

livrate 

consumatorilor şi a 

indicilor de 

fiabilitate 

109.1. Analiza indicilor calităţii 

şi fiabilităţii alimentării cu 

energie electrică a 

consumatorilor finali 

Nr. încălcări 

depistate şi 

înlăturate; 

Nr. 

consumatori 

verificați 

Trimestrial  Bugetul IES Imposibilitatea 

stabilirii 

cazurilor de 

nerespectare 

parametrilor de 

calitate a 

energiei 

electrice (CEE) 

IES Standardul 

național 

GOST 

13109-97; 

Legea 

nr.1525-XIII 

din 19.02.98 

cu privire la 



94 

 

prevăzuți de 

Normele de 

amenajare 

cauzate de 

informare 

întîrziată a IES 

energetică, 

art. 131. 

110.  Supravegherea 

procesului de 

pregătire 

profesională a 

personalului 

electrotehnic 

antrenat în 

amenajarea, 

întreținerea, 

deservirea și 

testarea 

instalațiilor 

electrice și termice 

110.1. Instruirea continuă a 

personalului electrotehnic din 

țară în vederea minimizării 

riscurilor profesionale în 

activităţile lor 

Nr. persoane 

autorizate 

Trimestrial  Bugetul IES  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; 

HG nr.420 

din 

11.05.1999; 

Regulamentul 

de exploatare a 

instalațiilor 

electrice a 

consumatorilor 

111.  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 

111.1. Efectuarea controlului 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor, inclusiv cele 

amplasate în primării 

Nr. controale 

efectuate 

Trimestrial  Bugetul IES  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; 

HG nr.420 

din 

11.05.1999; 

Regulamentul 

de exploatarea 

instalațiilor 

electrice a 

consumatorilor

;  

HG nr.862 

din 

26.07.2004; 

Legea nr.131 

din 

08.06.2012  



95 

 

112.  Conlucrarea în 

cadrul Tratatului 

Comunităţii 

Energetice, 

IRENA, Fondului 

E5P, etc. în 

vederea 

îndeplinirii 

angajamentelor 

asumate 

112.1. 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 Bugetul 

MEc 

Asistență 

externă 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

asistenţei 

externe 

Direcţia 

generală 

energetică 

(DGE) 

AEE 

Tratatul 

Comunităţii 

Energetice; 

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017 – 2019 

112.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea Rapoartelor 

prevăzute în art. 4, 11 din Legea 

nr. 107 din 27.05.2016 şi art. 

11, 107 din Legea nr. 108 din 

27.05.2016 

Proiect 

aprobat; 

4 rapoarte 

elaborate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DPPSE Legea  nr.107 

din 

27.05.2016 

cu privire la 

energia 

electrică; 

Legea nr.108 

din 

27.05.2016 

cu privire la 

gazele 

naturale  

112.3. Semnarea Acordului-

cadru între Republica 

Moldova şi Corporaţia 

Financiară Nordică de Mediu 

(NEFCO) întru mobilizarea 

resurselor financiare pentru 

proiecte de eficiență 

energetică și regenerabile 

Acord - cadru 

semnat 

Trimestrul I Bugetul de 

stat 

Remanieri 

guvernamentale; 

Tergiversări în 

promovarea 

Acordului de 

instituțiile 

statului; 

DEESER PA Gov 2016-

2018; 

Legea nr.10 

din 26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării 

energiei din 

surse 

regenerabile; 

Legea nr. 142 

din 02.07.2010 

cu privire la 

eficiența 

energetică 
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Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale 

113.  Sporirea securității 

energetice a țării 

prin dezvoltarea 

sistemului național 

de aprovizionare 

cu gaze naturale  

113.1. Coordonarea procesului 

de elaborare a proiectului tehnic 

detaliat privind construcția 

tronsonului Ungheni–Chişinău 

Proiectul 

tehnic elaborat; 

Nr. şedinţe de 

lucru la care a 

participat; 

Nr. 

note/rapoarte 

elaborate 

Trimestrul 

III 

Bugetul de 

stat – 33990 

mii lei; 

Asistenţă 

externă - 

550,0 mii 

Euro 

(Guvernul 

României) 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

asistenţei 

externe 

DSE Studiul de 

fezabilitate 

pentru 

conducta de 

transport 

gaze naturale 

Ungheni – 

Chișinău; 

Raportul de 

evaluare a 

impactului de 

mediu  şi 

social; 

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019. 

113.2. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege privind 

declararea utilității publice de 

interes național a lucrărilor de 

construcție a conductei de 

transport gaze pe direcția 

Ungheni – Chișinău (Faza II a 

implementării proiectului 

”Conducta de interconectare a 

sistemului de transport gaze 

naturale din România cu sistemul 

de transport gaze naturale din 

Republica Moldova”) 

Lege adoptată; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

 

Trimestrul 

IV 

113.3. Identificarea surselor 

suplimentare de finanțare pentru 

acoperirea integrală a 

construcției tronsonului și a 

infrastructurii adiacente în baza 

estimărilor efectuate la etapa 

proiectării tehnice 

Surse de 

finanțare 

identificate; 

Nr. ședințe de 

lucru la care s-

a participat; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

- 

113.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind situaţiile 

excepţionale pe piaţa gazelor 

naturale, Planul de acţiuni pentru 

situaţii excepţionale pe piaţa 

gazelor naturale şi componenţa 

Comisiei pentru situaţii 

excepţionale 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DSE Legea nr.108 

din 

27.05.2016 

cu privire la 

gazele 

naturale  
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Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

114.  Continuarea 

reformei în 

sectorul 

termoenergetic 

prin 

implementarea 

proiectelor de 

îmbunătățire a 

eficienței 

sectorului de 

alimentare 

centralizată cu 

energie termică 

din mun. 

Chişinău şi Bălţi  

114.1. Monitorizarea/coordonar

ea realizării „Proiectului de 

îmbunătăţire a eficienţei 

sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică” 

Volumul 

investiţiilor 

efectuate; 

Raport de 

progres 

elaborat 

Trimestrial Asistenţă 

externă - 

40,5 mil. 

dolari 

(Credit 

BIRD) 

Nerespectarea 

termenilor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute 

DSE 
Unitatea 

consolidată 
pentru 

implementa
rea și 

monitorizar
ea 

proiectelor 
în domeniul 

energetic 
(UCIPE) 

SND 

”Moldova 

2020”;  

Strategia 

energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030;  

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019 

Legea nr.148 

din 

30.07.2015  

Legea nr.15 

din 

20.02.2015  

114.2. Elaborarea şi 

promovarea proiectului legii 

privind ratificarea 

Amendamentului Acordului de 

finanţare între Republica 

Moldova şi Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie în vederea 

realizării proiectului “Sistemul 

termoenergetic al mun. Bălţi 

(S.A. “CET-Nord”)” 

Lege adoptată; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ 

DSE 

114.3. Monitorizarea/coordonar

ea realizării proiectului 

“Sistemul termoenergetic al 

mun. Bălţi (S.A. “CET-Nord”)” 

Volumul 

investiţiilor 

efectuate; 

Raport de 

progres 

elaborat 

Trimestrial  73500 mii 

lei (Credit 

BERD – 7 

mil. Euro; 

Grant E5P - 

3 mil. Euro) 

Nerespectarea 

termenilor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute 

DSE 

115.  Asigurarea 

funcţionalităţii 

sistemelor 

termoenergetice 

ale Republicii 

Moldova 

115.1. Monitorizarea pregătirii 

întreprinderilor din sistemul 

termoenergetic pentru 

funcţionarea stabilă și fiabilă în 

sezonul rece 

Planurile de 

măsuri 

elaborate; 

Ordine 

aprobate; 

Note 

informative 

elaborate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

- DSE Strategia 

Energetică a 

Republicii 

Moldova 

până în 2030;  

Legea nr. 92 

din 

29.05.2014 
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115.2. 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 

- DSE 

115.3. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la protecţia reţelelor 

termice 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Tergiversarea 

procesului 

legislativ; 

Insuficienţa 

asistenței 

tehnice 

DPPSE 

Sub-programul: Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 

116.  Elaborarea 

cadrului normativ 

secundar în 

conformitate cu 

Legea privind 

promovarea 

utilizării energiei 

din surse 

regenerabile 

116.1. Elaborarea proiectul 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului 

privind confirmarea statutului 

de producător eligibil 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul  

I 
Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Remanieri 

guvernamentale; 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

DEESER Legea nr. 10 

din 

26.02.2016 

privind 

promovarea 

utilizării 

energiei din 

surse 

regenerabile 116.2. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

certificarea instalatorilor de 

cazane, furnale sau sobe pe 

bază de biomasă, de sisteme 

fotovoltaice solare şi termice 

solare, de sisteme geotermale 

de mică adâncime şi pompe de 

căldură, cu capacitatea ce nu 

depășește 50 kilowați 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul  

I 
Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Remanieri 

guvernamentale; 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

DEESER 



99 

 

116.3. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind 

desfășurarea licitațiilor pentru 

oferirea statutului de producător 

eligibil 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul  

II 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Remanieri 

guvernamentale; 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

DEESER 

116.4. Elaborarea Programului 

național care vizează 

dezvoltarea sectorului biomasei 

Program 

elaborat 

Trimestrul  

IV 

Bugetul 

AEE 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Lipsa de date 

statistice 

relevante; 

Lipsa de resurse 

financiare 

pentru 

finanțarea 

activității; 

Capacități și 

abilități reduse 

ale consultanței 

din domeniu 

AEE 

DEESER 

 

PA Gov 

2016-2018 

 

116.5. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1073 din 

27.12.2013 cu privire la 

aprobarea Planului national de 

acțiuni în domeniul energiei din 

surse regenerabile pentru anii 

2013-2020 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc, 

Bugetul 

AEE 

 

Aprobarea 

tardivă a 

cadrului 

secundar la 

Legea 10/2016; 

Revizuirea 

statisticilor în 

domeniul 

energetic; 

Insuficienta 

resurselor 

financiare 

117.  Consolidarea 

cadrului 

117.1. Elaborarea proiectul 

hotărîrii Guvernului privind 

organizarea şi funcţionarea 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

 

Remanieri 

guvernamentale; 

DEESER PA Gov 

2016-2018; 
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instituțional în 

domeniul 

energetic, în 

special pe 

dimensiunea 

eficienței 

energetice și a 

energiei 

regenerabile în 

vederea creșterii 

eficienței 

instituționale a 

AEE și FEE 

Fondului pentru Eficiență 

Energetică 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități; 

Tergiversarea 

procesului 

legislati 

PNA AA RM 

UE 2017-

2019 117.2. Modificarea și 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1173 din 

21.12.2010 cu privire la 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

 

118.  Consolidarea și 

implementarea 

cadrului normativ 

în domeniul 

performanței 

energetice a 

clădirilor 

118.1. Elaborarea sistemului 

electronic pentru întocmirea 

certificatelor PEC, pentru 

calcului PEC 

Sistem 

electronic creat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

AEE 

Asistenţă 

tehnică 

Insuficienta de 

resurse 

financiare; 

Blocaje ale 

activității 

operaționale ale 

instituțiilor de 

implementare 

AEE SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019 

118.2. Crearea portalului web 

national privind eficiența 

energetică a clădirilor 

Portal web 

creat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

AEE 

Asistenţă 

tehnică 

Insuficienta de 

resurse 

financiare; 

Blocaje ale 

activității 
operaționale ale 

instituțiilor de 

implementare 

AEE 

118.3. Elaborarea Planul 

naţional pentru creşterea 

numărului de clădiri al căror 

consum de energie este aproape 

egal cu zero 

Plan elaborat Trimestrul 

III 

Bugetul 

AEE 

Insuficienta de 

resurse 

financiare; 

Blocaje ale 

activității 

operaționale ale 

AEE PA Gov 

2016-2018 



101 

 

instituțiilor de 

implementare 

118.4. Elaborarea 

Regulamentului cu privire la 

autorizarea evaluatorilor de 

clădiri și inspectorilor 

sistemelor de încălzire şi 

climatizare 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

AEE 

Insuficienta de 

resurse 

financiare; 

Blocaje ale 

activității 

operaționale ale 

instituțiilor de 

implementare 

AEE PNA AA RM 

UE 2017-

2019 

119.  Promovarea 

legislației 

secundare aferente 

Legii nr.151 din 

17.07.2014 privind 

cerinţele în materie 

de proiectare 

ecologică 

aplicabile 

produselor cu 

impact energetic 

119.1. Promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.750 din 

13.06.2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentelor 

privind cerințele în materie de 

proiectare ecologică aplicabile 

produselor cu impact energetic, 

prin adăugarea a regulamentelor 

pentru 6 categorii de produse 

adițional 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenelor de 

realizare în urma 

apariției 

situațiilor 

neprevăzute; 

Remanieri 

guvernamentale; 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

DEESER PA Gov 

2016-2018 

120.  Elaborarea 

cadrului normativ 

secundar în 

conformitate cu 

Legea privind 

etichetarea 

energetică 

120.1. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

coordonarea programelor de 

etichetare referitoare la 

eficiența energetică a 

echipamentelor de birou 

Proiect 

consultat; 

Proiect 

aprobat; 

Decizie finală 

şi materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Lipsa deciziilor 

respective din 

partea 

instituțiilor 

comunitare; 

DEESER PNA AA 

RM-UE 

2017-2019 

121.  Implementarea 

proiectelor de 

eficiență 

energetică și de 

valorificare a 

121.1. Monitorizarea situației 

privind implementarea 

proiectelor în domeniul 

eficienţei energetice şi 

Nr. proiecte 

aprobate; 

Nr. proiecte în 

implementare; 

Trimestrial Bugetul 

FEE 

Asistență 

externă 

Insuficiența 

resurselor 

financiare; 

Fondul 

pentru 

Eficiență 

Energetică 

(FEE) 

PA Gov 

2016-2018; 

Strategia 

Energetică a 
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surselor de 

energie 

regenerabile, 

inclusiv prin 

intermediul 

Agenției pentru 

Eficiență 

Energetică și al 

Fondului pentru 

Eficiență 

Energetică, în 

vederea 

eficientizării 

consumurilor de 

energie 

valorificării surselor de energie 

regenerabile 

Nr. proiecte 

finalizate; 

Mijloace 

financiare 

valorificate 

Diminuarea/ 

întreruperea 

finanțărilor 

pentru proiecte; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare către 

FEE; 

Blocaje în 

activitatea 

operațională a 

APL; 

Capacitate redusă 

de asimilare de 

către beneficiari 

Republicii 

Moldova până 

în 2030; 

PNAEE 2011-

2020; 

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019; 

PDS MEc 

2015-2017; 

Foaia de 

parcurs  

pentru 

ameliorarea 

competitivită

ții Republicii 

Moldova 

121.2. Monitorizarea 

implementării Programului 

Național de Acțiuni pentru 

Eficiență Energetică 2011-2020 

și a Planului Național de 

Acțiuni în domeniul Eficienței 

Energetice pentru anii 2016-

2018 

Nr. rapoarte 

elaborate și 

publicate; 

Gradul de 

realizare a 

documentelor 

de politici, %;  

Intensitatea 

energetică 

redusă 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Bugetul 

AEE 

 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități  

AEE 

DEESER 

PA Gov 

2016-2018 

PNAEE 

2011-2020; 

PNAEE 

2016-2018; 

Legea nr.142 

din 

02.07.2010 

cu privire la 

eficiența 

energetică 

121.3. Monitorizarea 

implementării Planului Național 

de Acțiuni în domeniul Energiei 

din Surse Regenerabile pentru 

anii 2013-2020 

Nr rapoarte 

elaborate; 

Gradul de 

realizare a 

Planului, % 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

 Bugetul 

AEE 

 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități  

DEESER 

AEE 
PA Gov 

2016-2018; 

PNAESR 

2013-2020 
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121.4. Elaborarea și 

implementarea proiectelor – 

pilot în domeniul eficienței 

energetice și valortificare a 

surselor de energie regenerabilă 

2 proiecte 

implementate 

Trimestrul  

IV 

Bugetul 

AEE 
Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

AEE PA Gov 

2016-2018; 

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019 

121.5. Identificarea, evaluarea 

și finanțarea măsurilor de 

eficientizare a sistemelor de 

iluminat public 

8 proiecte 

finanțate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Bugetul 

FEE 

Bugetul 

AEE 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

FEE  

AEE 

DEESER 

PA Gov 

2016-2018; 

 

121.6. Organizarea licitațiilor 

pentru capacitățile de generare 

a energiei din surse regenerabile 

Cadrul 

normativ 

aprobat; 

Proceduri 

stabilite; 

Comisie 

guvernamental

ă creată; 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 
Insuficiența de 

resurse 

financiare, timp 

și personal 

DEESER 

 
PA Gov 

2016-2018 

122.  Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

eficienței 

energetice și 

surselor de energie 

regenerabile 

122.1. Instruirea și 

perfecționarea profesională a 

managerilor energetici, 

auditorilor energetici, 

evaluatorilor energetici, 

inspectorilor sistemelor de 

încălzire și climatizare 

Nr. persoane 

instruite, 

inclusiv: 

manageri 

energetici, 

auditori 

energetici, 

evaluatori 

energetici; 

administratori 

de clădiri, 

inspectori 

energetici 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

AEE 
Insuficiența de 

resurse 

financiare și 

capacități; 

Lipsa de interes 

din partea 

beneficiarilor 

AEE SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019 
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122.2. Elaborarea 

Regulamentului privind auditul 

energetic şi autorizarea 

auditorilor energetici 

Proiect 

elaborat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc 

Asistenţă 

tehnică 

Remanieri 

guvernamentale; 

Insuficiența de 

resurse și 

capacități 

DEESER 

122.3. Dezvoltarea 

capacităților Agenției pentru 

Eficiență Energetică în 

domeniul eficienței energetice 

și surselor de energie 

regenerabile 

Nr. cursurilor 

de instruire 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

AEE 
Insuficiența de 

resurse 

financiare și 

capacități  

AEE 

122.4. Acordarea suportului în 

asigurarea unui proces 

continuu, transparent, 

participative și repetabil al 

planificării, programării 

regional- sectoriale și 

identificării proiectelor în 

domeniul eficienței energetice a 

clădirilor publice 

Nr. planurilor 

de acțiuni în 

domeniul 

eficienței 

energetice 

pentru APL 

coordonate 

Trimestrul  

IV 

Bugetul 

AEE 

 

Lipsa de 

capacități la 

nivelul AEE; 

Lipsa de 

solicitări de 

coordonare a 

planurilor și 

programelor în 

domeniul EE 

AEE 

 

123.  Implementarea 

Strategei de 

comunicare în 

domeniul 

eficienței 

energetice și 

utilizării surselor 

de energie 

regenerabilă 

123.1. Organizarea 

evenimentelor de promovare a 

eficienței energetice și 

valorificare a surselor de 

energie regenerabilă 

5 evenimente 

organizate 

Trimestrul  

III 

Bugetul 

AEE 

 

Lipsa resurselor 

financiare 

AEE PA Gov 

2016-2018; 

SSC în 

domeniul 

energetic 

2017-2019 

 

123.2. Oferirea consulațiilor 

investitorilor naționali și 

internaționali în domeniul 

eficienței energetice și surselor 

de energie regenerabilă 

5 proiecte 

coordonate 

Trimestrul  

III 

Bugetul 

AEE 

 

Lipsa de 

personal și 

resurse 

financiare; 

Lipsa 

solicitărilor de 

consultanță 

AEE 

DEESER 
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PLANIFICARE  ŞI  MANAGEMENT  INTERN 

OBIECTIVE: 

 Asigurarea realizării Planului de activitate a Ministerului Economiei la nivel de min 90%. 

 Asigurarea armonizării legislației naționale la prevederile UE la nivel de 100%. 

 Asigurarea transparenței în procesul decizional prin consultarea a 100% din actele normative adoptate/aprobate. 

 Acoperirea cu asistenţă tehnică și financiară din partea partenerilor de dezvoltare a tuturor necesităților/ activităţilor prioritare ale Ministerului 
Economiei (100%). 

 Asigurarea dezvoltării profesionale continuă a fiecărui angajat cu cel puțin 40 de ore anual. 

Sub-programul: Planificare şi management intern 

124.  Asigurarea 

corectitudinii 

analizei şi 

prognozei 

macroeconomice 

124.1. Monitorizarea şi analiza 

situaţiei macroeconomice, 

elaborarea notelor informativ-

analitice şi înaintarea 

propunerilor şi măsurilor 

necesare pentru asigurarea 

echilibrului macroeconomic 

12 note analitice 

elaborate; 

12 informații 

actualizate 

Lunar Bugetul 

MEc  

Prezentarea 

rapoartelor cu 
întîrziere;  

Modificările în 

sistemul de 

raportare 

statistică 

(schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, a 

sistemului de 

indicatori) 

împiedică 

semnificativ 

efectuarea 

analizei şi poate 

afecta negativ 

rezultatele 

acesteia și, 

respectiv, a 
prognozei 

Direcţia 

analiză şi 

prognozare 

macroeconom

ică        

(DAPM) 

Dispoziţia 

Guvernului 

nr.120 din 

24.11.2003 

124.2. Elaborarea şi 

actualizarea prognozelor 

principalilor indicatori 

macroeconomici pe termen 

mediu şi a măsurilor de politică 

2 variante de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

Trimestrele 

I - II 

Bugetul 

MEc  
Insuficiență de 

capacități de 

elaborare a 

prognozelor 

realistice; 

DAPM HG nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 
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economică pentru susţinerea 

unei creşteri economice 

durabile 

macroeconomici 

elaborate 
Şocurile externe 

(situaţiile de 

criză din țările- 

partenere 

comerciale ai 

RM) și interne 

(condițiile 

climaterice 

nefavorabile) sînt 

factori care nu 

pot fi prognozaţi, 

dar au un impact 

semnificativ 

asupra 

rezultatelor 
prognozei 

cheltuieli pe 

termen mediu 

şi a proiectului 

de buget 

124.3. Elaborarea și 

prezentarea informației aferente 

cadrului macroeconomic în 

procesul de planificare 

strategică 

Nr. informații 

elaborate 
Trimestrial Bugetul 

MEc  

Schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, 

modificările în 

sistemul de 

indicatori pot 

afecta 

prezentarea în 

termen a 

informațiilor 

solicitate 

DAPM SND Moldova 

2020; 

Strategii 

sectoriale 

125.  

 

Asigurarea 

planificării 

obiectivelor şi 

acţiunilor 

Ministerului 

Economiei în 

concordanţă cu 

Programul de 

activitate al 

Guvernului, 

125.1. Elaborarea Planului 

anual de acţiuni al Ministerului 

Economiei 

Plan aprobat și 

publicat 
Trimestrul I Bugetul 

MEc  

Capacităţi 

insuficiente şi 

neomogene de 

planificare şi 

raportare 

Direcţia 

analiză, 

monitorizar

e şi evaluare 

a politicilor 

(DAMEP) 

Subdiviziun

ile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.94 din 

01.02.2013, 

HG nr. 890 din 

20.07.2016 

125.2. Elaborarea rapoartelor 

de monitorizare/ evaluare 

privind realizarea  Planului 

anual de acţiuni al Ministerului 

Economiei pentru anul 2017 

Min 4  rapoarte 

de monitorizare/ 

evaluare 

elaborate 

Gradul de 

realizare al PA, 

% 

Trimestrial Bugetul 

MEc 
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Strategia Naţională 

de Dezvoltare 

„Moldova 2020”, 

CBTM, 

monitorizarea şi 

evaluarea realizării 

acestora 

125.3. Elaborarea rapoartelor 

de monitorizare/ evaluare 

privind realizarea   Planul de 

acţiuni al Guvernului și 

actualizarea sistemului 

www.monitorizare.gov.md 

Min 4  rapoarte 

de monitorizare/ 

evaluare 

elaborate; 

Frecvența 

actualizărilor 

sistemului 

Gradul de 

realizare al PA, 

% 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

125.4. Elaborarea rapoartelor 

de monitorizare/ evaluare a 

implementării Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare 

„Moldova 2020” 

Minim 1  raport 

de monitorizare/ 

evaluare 

elaborat 

Semestrial Bugetul 

MEc 

Capacităţi 

insuficiente de 

analiză și 

evaluare 

DAMEP 

Subdiviziun

ile 

structurale 

Legea nr. 166 

din 11.07.2012 

125.5. Elaborarea rapoartelor 

inter-sectoriale privind măsurile 

întreprinse de Ministerul 

Economiei pentru 

implementarea documentelor de 

politici sectoriale din diverse 

domenii 

Nr. raporte 

elaborate  
Trimestrial  Bugetul 

MEc 

Multitudinea de 

documente de 

politici ce 

necesită a fi 

monitorizate; 

Formularea vagă 

a acțiunilor;  

Insuficiență de 

personal. 

DAMEP  

Subdiviziun

ile 

structurale 

Documente de 

politici 

sectoriale 

aprobate/adopt

ate de Guvern/ 

Parlament  

125.6. Evaluarea Programului 

de Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei pentru 

anii 2015-2017 

Raport de 

evaluare 

elaborat; 

Gradul de 

realizare a 

Programului, % 

Semestrul II Bugetul 

MEc 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 

întîrziere; 

Abilități 
insuficiente de 
evaluare  

DAMEP  

Subdiviziun

ile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

176 din 

22.03.2011  

125.7. Elaborarea Programului 

de Dezvoltare Strategică a 

Ministerului Economiei pentru 

anii 2018-2020, în baza unei 

metodologii noi 

Program 

elaborat  
Semestrul II Bugetul 

MEc 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 
întîrziere; 

Abilități 
insuficiente în 

DAMEP  

Subdiviziun

ile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

176 din 

22.03.2011; 

HG nr.1351 

din 15.12.2016  
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planificare 
strategică 

125.8. Examinarea proiectelor 

programelor de dezvoltare 

strategică pentru anii 2018-

2020 ale instituțiilor 

subordonate/ coordonate de 

Ministerului Economiei 

Nr. programe 

examinate; 

Nr. avize 

prezentate; 

Semestrul II Bugetul 

MEc 
Abilități 
insuficiente în 

planificare 
strategică; 

Prezentarea 

proiectelor 
necalitative 

DAMEP  

Subdiviziun

ile 

structurale 

Subdiviziun

ile și 

autoritățile 

subordonate

/ coordonate 

ale 

ministerului 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

176 din 

22.03.2011 

125.9. 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 

Min 1 act supus 

monitorizării  

Min 1 raport 

elaborat și 

publicat 

Trimestrele 

I și IV 

Bugetul 

MEc  

Dificultăţi la 

identificarea 

actelor 

normative pentru 
monitorizare; 

Aplicarea 

superficială a 

metodologiei de 
monitorizare  

DAMEP  

Subdiviziun

ile 

structurale 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1181 din 

22.12.2010 

privind 

monitorizarea 

procesului de 

implementare 

a legislaţiei 

126.  Asigurarea 

procesului de 

analiză şi 

monitorizare a 

sărăciei 

126.1. Elaborarea Notei 

informative şi Raportului anual 

privind evoluţia sărăciei în 

Republica Moldova 

Notă 

informativă 

elaborată şi 

publicată; 

Raport anual 

elaborat şi 

publicat 

Trimestrele 

II și IV 

Bugetul 

MEc  

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 

 

126.2. Realizarea activităţilor 

aferente procesului de elaborare 

a Indicelui de Deprivare a 

Ariilor Mici (IDAM) 

Bază de date 

elaborată; 

IDAM calculat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc  

127.  Asigurarea 

corelării între 

127.1. Coordonarea procesului 

de elaborare a proiectelor 

3 proiecte de 

SSC elaborate, 
Semestrul I Bugetul 

MEc  

Necorelarea 

adecvată a 
DAMEP; Hotărîrea 

Guvernului 
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buget şi priorităţile 

de politici ale 

Ministerului, prin 

prisma unui cadru 

cuprinzător şi 

realist de resurse 

Strategiilor Sectoriale de 

Cheltuieli (SSC) în domeniile 

Ministerului Economiei şi 

includerea acesteia în procesul 

CBTM pentru anii 2018-2020 

prezentate 

Ministerului 

Finanțelor și 

publicate 

scopurilor, 

obiectivelor, 

acțiunilor și 

indicatorilor în 

procesul de 
elaborare a SSC; 

Abilități 
insuficiente de 

planificare 
bugetară; 

Implicare 

superficială a 
subdiviziunilor 

Subdiviziun

ile 

structurale 

 

nr.82 din 

24.01.2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu 

și a proiectului 

de buget 

127.2. Elaborarea rapoartelor 

privind realizarea SSC pentru 

perioada 2017-2019 

3 rapoarte 

elaborate si 

remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul I Bugetul 

MEc  

127.3. Actualizarea anuală a 

celor 17 programe bugetare 

bazate pe performanţă ale 

Ministerului Economiei 

17 programe 

actualizate și 

publicate 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

MEc  

127.4. Elaborarea rapoartelor 

semestriale privind executarea 

bugetului Ministerului 

Economiei în baza celor 16 

programe bazate pe performantă 

Nr. rapoarte 

elaborate şi 

remise 

Ministerului 

Finanţelor 

Semestrial Bugetul 

MEc  

128.  Asigurarea 

respectării 

prevederilor 

legislaţiei privind 

transparenţa în 

procesul decizional 

128.1. Monitorizarea 

implementării prevederilor 

Legii privind transparenţa în 

procesul decizional 

Min 1 raport 

elaborat, 

publicat și remis 

Cancelariei de 

Stat 

Min 80% din 

actele normative 

elaborate de 

Minister au fost 

consultate 

public 

Trimestrul I Bugetul 

MEc 

Comunicare 

insuficientă cu 

responsabilii 

pentru asigurarea 

transparenţei din 

cadrul 

subdiviziunilor 

Ministerului; 

Fluctuaţia de 

personal 

calificat; 

Imprevizibilitate

a deciziilor 

politice 

  

129.  Asigurarea 

legalităţii actelor 

normative 

elaborate de 

129.1. Avizarea continuă a 

proiectelor de acte normative 

elaborate de către subdiviziunile 

Ministerului, cît şi cele remise 

Nr. proiecte 

avizate; 
Trimestrial Bugetul 

MEc  

- Direcţia 

juridică       

(DJ) 

Regulamentul 

Direcţiei 

juridice a 

Ministerului 

Economiei 
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Ministerul 

Economiei sau 

supuse avizării  

spre avizare de către alte 

autorităţi 

Nr. proiecte 

elaborate de 

minister; 

Nr. proiecte 

remise spre 

avizare de 

autorităţi 

129.2. Evidenţa proiectelor 

actelor normative şi legislative 

elaborate şi promovate de către 

Minister şi reflectate în 

Programul Legislativ pe anul 

curent 

Nr. proiecte 

elaborate / 

promovate de 

minister; 

Nr. proiecte 

reflectate anual 

în Programul 

Legislativ al 

ministerului; 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

- DJ Regulamentul 

Direcţiei 

juridice a 

Ministerului 

Economiei 

129.3. Efectuarea expertizei 

juridice a proiectelor de ordine, 

instrucţiuni, hotărîri, dispoziţii 

şi altor acte ale Ministerului 

Nr. proiecte de 

acte expertizate 
Trimestrial Bugetul 

MEc  

- DJ Regulamentul 

Ministerului 

Economiei, 

aprobat prin 

Ordinul nr.13 

din 4.02.2013 

130.  Analiza cadrului 

legislativ conex 

domeniului de 

activitate a 

Ministerului 

Economiei și 

promovarea 

proiectelor de legi 

privind 

modificarea și 

completarea 

acestuia 

130.1. Elaborarea proiectului 

de lege pentru modificarea și 

completarea art.31 din Legea 

nr.142 din 26.06.2008 cu 

privire la ipotecă 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat;  

 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc  

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DJ Hotărîrea 

Curții 

Constituțional

e 

nr.26  din  27.

09.2016 

privind 

excepţia de 

neconstituţion

alitate a unor 

prevederi din 

Legea nr.142-

XVI din 26 

iunie 2008 cu 

privire la 

ipotecă 
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(notificarea 

debitorului 

ipotecar) 

(Sesizarea 

nr.83g/2016) 

130.2. Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la modificarea 

și completarea Legii nr.135-

XVI din 14.06.2007 privind 

societățile cu răspundere 

limitată 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat;  

 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

 

DJ Hotărîrea 

Curții 

Constituțional

e 

nr.27  din  27.

09.2016 

privind 

excepţia de 

neconstituţion

alitate a unor 

prevederi din 

Legea 

nr.135-XVI 

din 14 iunie 

2007 privind 

societăţile cu 

răspundere 

limitată 

(moştenirea 

părţii 

sociale)(Sesiza

rea 

nr.97g/2016) 

130.3. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea Anexei nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr.266 din 

09.03.2016 (autorități 
descentralizate) 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

materiale 

aferente 

publicate 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

Opunerea din 

partea 

Cancelariei de 

Stat 

DJ Legea privind 

administraţia 

publică 

centrală de 

specialitate 

nr.98  din  04.

05.2012  

 

130.4. Elaborarea proiectului 

hotăririi Guvernului cu privire 

la modificarea și completarea 

Hotăririi Guvernului nr.755 din 

Proiect 

consultat; 

Proiect aprobat; 

Decizie finală şi 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DJ Hotărârea 

Guvernului 

nr.755 din 22 

iulie 2005 
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22 iulie 2005 (Planul dezvoltării 

Moldexpo) 

materiale 

aferente 

publicate 

130.5. Analiza pe platforma 

Consiliului Economic al Prim-

ministrului a posibilității de 

îmbunătățire a cadrului de 

reglementare în domeniul 

insolvabilității, conform 

componentelor incluse in 

„Doing Business 2017” 

Analiză, 

inclusiv 

recomandări 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Tergiversarea 

procesului de 

avizare 

DJ Raport de 

monitorizare a 

procesului de 

implementarea 

Legii 

insolvabilităţii 

nr.149 din 

29.06.2012 

131.  Reprezentarea 

intereselor 

Ministerului în 

instanţele 

judecătoreşti 

131.1. Reprezentarea 

intereselor Ministerului 

Economiei în instanțele de 

judecată şi depunerea efortului 

necesar pentru apărarea 

intereselor acestuia 

Nr. referințe 

prezentate; 

Nr. cereri 

prezentate 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

- DJ Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1714 din 

27.12.2002; 

Regulamentul 

Direcţiei 

juridice a 

Ministerului 

Economiei 

131.2. Monitorizarea 

permanentă a dosarelor aflate 

pe rol în instanţele naţionale, 

litigiile inițiate împotriva 

Republicii Moldova în 

instanțele judecătorești străine 

Nr. note 

elaborate; 

Nr. rapoarte 

elaborate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

- DJ 

132.  Informarea 

publicului privind 

activitatea 

Ministerului 

Economiei și 

asigurarea 

transparenţei 

procesului 

decizional 

132.1. Plasarea și actualizarea 

pe site-ul Ministerului 

Economiei a informațiilor 

privind politicile implementate, 

strategiile, legislația, 

programele de dezvoltare, 

rapoartele de activitate, ce 

vizează toate sectoarele 

economiei naționale, instituțiile 

subordonate, precum și a 

datelor publice privind 

conducerea ministerului; 

Nr. documente 

plasate și 

actualizate: 

Nr. accesări în 

creștere cu 10% 

semestrial 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

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,  

Hotărârea 

Guvernului nr. 

668 din 

19.06.2006 

http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_legii_insolvabilitatii_final.doc
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132.2. 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 

deficiențe 

tehnice 

133.  Gestionarea 

platformei unice de 

comunicare între 

SCRP al MEc și 

unitățile de 

comunicare din 

instituțiile 

subordonate 

133.1. Coordonarea și 

desfășurarea acțiunilor de PR 

comune 

Nr. evenimente 

organizate 
Trimestrial Bugetul 

MEc  

Asistența 

donatorilor 

Lipsă de 

capacitate și 
resurse 

financiare 

SCRP, 

unitățile de 

comunicare 

ale 

instituțiilor 

subordonate 

Ordinul 

Ministrului 

Economiei nr. 

140 din 30 

iulie 2013,  
133.2. Acordarea suportului 

consultativ specialiștilor din 

unitățile de comunicare ale 

instituțiilor subordonate 

Nr. instruiri 

organizate 
Trimestrul 

IV 

134.  Modernizarea 

serviciilor publice 

prin eficientizare şi 

reinginerie 

134.1. Eficientizarea și 

reingineria serviciilor publice 

Nr. servicii 

publice 

eficientizate; 

Nr. procese 

interne aferente 

serviciilor 

publice 

eficientizate  

Trimestrul 

IV 

 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Nerespectarea 

termenilor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Abilități 
insuficiente de 

realizare a 

modernizării 

serviciilor 
publice; 

Reticența față de 

schimbări; 

Apariția unor 

cheltuieli 

adiționale 

Secţia 

pentru e-

Transformar

e; 

Subdiviziun

ile și 

autoritățile 

subordonate

/ coordonate 

ale 

ministerului 

prestatoare 

de servicii 

publice 

PDS Mec 

2015-2017 

134.2. Crearea şi/sau 

actualizarea fişelor serviciilor 

publice în portalul 

guvernamental 

https://servicii.gov.md  

Nr. fişe 

elaborate/ 

actualizate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenilor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Abilități 
insuficiente de 

realizare a 

sarcinilor 

Secţia 

pentru e-

Transformar

e; 

Subdiviziun

ile și 

autoritățile 

subordonate

https://servicii.gov.md/
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/ coordonate 

ale 

ministerului 

prestatoare 

de servicii 

publice 

135.  Asigurarea 

implementării 

agendei de e-

Transformare în 

cadrul Ministerului 

Economiei 

135.1. Actualizarea și 

publicarea datelor de interes 

public pe site-ul 

www.date.gov.md   

Nr. date 

publicate/ 

actualizate 

Trimestrial 

 

Bugetul 

MEc  

Nerespectarea 

termenilor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Fluctuația 

personalului 

responsabil de 

actualizarea 
datelor 

Secţia 

pentru e-

Transformar

e; 

Subdiviziun

ile 

structurale 

ale 

ministerului 

PDS MEC 

2015-2017 

135.2. Instruirea personalului 

în implementarea agendei de e-

Transformare 

Nr. instruiri 

desfășurate; 

Nr. personal 

instruit 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

finanțării 

Secţia 

pentru e-

Transformar

e 

136.  Eficientizarea şi 

asigurarea 

activităţii 

sistemelor 

informaţionale şi a 

echipamentului 

tehnic de suport 

136.1. Înlocuirea 

echipamentului tehnic învechit 

Nr. şi tipul de 

echipament 

înlocuit 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

MEc 

Asistența 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

Insuficiența 

finanțării 

Secția 

pentru e-

Transformar

e 

Strategia 

națională de 

dezvoltare a 

societății 

informaționale 

„Moldova 

Digitală 2020” 

(HG nr.857 

din 

31.10.2013) 

136.2. Optimizarea sistemelor 

informaționale 

Nr. activități de 

optimizare 

întreprinse 

Trimestrul 

IV 
Insuficiența 

finanțării 

Secția 

pentru e-

Transformar

e 

 

136.3. Administrarea 

contentului site-ului 

https://mec.gov.md și 

https://particip.gov.md    

Nr. publicații 

plasate 
Trimestrial Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

termenilor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Secția 

pentru e-

Transformar

e 

Subdiviziun

ile 

http://www.date.gov.md/
https://mec.gov.md/
https://particip.gov.md/
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structurale 

ale 

ministerului 

137.  Implementarea şi 

promovarea 

continuă a politicii 

de personal şi a 

legislaţiei în 

domeniul funcţiei 

publice şi 

statutului 

funcţionarului 

public 

137.1. 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  
Defecțiuni de 

ordin tehnic ale 

SI 

Secţia 

resurse 

umane     

(SRU) 

 

Legea nr. 158-

XVI din 

04.07.2008;  

HG nr.106 din 

11.02.2014 

137.2. Finalizarea procedurii de 

evaluare a performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor 

publici din cadrul ministerului 

pentru anul 2016 şi stabilirea 

obiectivelor individuale de 

activitate pentru anul 2017 

Nr. fişe de 

evaluare 

verificate; 

Notă 

informativă 

elaborată  

Martie Bugetul 

MEc 

Evaluarea 

subiectivă a 

performanţelor 

profesionale 

individuale 

SRU 

Subdiviziun

ile 

structurale 

ale 

ministerului 

Legea nr.158 

din 04.07.2008 

cu privire la 

funcţia publică 

şi statutul 

funcţionarului 

public; 

HG nr.201 din 

11.03.2009 

privind 

punerea în 

aplicare a 

prevederilor 

Legii nr.158 

din 4 iulie 

2008 

137.3. 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; 

Nr. persoane 

angajate prin 

concurs; 

Nr contestaţii 

depuse de 

candidaţii la 

concurs 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Implicarea 

factorilor interni 

şi externi pentru 

favorizarea 

candidaților care 

urmează a fi 

angajați; 

Confidențialitate

a de elaborare a 

variantelor 

lucrărilor scrise, 

grilelor de 

apreciere pentru 

proba scrisă, a 

listei întrebărilor 

pentru interviu 

SRU 

Membrii 

Comisiei de 

concurs 

137.4. Coordonarea şi 

monitorizarea procesului  

privind perioada de probă şi 

integrare a funcţionarilor 

publici debutanţi 

Nr. persoane 

instruite/ 

informate; 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

- SRU 
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Programe 

elaborate și 

aprobate; 

Nr. activităţi 

organizate 

138.  Perfecţionarea 

profesională 

continuă a 

personalului 

Ministerului 

Economiei 

138.1. Desfăşurarea procesului 

de identificare a necesităţilor de 

instruire a funcţionarilor 

publici, elaborarea şi aprobarea 

Planului de dezvoltare 

profesională pentru anul 2017 

Nr. propuneri 

examinate; 

Planul de 

dezvoltare 

profesională 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul I  Bugetul 

MEc 

- SRU 

Subdiviziun

ile 

structurale 

ale 

ministerului 

Legea nr.158 

din 04.07.2008 

cu privire la 

funcţia publică 

şi statutul 

funcţionarului 

public; 

HG nr.201 din 

11.03.2009 

privind 

punerea în 

aplicare a 

prevederilor 

Legii nr.158 

din 4 iulie 

2008 

138.2. Coordonarea şi 

organizarea procesului de 

instruire internă şi externă a 

funcţionarilor publici din cadrul 

ministerului conform Planului 

de instruire pentru anul 2017. 

Delegarea personalului la 

cursurile de instruire externă, 

inclusiv în cadrul Academiei de 

Administrare Publică. Ținerea 

evidenţei personalului instruit, 

completarea dosarelor personale 

şi a carnetelor de muncă. 

 

Nr. seminare de 

instruire 

desfăşurate; 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi; 

Gradul de 

instruire a 

personalului 

(%); 

Nr. funcţionari 

publici instruiţi  

cel puţin 40 ore 

anual; 

Nr. ordine 

privind 

delegarea la 

cursuri de 

instruire 

elaborate; 

Nr. persoane 

delegate. 

Pe parcursul 

anului 

200 mii lei 

(2% din 

fondul de 

salarizare a 

ministerului

); 

Comanda 

de Stat; 

Partenerii 

de 

dezvoltare 

Delegarea 

funcţionarilor 

publici 

neeligibili peste 

hotarele ţării sau 

fără perfectarea 

actului 

administrativ 
respectiv;  

Cheltuieli 

nejustificate de 

delegare 

 

SRU 

Subdiviziu

nile 

structurale 

ale 

ministerului 

139.  Monitorizarea 

respectării 

prevederilor Legii 

139.1. Asigurarea includerii 

cerinţei de declarare a averii și 

intereselor personale în toate 

Nr. documente 

elaborate 
Trimestrial Bugetul 

MEc  

- SRU Legea nr. 133 

din 17.06.2016 

privind 
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nr.25/2008 privind 

Codul de conduită 

a funcţionarului 

public şi Legii 

nr.16/2008 cu 

privire la conflictul 

de interese 

actele administrative ce 

reglementează angajarea, 

numirea sau eliberarea în/din 

funcţia publică 

declararea 

averii și a 

intereselor 

personale 

139.2. Asigurarea depunerii 

declaraţiilor de avere și interese 

personale 

Nr. declaraţii 

depuse 
Trimestrial Bugetul 

MEc 

- SRU 

139.3. Instruirea angajaţilor 

privind subiectele ce ţin de 

conduita etică şi tratarea 

conflictelor de interese 

Nr. instruiri 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Nerespectarea 

normelor de etică 

în relația cu 

entitatea și 

colegii de 

serviciu 

SRU 

Subdiviziu

nile 

structurale 

ale 

ministerului 

Legea nr.158 

din 04.07.2008 

cu privire la 

funcţia publică 

şi statutul 

funcţionarului 

public; 

Legea nr.25 

din 22.02.2008 

privind Codul 

de conduită a 

funcţionarului 

public 

140.  Dezvoltarea 

sistemelor de 

control managerial 

în cadrul structurii 

Ministerului 

Economiei 

140.1. 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; 

Nr. rapoarte de 

audit elaborate; 

 

Trimestrial Bugetul 

MEc  
Insuficiență de 
personal;  

Competențe 

reduse în 
domeniu 

Serviciul 

audit intern 

(SAI) 

Legea nr.229 

din 

23.09.2010; 

HG nr.1041 

din 20.12.2013 

140.2. Monitorizarea 

implementării recomandărilor 

de audit 

Nr. note de 

serviciu 

elaborate 

Trimestrul 

I-III 

Bugetul 

MEc  
Insuficiență de 

personal 

SAI Legea nr.229 

din 23.09.2010 

141.  Consolidarea 

sistemului curent 

de evaluare, 

raportare a 

managementului 

financiar şi control 

(MFC), precum şi 

de emitere a 

141.1. Organizarea și 

desfășurarea procesului de 

autoevaluare a sistemului de 

MFC în cadrul entităţii 

Raport elaborat; 

Sumarul 

Raportului 

elaborat;  

Declarația 

privind buna 

guvernare 

Trimestrul I Bugetul 

MEc  
Insuficiență de 

personal; 

Competențe 

reduse în 
domeniu 

SAI Legea nr.229 

din 

23.09.2010; 

HG nr.1041 

din 20.12.2013 
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declarației privind 

buna guvernare 

publicată 

142.  Consolidarea 

mediului de 

control și 

asigurarea 

funcționării 

subdiviziunii de 

audit intern 

142.1. Monitorizarea 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 

I-IV 

Bugetul 

MEc  
Abilități 
insuficiente de 

elaborare și 

descriere a 

proceselor 

operaționale, de 

identificare, 

evaluare, control, 

monitorizare și 

raportare a 
riscurilor 

SAI Legea nr.229 

din 

23.09.2010; 

HG nr.1041 

din 20.12.2013 

142.2. Consolidarea eficacității 

activității de audit, prin 

aplicarea standardelor naționale 

și internaționale de audit intern 

Nr. rapoarte de 

audit elaborate 

conform 

standardelor și 

contrasemnate 

de supervizor 

Trimestrul 

I-IV 

Bugetul 

MEc  
Competențe 

reduse în 

domeniu 

SAI Legea nr.229 

din 

23.09.2010; 

HG nr.1041 

din 20.12.2013 

143.  Asigurarea 

securităţii interne a 

informaţiilor 

atribuite la secretul 

de stat, conform 

legislaţiei în 

vigoare  

143.1. Elaborarea sarcinilor şi 

metodelor de securitate, 

asigurarea planificării, 

organizarea şi respectarea 

securității interne în cadrul 

ministerului 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen 

Trimestrial Bugetul 

MEc  

Nerespectarea 

termenilor-limită 

de prezentare  a 

informațiilor de 

către 

participanții la 

proces 

Serviciul 

probleme 

speciale   

(SPC) 

Legea cu 

privire la 

secretul de stat 

nr. 245-

XVI  din  27.1

1.2008 

 
 

143.2. Participarea, în limita 

competențelor, la expertizarea 

și avizarea actelor normative şi 

a documentelor aferente 

reglementării activităţii privind 

Nr. acte 

normative 

expertizate și 

avizate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 
Abilități 
insuficiente de 

elaborare a 

actelor normative 

SPC 
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securitatea internă a 

informaţiilor atribuite la 

secretul de stat, inclusiv și în 

organizațiile şi întreprinderile 

subordonate ministerului  

143.3. 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 și conducătorilor 

organizațiilor subordonate 

ministerului, care au acces la 

informații atribuite secretului 

de stat 

Nr. seminare 

desfășurate; 

Nr. persoane 

instruite 

Trimestrial Bugetul 

MEc 
Fluctuația 

personalului cu 

acces la secret de 

stat 

SPC 

143.4. Asigurarea controlului 

asupra îndeplinirii la timp şi 

calitativ a măsurilor privind 

securitatea, acțiunilor de 

depistare a căilor posibile de 

pierdere a informațiilor 

atribuite la secret de stat, în 

special chestiunile ce țin de 

păstrarea informației cu regim 

restricționat în presa 

ministerului şi păstrarea 

informaţiilor secrete în versiuni 

electronice la locul de muncă 

Nr. sarcini 

realizate în 

termen; 

Nr. încălcări 

depistate 

Trimestrial Bugetul 

MEc 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative sau 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor; 

Cazuri de 

divulgare sau de 

pierdere a 

informațiilor 
secrete 

SPC 

144.  Asigurarea 

managementului 

eficient al 

resurselor 

financiare alocate 

144.1. Coordonarea şi 

elaborarea proiectului bugetului 

pentru aparatul central al 

ministerului şi instituţiilor din 

subordine 

Proiect de buget 

elaborat 
Trimestrul 

II-III 

Bugetul 

MEc  

Nerespectarea 

limitelor de 

cheltuieli şi 

termenilor 

stabiliţi de 
prezentare;  

Direcția 

financiară 

Legea 

bugetului de 

stat; 

Regulamentul 

Direcției 

financiare. 



120 

 

şi activităţii 

financiar- 

contabile 

Acces 

neautorizat la 

sistemul 

informaţional de 

date. 

 

144.2. Elaborarea planului 

anual de finanţare a 

ministerului, asigurarea 

executării şi monitorizarea 

acestuia 

Plan de 

finanţare 

elaborat; 

Nr. note de 

contabilitate 

elaborare; 

Nr. rapoarte 

statistice, fiscale 

elaborate 

Trimestrele 

I și IV; 

 

Lunar 

 

Bugetul 

MEc 

Repartizarea 

incorectă a 

alocațiilor 

bugetare și 
neprezentarea în 

termenii stabiliți 
a planurilor de 

finanțare; 

Erori de calcul şi 

întîrzieri în 

efectuarea 
plaţilor; 

Admiterea supra-

cheltuielilor şi a 

cheltuielilor 

nejustificate; 

Inregistrarea 

eronotă a 

documentelor 

primare în 

sistemulul 

informaţional de 

date; 

Direcţia 

financiară 

Ordin MF 

nr.208 din 

24.12.2015; 

Ordin MF 

nr.216 din 

28.12.2015. 

Legea 

finanţelor 

publice şi 

responsabilităţ

i bugetar-

fiscale nr.181 

din 

25.07.2014; 

Legea 

contabilităţii 

nr. 113 din 

27.04.2007 

144.3. Recepţionarea dărilor de 

seamă de la instituţiile din 

subordine şi întocmirea 

rapoartelor financiare pe 

aparatul central al ministerului 

şi raportul consolidat 

Nr. rapoarte 

financiare 

recepționate; 

Nr. rapoarte 

financiare 

elaborate; 

Semestrial, 

9 luni, anual 

 

Bugetul 

MEc  

Direcţia 

financiară 

144.4. 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  

Erori la 

calcularea uzurii 
mijloacelor fixe;  

Erori la 

confruntarea 

datelor din 

evidenţa 

contabilă şi cea 

tehnico-operativă 

şi de stabilire a 

Direcţia 

financiară 

Direcția 

logistică și 

achiziții 

Regulamentul 

Direcţiei 

financiare; 

Legea 

contabilităţii 

nr.113 din 

27.04.2007; 

Ordinul MF 

nr.60 din 

29.05.2012 
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COORDONAT: 

 

Viceminiştrii                Valeriu TRIBOI           /S e m n a t/ 

                                                

 

                                      Vitalie IURCU              /S e m n a t/ 

 

 

Secretar de Stat          Angela SUSANU          /S e m n a t/

rezultatelor 
inventarierii 

145.  Asigurarea unui 

proces transparent 

al achiziţiilor de 

mărfuri, lucrări şi 

servicii 

145.1. Evaluarea necesarului de 

achiziţii de bunuri, lucrări şi 

servicii 

Plan de achiziţii 

aprobat; 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de 

seama privind 

contacte de 

achiziţie de 

mica valoare 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

MEc  

- Direcția 

logistică și 

achiziții 

Lege privind 

achiziţiile 

publice nr.131 

din 

03.07.2015. 

146.  Organizarea 

eficientă a 

procesului de 

evidenţă a 

corespondenţei şi de 

control asupra 

executării 

documentelor 

146.1. Elaborarea rapoartelor 

privind controlul şi disciplina 

executorie a corespondenţei în 

cadrul ministerului 

Nr. rapoarte 

elaborate; 

Nr. documente 

intrate/ ieșite 

în/din Minister; 

 

Trimestrial 

Anual 

Bugetul 

MEc  

- Secția 

secretariat 

Regulamentul 

cu privire la 

ţinerea 

lucrărilor de 

secretariat 
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Anexa nr.2  

la Ordinul Ministerului Economiei 

 nr. 21 din 13.02.2017 

 

 

INDICATORII DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN DOMENIUL 

ECONOMIC ÎN ANUL 2017 

 

 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

SITUAȚIA MACROECONOMICĂ 

1.  PIB, mild. lei DAPM 

2.  % consum final DAPM 

3.  % formarea brută de capital DAPM 

4.  % soldului negativ al exportului net DAPM 

5.  % față de perioada precedentă DAPM 

6.  PIB per capita, mil. USD: DAPM 

7.  Moldova DAPM 

8.  România DAPM 

9.  Ucraina DAPM 

10.  Rusia DAPM 

11.  UE DAPM 

12.  CSI DAPM 

INVESTIŢII ŞI COMPETITIVITATE 

13.  Nr. întreprinderilor industriale DPIC 

14.  % față de perioada precedentă DPIC 

15.  Volumul producţiei industriale, mil. USD DPIC 

16.  % față de perioada precedentă DPIC 

17.  % raportat la PIB DPIC 

18.  Salariu mediu în industrie, lei DPIC 

19.  
Volumul investiţiilor în active materiale 

pe termen lung, mil. USD SPAI 

20.  % față de perioada precedentă SPAI 

21.  % raportat la PIB SPAI 

22.  Influxul anual net de ISD, mil USD SPAI 

23.  % față de perioada precedentă SPAI 

24.  Ponderea ISD intrate din UE, % SPAI 

25.  Ponderea ISD intrate din CSI, % SPAI 

26.  Exporturile de bunuri, mil USD SPAI 

27.  Exporturile de servicii, mil USD SPAI 

28.  
Exporturile de bunuri şi servicii, mil 

USD SPAI 

29.  % față de perioada precedentă SPAI 

 ZEL  

30.  Nr. ZEL SPAI 

31.  Nr. rezidenţi/ agenţi economici SPAI 

32.  
Volumul producţiei industriale realizate, 

mil USD SPAI 

33.  %, faţă de perioada precedentă SPAI 

34.  
Volumul total al investiţiilor în cadrul 

ZEL total, mil USD  SPAI 

35.  %, faţă de perioada precedentă SPAI 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

36.  Volumul exporturilor, mil USD SPAI 

37.  %, faţă de perioada precedentă SPAI 

38.  % din exporturi pe ţară SPAI 

39.  Nr. locurilor de muncă SPAI 

40.  %, faţă de perioada precedentă SPAI 

41.  Salariului mediu lunar, lei SPAI 

42.  Taxe şi impozite achitate la buget SPAI 

43.  %, faţă de perioada precedentă SPAI 

 Parcuri industriale  

44.  Nr. parcurilor industriale DPIC 

45.  % parcurilor industriale active DPIC 

46.  Nr. rezidenți/ agenți economici DPIC 

47.  Volumul producţiei industriale, mil USD DPIC 

48.  %, faţă de perioada precedentă DPIC 

49.  % din total pe ţară DPIC 

50.  Volumul investiţiilor, mil USD DPIC 

51.  %, faţă de perioada precedentă DPIC 

52.  Nr. locurilor de muncă, inclusiv: DPIC 

53.  locuri de muncă noi DPIC 

54.  %, faţă de perioada precedentă DPIC 

55.  Taxe şi impozite achitate la buget DPIC 

56.  % din taxe şi impozite totale în buget DPIC 

CADRUL DE REGLEMENTARE 

57.  
Nr. total de întreprinderi în economia 

naţională DPRAI 

58.  
Cifra de afaceri (venituri din vînzări) în 

întreprinderi economice, mil. lei DPRAI 

59.  
Nr. mediu de salariaţi în întreprinderi 

economice DPRAI 

60.  Salariu mediu în sectorul real, lei DPRAI 

61.  
Rata șomajului conform BIM, % 

(trimestrial) DAPM 

 REGLEMENTARE 

62.  Durata iniţierii afacerii, ore DPRAI 

63.  

Costul mediu pentru iniţierea unei afaceri 

(USD) DPRAI 

64.  Nr. rapoarte obligatorii DPRAI 

65.  

Ponderea rapoartelor financiare depuse 

electronic, % DPRAI 

66.  
Timpul necesar pentru închiderea unei 

afaceri (ani) DPRAI 

 Controale de stat 

67.  Numărul instituţiilor de control DPRAI 

68.  

Numărul mediu de controale pentru o 

companie DPRAI 
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  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

69.  Ponderea controalelor planificate (%) DPRAI 

70.  

Ponderea controalelor care au ca rezultat 

sancțiuni (%) DPRAI 

71.  

Timpul total petrecut de inspectori la o 

companie, pe an (zile) DPRAI 

 Documente permisive 

72.  Nr. acte permisive DPRAI 

73.  
Timpul necesar pentru obținerea unei 

autorizații/ act permisiv (zile) DPRAI 

74.  
Costul mediu pentru obținerea unei 

autorizații/ act permisiv (USD) DPRAI 

75.  
Ponderea actelor permisive eliberate prin 

ghişeul unic, % DPRAI 

 Comerţ transfrontalier 

76.  
Numărului de documente necesare pentru 

operaţiile de export/import DPC OMC 

77.  
Timpul pentru perfectarea documentelor 

aferente operaţiilor de export/import, zile DPC OMC 

78.  
Ponderea declarațiilor vamale completate 

electronic (%)  DPC OMC 

79.  Pentru import 
DPC OMC 

80.  Pentru export  
DPC OMC 

81.  

Ponderea declarațiilor vamale scutite de 

control vamal documentar și fizic (culoarul 

verde - %) DPC OMC 

82.  Pentru import 
DPC OMC 

83.  Pentru export 
DPC OMC 

 Corupţia în mediul de afaceri 

84.  
Ponderea plăților informale pentru 

obținerea unei autorizații/ act permisiv (%) DPRAI 

85.  

Costul mediul al plăților informale pentru 

obținerea unei autorizații/ act permisiv 

(USD) DPRAI 

 Povara administrativă în administrarea fiscală 

86.  
Timpul necesar pentru plata taxelor (ore pe 

an) DPRAI 

87.  
Ponderea declarațiilor fiscale depuse 

electronic (%) DPRAI 

88.  Durata medie a returnării TVA (zile pe an) 
DPRAI 

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

89.  Nr. total de IMM, inclusiv: DIMMC 

90.  % faţă de perioada precedentă DIMMC 

91.  % în total nr. întreprinderi DIMMC 

92.  noi create DIMMC 

93.  închise DIMMC 

94.  în mediul rural DIMMC 

95.  
Cifra de afaceri (venituri din vînzări) a 

IMM, mil. lei: DIMMC 

96.  % în total cifra de afaceri în întreprinderi DIMMC 

97.  Nr. salariați în sectorul IMM: DIMMC 

98.  % în total salariați în sectorul real DIMMC 

99.  Contribuţia IMM la PIB, % (2015, 2016) DIMMC 

 
Programe de suport 
Acces la informații și cunoștințe antreprenoriale: 

100.  Nr. Persoanelor instruite, inclusiv: ODIMM 

101.  PNAET, din care: ODIMM 

102.         femei ODIMM 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

103.  PARE 1+1, din care: ODIMM 

104.         femei ODIMM 

105.         tineri ODIMM 

106.  GEA, din care: ODIMM 

107.         femei ODIMM 

108.         tineri ODIMM 

109.  Femei în afaceri, din care ODIMM 

110.         tinere ODIMM 

 Acces la finanţe 

111.  
Nr. afaceri susţinute prin granuri, 

inclusiv: ODIMM 

112.  PNAET, din care: ODIMM 

113.         femei ODIMM 

114.  PARE 1+1, din care: ODIMM 

115.  femei ODIMM 

116.  tineri ODIMM 

117.  Femei în afaceri, din care ODIMM 

118.  tinere ODIMM 

119.  
Nr. locurilor de muncă în cadrul 

întreprinderilor susținute, inclusiv: ODIMM 

120.  PNAET, din care: ODIMM 

121.  locuri noi ODIMM 

122.  pentru femei ODIMM 

123.  PARE 1+1, din care: ODIMM 

124.  locuri noi ODIMM 

125.  pentru femei ODIMM 

126.  pentru tineri ODIMM 

127.  Femei în afaceri, din care ODIMM 

128.  locuri noi ODIMM 

129.  pentru tineri ODIMM 

130.  
Volumul investiţiilor atrase în economie, 

mil. USD, inclusiv: ODIMM 

131.  PNAET ODIMM 

132.  PARE 1+1 ODIMM 

133.  Femei în afaceri ODIMM 

134.  
Nr. afaceri susținute prin garantarea 

creditelor, inclusiv: ODIMM 

135.         femei ODIMM 

136.         tineri ODIMM 

137.  Nr. garanții active ODIMM 

138.  
Volumul investiţiilor atrase în economie 

prin intermediul FGC, mil. lei ODIMM 

 Infrastructura de afaceri 

139.  Nr. incubatoare de afaceri (IA) ODIMM 

140.  Nr. afaceri în IA, inclusiv: ODIMM 

141.  femei ODIMM 

142.  tineri ODIMM 

143.  Nr. locuri de muncă create, inclusiv: ODIMM 

144.  femei ODIMM 

145.  tineri ODIMM 

146.  Cifra de afaceri în IA, mil. lei ODIMM 

COMERȚ INTERIOR 

147.  
Nr. întreprinderilor în comerț și servicii, 

inclusiv: SPCI 
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  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

148.  în comerț SPCI 

149.  în servicii SPCI 

150.  % față de perioada precedentă SPCI 

151.  % în total nr. întreprinderi SPCI 

152.  
Cifra de afaceri în comerț și servicii, mil. 

lei, inclusiv: SPCI 

153.  
la întreprinderile cu activitate principală 

de comerț, din care: SPCI 

154.  

cu activitate principala de comerț 
cu amănuntul (cu excepția 

autovehiculelor si motocicletelor) SPCI 

155.  
la întreprinderile cu activitate 

principală comerț cu servicii SPCI 

156.  
Ponderea încasărilor la BPN din 

activitatea de comerț, % SPCI 

157.  Nr. salariați în comerț și servicii SPCI 

158.  % în total salariați în sectorul real SPCI 

159.  Salariu mediu în comerț și servicii, lei SPCI 

  Patenta de întreprinzător 

160.  
Numărul patentelor eliberate/prelungite, 

inclusiv: SPCI 

161.  
prelungite în activitatea comerț cu 

amănuntul SPCI 

162.  
eliberate/prelungite în activitatea 

prestări servicii SPCI 

163.  
Ponderea la BPN a încasărilor  realizate 

din activitatea în baza de patentă, % SPCI 

  
Activitate independentă a persoanelor fizice ce practică 

comerț cu amănuntul 

164.  

Numărul persoanelor fizice ce practică 

comerț cu amănuntul ca activitate 

independenta SPCI 

165.  
Ponderea la BPN a încasărilor realizate 

din activitatea independentă, % SPCI 

  Notificarea în comerț  

166.  
Numărul notificărilor recepționate de 

AAPL, inclusiv: SPCI 

167.  în activitatea de comerț SPCI 

168.  în prestări servicii SPCI 

MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII PUBLICE 

169.  

Numărul agenților economici cu cotă de 

stat din administrarea autorităților 

administrației publice centrale, din care: DPADPP 

170.  întreprinderi de stat DPADPP 

171.  societăți pe acțiuni cu cotă de stat DPADPP 

172.  

Numărul întreprinderilor de stat din 

administrarea autorităților administrației 

publice centrale care conform rezultatului 

exercițiului financiar: DPADPP 

173.  activează cu profit DPADPP 

174.  activează cu pierderi DPADPP 

175.  nu activează/rezultat nul DPADPP 

176.  în proces de lichidare/insolvabilitate DPADPP 

177.  

Numărul societăților pe acțiuni cu cotă stat 

(capital majoritar sau integral) din 

administrarea autorităților administrației DPADPP 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

publice centrale care conform rezultatului 

exercițiului financiar: 

178.  activează cu profit DPADPP 

179.  activează cu pierderi DPADPP 

180.  nu activează/rezultat nul DPADPP 

181.  în proces de lichidare/insolvabilitate DPADPP 

182.  

Ponderea agenților economici cu cotă de 

stat care au înregistrat profit conform 

rezultatului exercițiului financiar din total, 

conform categoriei (%) DPADPP 

183.  întreprinderi de stat, % DPADPP 

184.  societăți pe acțiuni cu cotă de stat, % DPADPP 

185.  
Numărul agenților economici cu cotă de 

stat reorganizați (comasare, fuziune) DPADPP 

186.  

Numărul agenților economici cu cotă de 

stat restructurați (asanare financiare sau 

lichidare) DPADPP 

187.  
Numărul bunurilor proprietate publică de 

stat supuse/pasibile privatizării DPADPP 

188.  
Numărul bunurilor proprietate publică de 

stat privatizate DPADPP 

189.  
Venitul obținut de la privatizarea 

întreprinderilor (mil. lei) DPADPP 

190.  

Venitul încasat la bugetul de stat (defalcări 

din profitul net al întreprinderilor de stat, 

dividende aferente cotei de participare a 

statului în societățile pe acțiuni) (mil. lei) DPADPP 

191.  
Ponderea venitului obțínut din privatizări în 

total venituri bugetul de stat, % DPADPP 

192.  

Ponderea defalcărilor din profitul net al 

întreprinderilor de stat, dividendelor 

aferente cotei de participare a statului în 

societățile pe acțiuni în total venituri 

bugetul de stat, %  DPADPP 

193.  

Realizarea sarcinii bugetare privind 

încasările din dividende aferente cotei de 

participare a statului în societățile pe 

acțiuni și defalcări din profitul net al 

întreprinderilor de stat (%) DPADPP 

194.  
Realizarea sarcinii bugetare privind 

încasările în rezultatul privatizării (%) DPADPP 

  Parteneriat public-privat 

195.  

Numărul contractelor de parteneriat public-

privat și concesiune înregistrate în Registrul 

patrimoniului public, din care: DPADPP 

196.  la nivel central DPADPP 

197.  la nivel local DPADPP 

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ 

198.  Nr. total al întreprinderilor exportatoare DGCEI 

199.  Nr. întreprinderilor exportatoare în UE DGCEI 

200.  Nr. întreprinderilor exportatoare în CSI DGCEI 

201.  Volumul exportutilor în UE, mil USD DGCEI 

202.  
Ponderea exporturilor UE în total exporturi, 

% DGCEI 

203.  
Volumul exportutilor în CSI, mil USD, 

inclusiv: DGCEI 

204.  în Federația Rusă DGCEI 
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  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

205.  
Ponderea exporturilor CSI în total 

exporturi, % DGCEI 

206.  
Volumul exportutilor în alte țări, mil USD, 

inclusiv: DGCEI 

207.  în Turcia DGCEI 

208.  Volumul importurilor din UE, mil USD DGCEI 

209.  
Ponderea importurilor UE în total 

importuri, % DGCEI 

210.  
Volumul importurilor din CSI, mil USD, 

inclusiv: DGCEI 

211.  în Federația Rusă DGCEI 

212.  
Ponderea importurilor CSI în total 

importuri, % DGCEI 

213.  
Volumul importurilor din alte țări, mil 

USD, inclusiv: DGCEI 

214.  în Turcia DGCEI 

215.  
Numărul notificărilor şi rapoartelor 

elaborate şi prezentate în adresa OMC DGCEI 

216.  
Numărul Protocoalelor adiționale semnate 

în cadrul reuniunilor subcomitetelor 

CEFTA DGCEI 

217.  
Volumul exportutilor în țările CEFTA, mil 

USD DGCEI 

218.  
Volumul schimburilor comerciale cu 

Turcia, mil. USD DGCEI 

219.  

Nr. protocoalelor semnate în cadrul 

comisiilor interguvernamentale de 

colaborare comercială şi economică DGCEI 

220.  

Nr. acordurilor interguvernamentale privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor semnate  DGCEI 

221.  
Gradul de realizare a angajamentelor 

AA/DCFTA (toate acțiunile), %  DGCEI 

222.  
Gradul de realizare a angajamentelor 

AA/DCFTA (acțiunile ME), %  DGCEI 

223.  
Numărul de solicitări/notificări către 

Comisia Europeană DGCEI 

224.  

Ponderea pozițiilor tarifare care au 

înregistrat exporturi mai mari de 70%,  

inclusiv top 5 produse cu cea mai înaltă 

cotă de valorificare:   DGCEI 

225.   - grîu, % DGCEI 

226.   - cereale prelucrate, % DGCEI 

227.   - zahăr, % DGCEI 

228.   - porumb, % DGCEI 

229.   - struguri, % DGCEI 

230.  

Ponderea pozițiilor tarifare care au 

înregistrat exporturi mai mici de 30%,  

inclusiv top 5 produse strategice cu cea mai 

joasă cotă de valorificare:   DGCEI 

231.   - mere, % DGCEI 

232.   - , % DGCEI 

233.   - , % DGCEI 

234.   - , % DGCEI 

235.   - , % DGCEI 

236.  
Numărul de solicitări/notificări către 

Comisia Europeană DGCEI 

237.  
Numărul de concesii per poziții tarifare 

negociate DGCEI 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

INFRASTRUCTURA CALITĂŢII 

  Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare 

238.  Nr. de standarde europene preluate DDIC 

239.  Rata de preluare a  standardelor europene,% DDIC 

240.  
Numărul de standarde naţionale 

conflictuale anulate DDIC 

241.  
Numărul de standarde naţionale depășite 

anulate DDIC 

242.  
Numărul de standarde internaționale şi ale 

altor ţări traduse în limba de stat DDIC 

  Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie 

243.  Numărul de etaloane cercetate DDIC 

244.  Numărul de etaloane create DDIC 

245.  Numărul de certificate de etalonare DDIC 

  Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare 

246.  
Numărul organismelor de evaluare a 

conformităţii acreditate pe domenii noi DDIC 

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI, PROTECŢIA 

CONSUMATORULUI 

247.  Nr. consumatorilor informați și educați DSPSI 

248.  % față de perioada precedentă DSPSI 

249.  
Nr. agenților economici supuși 

controlului planificat DSPSI 

250.  

% agenților economici conformați din nr. 

total de agenți economici supuși 
controlului DSPSI 

251.  
Nr. activităților de informare și 

consultanță, inclusiv: DSPSI 

252.  Campanii de informare  DSPSI 

253.  Vizite de consultanță  DSPSI 

254.  Participări emisiuni TV, radio  DSPSI 

255.  Comunicate de presă  DSPSI 

256.  
Nr. reclamațiilor/ petițiilor remise de 

către consumatori:  DSPSI 

257.  % față de perioada precedentă DSPSI 

258.  % neconformităților depistate DSPSI  

259.  % petițiilor soluționate pe cale amiabilă DSPSI 

260.  
%  petițiilor readresate spre alte 

instituții competente DSPSI 

261.  Suma prejudiciilor recuperate, mii lei  DSPSI 

262.  % față de perioada precedentă  DSPSI 

SECURITATE INDUSTRIALĂ 

263.   Nr. obiectelor industriale periculoase DSPSI 

264.  % față de perioada precedentă DSPSI 

265.  

Nr. total al agenților economici care 

desfășoară activități în domeniul 

securității industriale DSPSI 

266.  

Nr. agenților economici care desfășoară 

activități în domeniul securității 
industriale supuși controlului DSPSI 

267.  
% agenților economici conformați din 

numărul celor supuși controlului DSPSI 

268.  
Nr. persoanelor atestate în domeniul 

securității industriale  DSPSI 
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  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

269.  % din numărul candidaților la atestare DSPSI 

270.  % persoanelor supuse atestării primare DSPSI 

ENERGETICA 

 Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabilă  

271.  
Ponderea energiei din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie, % DGE 

272.  
Intensitatea energetică a economiei 

naționale, tep/kEuro DGE 

273.  
Economii de energie finală, % (față de ținta 

anului 2020) DGE 

274.  
Nr. proiecte finanțate în domeniul EE și 
SER din FEE DGE 

275.  
Volumul resurelor valorificate în domeniul 

EE și SER, mil. MDL DGE 

276.  
Ponderea resurselor financiare valorificate 

din total 130 mil. MDL (FEE) DGE 

  Sistemul electroenergetic 

277.  

Volumul investițiilor efectuate în cadrul 

proiectului de reabilitare a reţelelor 

electrice de transport ale Î.S. 

„Moldelectrica” (6 mil. Euro UE; 20 mil. $ 

BERD; 17 mil. Euro BEI), Euro  DGE 

278.  Gradul de implementare, % DGE 

279.  

Volumul investițiilor efectuate  din cadrul 

proiectului  tehnic pentru construcția LEA 

400 kV Vulcănești - Chișinău și a Stației 

Back - to - Back,  Euro  DGE 

280.  
Gradul de implementare  

(aprox. 1,2 mil. Euro), % DGE 

  Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale  

281.  

Volumul investițiilor efectuate în cadrul 

proiectului tehnic detaliat privind  

construcția gazoductului Ungheni – 

Chișinău, mil. Euro DGE 

282.  
Gradul de implementare (0,55 

mil. Euro), % DGE 

  Sistemul termoenergetic 

283.  

Volumul investițiilor efectuate în cadrul 

Proiectului de modernizare a sistemului 

termoenergetic din mun. Bălți, mil Euro DGE 

284.  
Gradul de implementare (10 

mil. Euro), % DGE 

285.  

Volumul investițiilor efectuate în cadrul 

Proiectului de îmbunătățire a eficienței 

sectorului de alimentare centralizată cu 

energie termică, mil. USD DGE 

286.  
Gradul de implementare  (40,5 

mil USD) , % DGE 

MANAGEMENT INTERN 

287.  
Gradul de realizare al Planului de activitate 

al Ministerului Economiei, % DAMEP 

288.  
Gradul de armonizare a legislatiei la 

prevederile UE, % 

DCPEE 

DCFTA 

289.  
Numărul actelor normative elaborate, total, 

inclusiv: DJ 

290.  Legi DJ 

291.  Hotărîri de Guvern DJ 

292.  
Ponderea actelor normative consultate 

public in total acte aprobate, % DAMEP 

  Denumire indicator 

Responsabili 

de 

monitorizare 

293.  

Numărul acordurilor internaționale privind 

finanțarea/implementarea proiectelor de 

asistență externă semnate SPDE 

294.  

Nr. proiecte de asistenţă externă 

implementate/coordonate de Ministerul 

Economiei SPDE 

295.  
Numărul proiectelor UE TWINING şi 

TAIEX ale ME SPDE 

296.  

Ponderea necesităţilor/măsurilor prioritare 

acoperite de asistenţa partenerilor de 

dezvoltare (%) SPDE 

297.  

Valoarea asistenţei externe de care 

beneficiază Ministerul Economiei, mil. 

USD SPDE 

298.  
Ponderea angajaţilor instruiţi cu cel puţin 

40 ore anual SRU 
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ABREVIERI 

 

AEE - Agenția pentru Eficiență Energetică 

APC – Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor 

APP - Agenția Proprietății Publice 

DAMEP – Direcţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor 

DAPM – Direcţia analiză şi prognozare 

macroeconomică 

DCPEE DCFTA - Direcția coordonarea politicilor 

economice europene și DCFTA 

DDIC – Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii 

DEESER - Direcția politici de eficiență energetică 

și valorificare a surselor de energie regenerabilă 

DGE - Direcția generală energetică 

DIMMC - Direcția IMM și comerț 

DJ – Direcţia juridică 

DPADPP - Direcția politici de administrare și 

deetatizare a proprietății publice 

DPC OMC – Direcția politici comerciale și OMC 

DPIC - Direcția politici investiţionale şi 

competitivitate 

DPPSE – Direcţia politici de piaţă şi statistici 

energetice 

DPRAI - Direcția politici de reglementare a 

activității de întreprinzător 

DREBCOIF – Direcţia relaţii economice bilaterale 

şi cooperare cu organizaţiile internaţionale 

financiare 

DSE - Direcția sisteme energetice 

DSPSI – Direcţia supravegherea pieţei şi securitate 

industrială 

FEE – Fondul pentru Eficiență Energetică 

IES – Inspectoratul Energetic de Stat 

INM – Institutul național de metrologie 

IPSSTOIP – Inspectoratul Principal de Stat pentru 

Supravegherea Tehnică a obiectelor industrial 

periculoase 

ISM – Institutul de Standardizare din Moldova 

MIEPO - Organizația de Atragere a Investițiilor și 

Promovare a exportului  

MOLDAC – Centrul Național de Acreditare 

 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

PA Gov 2016-2018 - Programul de activitate al 

Guvernului pentru anii 2016-2018; 

PDS MEc 2015-2017 - Programul de Dezvoltare 

Strategică al Ministerului Economiei 2015-2017 

PDS MIEPO 2016-2020 - Programul de 

Dezvoltare Strategică a Organizaţiei pentru 

Promovarea Exporturilor şi Atragerea Investiţiilor 

PNA AA RM-UE 2017-2019 - Planul Național de 

Acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociare între Republica Moldova și Uniunea 

Europeană RM-UE 2017-2019 

PNAEE 2011-2020 - Programului Național de 

Acțiuni pentru Eficiență Energetică 2011-2020 

PNAESR 2013-2020 – Planului Național de 

Acțiuni în domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile pentru anii 2013-2020 

SAI – Serviciul audit intern 

SCCMDD – Serviciul control al circulației 

mărfurilor cu dublă destinație 

SCRP – Serviciul Comunicare și Relații Publice 

SND “Moldova 2020” – Strategia Naţională de 

Dezvoltare „Moldova 2020”, Legea nr. 166 

11.07.2012; 

SPAI - Secția politici de atragere a investițiilor 

SPC – Serviciul probleme speciale 

SPCI - Secția politici comerț interior 

SPDE – Secţia proiecte de dezvoltare economică  

SPFBS – Secţia politică fiscală şi bugetul de stat 

SRU – Secţia resurse umane 


