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PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII PENTRU ANUL 2019 

 

Nr. Obiective Acțiuni 
Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE 

Sub-programul: Politici economice  
1.  Obiectiv 1  

Promovarea politicii 

statului în scopul 

creării şi dezvoltării 

unui sector industrial 

competitiv 

1.1 Definitivarea și 

promovarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea  

Strategiei naționale de 

industrializare a țării 

pentru perioada 2019-
2030 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul II Buget MEI 

 

Asistență 

externă /GIZ 

Moldova/ 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Deficiențe de 

comunicare inter-

instituțională 

Direcția politici 

economice și 

mediul de 

afaceri 

 

(DPEMA) 

 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(PAG 2016-

2018) 

1.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

de hotărîre de Guvern 

cu privire la 

modificarea Legii nr. 

182/2010 cu privire la 

parcurile industriale, 

și altor acte legislative 

conexe  

(includerea 

prevederilor privind 
extinderea PI; 

stabilirea 

mecanismului de 

efectuare a 

controalelor; 

concretizarea 

modalității de vînzare 

a terenului aferent 

bunurilor imobile) 

Hotărîre de  Guvern 

cu privire la 

modificarea Legii nr. 

182/2010 aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor 

Dificienţe de 

comunicare inter-

instituţională 

DPEMA Planul Național 

de Acțiuni 

privind 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM-

UE 2017-2019  

(PNAAA 

2017-2019) 
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1.3 Monitorizarea și 

evaluarea realizării 

Foii de parcurs pentru 

ameliorarea 

competitivității 

Republicii Moldova, 
aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.4/2014 

2 Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate 

 

Nivel de realizare 

(%); 
 

Semestrial Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

Nerespectarea 

termenilor de 
prezentare a 

rapoartelor 

DPEMA PNAAA 2017-

2019 

1.4. Implementarea 

Programului de 

conectare a 

furnizorilor locali - 

întreprinderi ÎMM la 

corporațiile 

internaționale 

Program 

implementat 

 

Nr. de furnizori 

conectați 

Trimestrul IV Buget MEI 

10000,0 mii lei 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

proces 

Imprevizibilitate a 

deciziilor politice 

Secția 

reglementarea 

mediului de 

afaceri și ÎMM 

(SRMAIMM) 

 

Secția politici 

economice 

(SPE) 

Legea 

bugetului de 

stat pentru anul 

2019 

1.5 Consolidarea 

capacităților 
instituționale ale 

clusterilor create  

Nr. de măsuri 

realizate 
 

Trimestrul IV Buget MEI 

70000,0 mii lei 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 
afaceri de 

participare la 

proces 

Imprevizibilitate a 

deciziilor politice 

DPEMA PNAAA 2017-

2019 

2.  Obiectiv 2 

Dezvoltarea politicii în 

domeniul inovării şi 

transferului tehnologic 

 

2.1 Monitorizarea 

realizării Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea 

Strategiei 

inovaționale a RM 

pentru perioada 2013-
2020 „Inovații pentru 

competitivitate”  

Raport de 

monitorizare 

elaborat anual 

 

Nivel de îndeplinire 

(%)/anual 

 
 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 
rapoartelor 

DPEMA  PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 

952/2013 pentru 

aprobarea 

Strategiei 
inovaționale a 

RM pentru 

perioada 2013-

2020 „Inovații 

pentru 

competitivitate” 

3.  Obiectiv 3 

Promovarea politicii 

privind 

industrializarea țării 

prin crearea și 

dezvoltarea parcurilor 

3.1 Asigurarea 

realizării politicii în 

domeniul creării, 

dezvoltării și 

funcționării parcurilor 

industriale 

Nr. propunerilor 

privind crearea PI 

înaintate 

Nr. studii de 

fezabilitate 

examinate 

Permanent Buget MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de înaintare 

a propunerilor și a 

studiilor de 

fezabilitate 

DPEMA Legea nr. 

182/2010 cu 

privire la 

parcurile 

industriale 
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industriale în regiunile 

țării 

Nr. proiectelor de 

hotărâre de Guvern 

elaborate  

3.2 Participarea la 

procesul de selectare 

de noi proiecte 

investiționale şi de 
noi rezidenți în cadrul 

parcurilor industriale 

cu bunuri proprietate 

publică 

Nr. de 

întruniri/procese de 

selectare la care s-a 

participat 
 

Nr.proiecte 

investiţionale şi 

rezidenţi selectaţi  

Permanent Buget MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare/înaintar
e a proiectelor 

investiţionale 

DPEMA PAG 2016-

2018 

3.3 Monitorizarea 

activității parcurilor 

industriale  

4 rapoarte de 

monitorizare 

elaborate 

 

Nr. de locuri de 

muncă create 

 

Volum al 

investițiilor realizate 
 

Nivel de realizare a 

investițiilor în % 

Trimestrial Buget MEI 

 

Insuficiența 

informației 

prezentate de 

administratorii PI 

Nerespectarea 

termenilor de 

prezentare a 

rapoartelor 

DPEMA PNAAA 2017-

2019 

4.  Obiectiv 4 

Promovarea politicii 

de stimulare a 

fabricării produselor 

destinate exportului 

4.1 Completarea 

Listei agenților 

economici – 

întreprinderi ale 

industriei ușoare şi a 

tipurilor de servicii 

prestate de către 

aceştia pe teritoriul 

Republicii Moldova 
solicitanţilor plasării 

mărfurilor sub regim 

vamal de 

perfecţionare activă, 

scutite de TVA cu 

drept de deducer 

Nr. ordinelor 

aprobate 

 

Nr. de agenți 

economici 

beneficiari în 

creștere  

Permanent Buget MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

proces 

Imprevizibilitate a 

deciziilor politice 

DPEMA Hotărîrea 

Guvernului nr. 

519/2004 

despre 

aprobarea 

Regulamentulu

i cu privire la 

modul de 

elaborare şi 
aprobare 

a Listei 

agenţilor 

economici – 

întreprinderi 

ale industriei 

uşoare şi a 

tipurilor 

de servicii 

prestate de 

către aceştia pe 
teritoriul 
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Republicii 

Moldova 

solicitanţilor 

plasării 

mărfurilor sub 

regim vamal de 
perfecţionare 

activă, 

scutite de TVA 

cu drept de 

deducere, şi 

despre modul 

de administrare 

a serviciilor 

prestate de 

aceste 

întreprinderi 

4.2 Completarea 

Listei agenţilor 
economici cu drept de 

prelungire a 

termenului  de plată a 

TVA şi a taxei 

vamale, pentru 

perioada ciclului de 

producere, dar nu mai 

mult  de 180 de zile, la 

materia primă, 

materialele, 

accesoriile, ambalajul 
primar şi articolele  de 

completare importate 

pentru fabricarea în 

exclusivitate a 

mărfurilor destinate  

exportului, aprobată 

prin Hotărârea 

Guvernului 

nr.359/2014 

Nr. de proiecte de 

hotărîre de Guvern 
elaborate și aprobate 

 

Nr. agenților 

economici 

beneficiari în 

creștere  

Permanent Buget MEI 

 

Inițiativă slabă din 

partea mediului de 
afaceri de 

participare la 

proces 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

DPEMA Hotărîrea 

Guvernului nr. 
146/2014 

pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i cu privire la 

modul de 

prelungire a 

termenului de 

plată 

a taxei pe 

valoarea 
adăugată 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 
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completare 

importate 

5.  Obiectiv 5 

Promovarea 

Programului moldo-

german de pregătire și 

perfecționare a 

managerilor de la 

întreprinderile din 

diferite sectoare ale 

economiei RM 

5.1 Monitorizarea în 

comun cu Camera de 

Comerț și Industrie a 

realizării Programului 

moldo-german de 
pregătire şi 

perfecționare a 

managerilor  

2 Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate 

Nr.seminarelor 

desfășurate 
 

Nr. managerilor 

instruiți  

 

Semestrial Buget MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

program 
Întreruperea 

asistenței din partea 

partenerilor din 

Germania 

DPEMA HG nr. 

685/2017 entru 

iniţierea 

negocierilor şi 

aprobarea 
semnării 

Declaraţiei 

comune de 

intenţie dintre 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

al Republicii 

Moldova şi 

Ministerul 

Federal 

al Economiei şi 
Energiei al 

Republicii 

Federale 

Germania 

privind 

continuarea 

colaborării în 

cadrul 

pregătirii şi 

perfecţionării 

managerilor 
de la 

întreprinderile 

din diferite 

sectoare 

ale economiei 

Republicii 

Moldova 

5.2 Organizarea și 

desfășurarea de 

comun cu Camera de 

Comerț și Industriei a 

evenimentului 
aniversar de 

implementare a 

Eveniment organizat 

și desfășurat 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Inițiativa slabă din 

partea mediului de 

afaceri de 

participare la 

program 
Întreruperea 

asistenței din partea 

DPEMA HG nr. 

685/2017 
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Programului moldo-

german de şi 

perfecționare a 

managerilor în RM 

 

partenerilor din 

Germania 

Sub-programul: Analiză, modelare și prognozare macroeconomică  
6.  Obiectiv 6 

Asigurarea elaborării 

și publicării prognozei 

indicatorilor 

macroeconomici pe 

termen mediu 

6.1 Elaborarea și 

actualizarea 

prognozelor 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici pe 

termen mediu 

Min. 2 variante 

(preliminară și 

actualizată) de 

prognoză a 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

elaborate și 

publicate 

 

Min. 2 Note de 
argumentare a 

prognozei elaborate  

 

Trimestrul I - 

II 

Buget MEI 

 

Cunoștințe 

insuficiente privind 

noile tehnici şi 

metode de 

prognozare 

macroeconomică;  

Șocurile economice 

interne și externe  

ce nu pot fi 

anticipate, cu 

impact semnificativ 
asupra rezultatelor 

prognozei 

(condițiile 

climaterice 

nefavorabile,  

situațiile de criză 

din țările-partenere 

comerciale ale 

RM). 

Secția 

modelare și 

prognozare 

economică 

(SMPE) 

Legea 

finanțelor 

publice și 

responsabilități

i bugetar-

fiscale nr. 

181/2014 

 

HG nr.82/2006 

cu privire la 

elaborarea 
Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu 

şi a proiectului 

de buget 

 

Regulamentul 

Secției 

 

6.2 Menținerea, 

actualizarea și 

dezvoltarea 

modelelor de 
prognozare a  

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

3 modele de 

prognoză menținute 

și actualizate 

 
Nr. modele de 

prognozare 

îmbunătățite 

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Cunoștințe 

insuficiente privind 

noile tehnici şi 

metode de 
prognozare 

macroeconomică  

Insuficiența 

resurselor 

financiare; 

Lipsa proiectelor de 

asistență externă în 

domeniul 

prognozării 

macroeconomice. 

SMPE Legea nr. 

181/2014; 

 

HG nr.82/2006  
 

Regulamentul 

Secției 

6.3 Chestionarea 

direcțiilor de politici 
în vederea evaluării 

impactului politicilor 

1 Chestionar 

elaborat și distribuit 
 

Trimestrul I-II Buget MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
colaborare 

instituțională; 

SMPE Legea nr. 

181/2014 
 

HG nr.82/2006  
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asupra economiei 

naționale și prognozei 

macroeconomice 

1 Notă de 

argumentare a 

prognozei 

 

Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

insuficiente, 

precum și 

nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor. 

 

Regulamentul 

Secției 

6.4 Conlucrarea cu 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

în domeniul 

prognozării 

macroeconomice 

2 modele de 

prognoză elaborate 

(PIB potențial, 

câștigul salarial 

mediu lunar pe 

economie) 

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Bugetul INCE 

Instabilitate în 

procesele de lucru, 

creată de 

reformarea 

domeniului de 

inovare și 

cercetare; 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 
instituțională; 

Cunoștințe 

insuficiente în 

domeniul 

metodelor și 

tehnicilor de 

prognozare.  

SMPE 

 

Institutul 

Național de 

Cercetări 

Economice 

(INCE) 

Regulamentul 

Secției 

 

Hotărârea de 

Guvern nr. 

1147/2017 cu 

privire la 

completarea 

Programului 

pentru 
integrarea 

problemelor 

îmbătrânirii în 

politici 

7.  Obiectiv 7 

Asigurarea cu 

informații operative a 

factorilor de decizie 

despre situația social-

economică a 

Republicii Moldova și 

eficientizarea 

procesului de luare a 

deciziilor și elaborare 

a politicilor 

7.1 Monitorizarea, 

analiza situației 

macroeconomice din 

Republica Moldova și 

informarea 
Parlamentului, 

Președinției, 

Guvernului RM, altor 

instituții de stat prin 

elaborarea notelor 

informative 

corespunzătoare 

12 informații 

operative elaborate, 

remise și plasate pe 

pagina Web a 

ministerului 
 

12 registre cu 

indicatori 

macroeconomici 

actualizați 

 

Anual Buget MEI 

 

Complexitatea 

domeniului și 

insuficiență de 

personal  pentru 

studierea 
aprofundată a 

proceselor din 

cadrul economiei 

naționale. 

Disponibilitatea 

întârziată a datelor 

statistice;  

Modificările în 

sistemul de 

raportare statistică 

(schimbarea 
termenilor de 

furnizare a 

SMPE 

 

Dispoziția 

Guvernului 

nr.120 din 

24.11.2003 

 
Regulamentul 

Secției 
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informațiilor, a 

sistemului de 

indicatori); 

Abilități analitice 

insuficient 

dezvoltate. 

7.2 Informarea 
operativă a conducerii 

ministerului despre 

situația în sectoarele 

economiei naționale 

prin pregătirea 

rapoartelor şi 

informaţiilor analitice 

respective 

Nr. de note analitice 
elaborate și 

transmise conducerii 

ministerului 

Anual Buget MEI 
 

Complexitatea 
domeniului și 

insuficiență de 

personal  pentru 

studierea 

aprofundată a 

proceselor din 

cadrul economiei 

naționale. 

Disponibilitatea 

întârziată a datelor 

statistice;  

Modificările în 
sistemul de 

raportare statistică 

(schimbarea 

termenilor de 

furnizare a 

informațiilor, a 

sistemului de 

indicatori); 

Abilități analitice 

insuficient 

dezvoltate. 

SMPE 
 

Dispoziția 
Guvernului 

nr.120 din 

24.11.2003 

 

Regulamentul 

Secției 

 

Sub-programul: Reglementarea mediului de afaceri 
8.  Obiectiv 8 

Dezvoltarea unui 

sistem facilitator de 

reglementare  

8.1 Dezvoltarea 

portalului unic 

guvernamental 

(servicii.gov.md) cu 

includerea întregului 

spectru de acte 

permisive, inclusiv 

formarea catalogului 

electronic cu 

descrierea completă a 
datelor de contact, 

procedurilor, 

condiţiilor de obţinere 

Informaţie 

referitoare la toate 

actele permisive din 

Nomenclatorul 

actelor permisive 

eliberate de către 

autorităţile emitente 

persoanelor fizice şi 

juridice pentru 

practicarea activităţii 
de întreprinzător, , 

plasată pe pagina 

web 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistenţă 

externă 

/Banca 

Mondială/ 

Reticența față de 

schimbări ale 

autorităților 

partenere şi a 

partenerilor de 

dezvoltare 

Secția 

reglementarea 

mediului de 

afaceri și ÎMM 

(SRMAIMM) 

Planul de 

acţiuni pentru 

implementarea, 

în anii 2018-

2020 a 

Strategiei 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 
întreprinzător, 

aprobat prin 

Hotărîrea 
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şi deţinere a actelor 

permisive şi trimiteri 

la cadrul normativ 

relevant 

www.servicii.gov.m

d 

Guvernului 

nr.369/2018, 

(acţiunea 10) 

9.  Obiectiv 9 

Asigurarea 

funcţionării unei 

platforme veritabile de 

dialog public-privat în 

cadrul analizei 

impactului de 

reglementare şi 

intensificare a 

dialogului sectorial cu 

asociaţiile de business 

9.1 Organizarea 

şedinţelor Grupului 

de lucru al Comisiei 
de stat pentru 

reglementarea 

activităţii de 

întreprinzător şi 

elaborarea 

proceselor-verbale ale 

acestora  

Nr. de şedinţe  

organizate 

 
Nr. de procese-

verbale 

 

Permanent Buget MEI 

 

Participarea redusă 

a membrilor 

Grupului de lucru la 
şedinţe; 

 

Suprasolicitarea 

colaboratorilor 

responsabili de 

elaborarea 

proceselor-verbale  

SRMAIMM Legea 

nr.235/2006 cu 

privire la 
principiile de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1429/2008 

10.  Obiectiv 10 

Dezvoltarea 

stimulentelor pentru 

implementarea 

eficientă a reformelor 

10.1 Elaborarea şi 

prezentarea Rapoarte 

semestriale cu privire 

la implementarea 

Legii nr.160/2011 
prin prisma licențierii  

Parlamentului și 

Guvernului  

2 rapoarte elaborate 

şi prezentate 

Semestrial Buget MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către autorităţile 

de licenţiere a 

informaţiei privind 

implementarea 
Legii nr.160/2011 

SRMAIMM Legea 

nr.185/2017 

pentru 

modificarea şi 

completarea 
unor acte 

legislative 

10.2 Elaborarea şi 

prezentarea 

Guvernului 

Raportului pentru 

anul 2018 cu privire la 

implementarea SIA 

GEAP 

1 raport elaborat şi 

prezentat   

Trimestrul I Buget MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către autorităţile 

emitente de acte 

permisive a 

informației privind 

implementarea SIA 

GEAP 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.369/2018, 

(acţiunea 44 

din Planul de 

acţiuni pentru 

implementarea, 

în anii 2018-

2020 a 
Strategiei 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător) 

10.3 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activității de 

1 raport elaborat şi 

prezentat 

Guvernului  

 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

implementarea 

Strategiei şi a 

Planului de acţiuni 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1021/2013 

pentru 

aprobarea 

Strategiei 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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întreprinzător pentru 

anii 2013-2020 și a 

Planului de acţiuni 

pentru implementarea 

acesteia 

Gradul de realizare a 

acţiunilor incluse în 

Plan, % 

 

reformei 

cadrului de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 
2013-2020 şi 

Planul de 

acţiuni pentru 

implementarea 

acesteia în anii 

2018-2020  

10.4 Promovarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului 

privind organizarea şi 

funcţionarea 
Consiliului Național 

de Soluționare a 

Disputelor în 

Domeniul Controlului 

de Stat 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Asistenţă 

externă 

/Corporaţia 

Financiară 

Internaţională/ 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 
normativ. 

SRMAIMM HG 

nr.369/2018, 

(acţiunea 31) 

 

Legea 

nr.131/2012 

privind 
controlul de 

stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător  

(art.30, alin. 

(6)) 

10.5 Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Metodologiei de 
stabilire a obiectivelor 

şi indicatorilor de 

performanţă pentru 

atingerea eficienţei 

maxime în activitatea 

organelor de control 

şi pentru micşorarea 

constantă a presiunii 

asupra mediului de 

afaceri 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Asistenţă 

externă 

/Corporaţia 

Financiară 
Internaţională/ 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

Tergiversarea 

avizării proiectului 
de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.369/2018, 

(acţiunea 26); 

 

Legea 
nr.131/2012,  

(art. 312 alin. 

(3))  

 

10.6 Reexaminarea 

oportunităţii 
substituirii acreditării 

Analiză elaborată 

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 
SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 
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instituţiilor 

farmaceutice cu un alt 

regim de 

reglementare a 

activităţii lor, precum 

şi a utilităţii 
implementării 

ghidurilor 

internaţionale de bune 

practici în domeniu 

Concluzii pe 

marginea 

oportunităţii 

substituirii 

acreditării 

instituţiilor 
farmaceutice cu un 

alt regim de 

reglementare a 

activităţii lor   

mecanismului 

guvernamental 

 

nr.369/2018, 

(acţiunea 43) 

Sub-programul: Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 
11.  Obiectiv 11 

Analiza sectorului 

IMM și a necesităților 

acestuia 

11.1 Asigurarea 

procesului de 

evaluare a progreselor 

înregistrate în 

politicile relevante 

IMM în raport cu 

principiile de politică 

,,Small Business Act” 

pentru Europa 

1 ședință a actorilor 

naționali de 

verificare a 

constatărilor 

organizată; 

Un set de date 

necesare elaborării 

raportului, colectate 

și procesate; 

Proiectul raportului 

OECD avizat de 
MEI. 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

progresele 

înregistrate 

SRMAIMM Legea nr. 

179/2016 cu 

privire la 

întreprinderile 

mici și mijlocii 

(art. 9) 

11.2 Examinarea 

practicilor statelor 

membre UE și țărilor 

ENP în vederea 

ajustării politicilor la 

principiile „Small 

Business Act”  

2 evenimente 

organizate 

 

2 note de conlucrare 

elaborate 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

 

SRMAIMM PNAAA 2017-

2019 

 

11.3 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sectorului 

întreprinderilor mici 
şi mijlocii, precum şi 

a realizării Planului 

de acţiuni pentru 

implementarea 

acesteia 

raport elaborat și 

prezentat 

Guvernului  

 

 

Trimestrul I 

 

 

Buget MEI 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

progresele 

înregistrate 

SRMAIMM HG nr. 

685/2012 

(Anexa nr.1) 

11.4 Realizarea 

studiilor și analizelor 

sectoriale prin 

Sectoare 

identificate; 

 

Trimestrul II, 

Trimestrul IV 

100 mii lei Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

Organizația 

Dezvoltarea 

Întreprinderilo

HG 

nr.685/2012, 
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intermediul  

sondajelor 

2 studii/analize 

efectuate 

progresele 

înregistrate 
r Mici și 

Mijlocii 

(ODIMM) 

(acțiunea 

nr.1.1.1) 

12.  . Obiectiv 12 

Perfecționarea 

cadrului de 

reglementare a 

activității IMM-urilor 

12.1 Instituirea și 

asigurarea 

funcționării Comisiei 

naționale pentru 
antreprenoriatul 

social 

Ordin privind 

instituirea Comisiei 

elaborat și  aprobat;  

 
Nr. de ședințe 

organizate; 

Nr. de societăți cu 

răspundere limitată 

sau de cooperative 

de producție care au 

primit statut de 

întreprindere 

socială/întreprindere 

socială de inserție 

Permanent Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 
 

SRMAIMM Legea 

nr.845/1992 cu 

privire la 

antreprenoriat 
şi întreprinderi 

(art. 364, alin. 

(5)); 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

mr.1165/2018 

Cu privire la 

aprobarea 

Regulamentulu

i de organizare 

şi funcţionare a 
Comisiei 

Naţionale 

pentru 

Antreprenoriat 

şi a listei 

genurilor de 

activitate ce 

constituie 

activităţi de 

antreprenoriat 

social  

12.2 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

măsurilor de sprijin și 

încurajare a 

antreprenoriatului 

social 

Hotărîre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 
Asistența 

externă (GIZ) 

 

Schimbări ale 
Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 
normativ. 

SRMAIMM Legea 
nr.845/1992  cu 

privire la 

antreprenoriat 

şi întreprinderi 

(art. 365, alin. 

(2));  
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12.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

proiectului de lege cu 

privire la 
întreprinderile de 

familie 

Hotărîre de Guvern 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

aprobată  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 
de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

SRMAIMM PNAAA 2017-

2019 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 1.2.3) 

12.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

de Guvern nr. 
250/2005 cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

pentru desfășurarea 

concursului „Cel mai 

bun antreprenor din 

sectorul 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii” 

Hotărîre de Guvern 

aprobată; 

 

Notă privind 

dificultățile de 

organizare și 

desfășurare a 

concursului 

elaborată; 

 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Participare scăzută 

a autorităţilor 

administraţiei 

publice locale și a 

asociațiilor de 

întreprinzători în 
procesul de 

elaborare și 

consultare a 

proiectului de act 

normativ 

SRMAIMM PNAAA 2017-

2019 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 6.2.2) 

13.  Obiectiv 13  

Facilitarea accesului la 

investiții și asistență 

pentru dezvoltarea 

afacerilor gestionate 

de femei 

13.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 
cu privire la 

extinderea 

Programului Femei în 

afaceri 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul IV În limitele 

bugetului 

aprobat 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 
guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

SRMAIMM 

 

ODIMM 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 7.3.1)  

13.2 Finanțarea 

afacerilor create și 
gestionate de femei 

70 afaceri nou create 

de către femei 

Trimestrul IV 11 550 mii lei 

- asistență 
externă; 

Insuficiența 

proiectelor 
investiționale (din 

ODIMM HG 

nr.685/2012 
(acțiunea 7.3.1) 
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(implementarea 

Programului „Femei 

în Afaceri”) 

finanțate cu granturi 

mici; 

170 locuri de muncă 

create și menținute; 

Volumul investițiilor 

în economie atrase; 

10 afaceri finanțate 

prin intermediul 

componentei 3; 

10 afaceri create de 

către femei finanțate 

cu granturi mari. 

 

15 000 mii lei 

- bugetul de 

stat. 

regiuni) bine 

argumentare; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare 

planificate 

 

14.  Obiectiv 14  

Promovarea spiritului 

antreprenorial în 

rîndul femeilor 

14.1 Promovarea 

istoriilor de succes ale 

femeilor 

antreprenoare din 

Moldova 

15 istorii de succes 

identificate şi 

promovate; 

1 model de revista 

elaborat; 

500 de broșuri; 

1 spot video creat. 

Trimestrul  IV În limitele 

bugetului 

aprobat 

Reticența 

antreprenoarelor de 

a-și prezenta 

istoriile de succes; 

interesul scăzut al 

antreprenoarelor de 

a disemina detalii 

din istoriile de 

succes și experiența 

proprie 

ODIMM HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 7.2.1) 

15.  Obiectiv 15 

Dezvoltarea schemelor 

inovative de finanțare 

a IMM-urilor 

15.1 Implementarea 
Programului-pilot 

„Start pentru tineri” 

340 de tineri 
consultaţi/ghidaţi în 

domeniul 

antreprenorial; 

200 de tineri înrolați 

în procesul de 

generare de idei 

inovatoare 

(Hackathon); 

180 de tineri instruiţi 

în domeniul 

afacerilor; 

83 de afaceri 
finanțate (minim 

10% de tineri 

defavorizați) 

Trimestrul IV 25 500 mii lei Implicarea redusă a 
tinerilor de a 

participa la 

seminarele de 

instruire 

Reticența din partea 

tinerilor instruiți de 

a deschide o afacere 

Aplicarea unui 

număr mic de 

proiecte 

investiționale 

viabile la concursul 
de granturi 

Nealocarea 

resurselor 

financiare 

planificate 

ODIMM HG 
nr.685/2012 

(acțiunea 2.4.1) 

15.2 Dezvoltarea unei 

platforme de 

Concept de 

platforma elaborat;  

 

Trimestrul IV 1 300 mii lei Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

ODIMM Hotărîrea 

Guvernului 
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crowdfunding pentru 

IMM-uri 

Nr. de beneficiari. nr.685/2012 

(acțiunea 2.4.2) 

15.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

unui program de 
susţinere a afacerilor 

cu potenţial de 

creştere înalt și 

internaţionalizarea 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii  

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 
avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare 

planificate. 

SRMAIMM  

 

ODIMM 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG 

nr.685/2012 
(acțiunea 2.4.3) 

 

  

15.4 Lansarea 
programului pilot de 

susținere a afacerilor 

cu potențial de 

creștere înalt și 

internaționalizarea 

acestora  

Program lansat Trimestrul III 20 000 mii lei Lispa de interes din 
partea IMM-urilor 

față de 

oportunitățile 

programului; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare 

planificate 

ODIMM PNAAA 2017-
2019 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 2.4.3) 

 

 

16.  Obiectiv 16 

Stimularea 

participării agenților 

economici la expoziții 

și tîrguri 

16.1 Optimizarea și 

revizuirea 

Programului de 

stimulare a 
participării agenților 

economici la tîrguri și 

expoziții 

Regulamentul 

Programului 

revizuit; 

 

120 de agenți 

economici susținuți 

Trimestrul IV 320 mii lei Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 
 

ODIMM HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 4.1.1) 

17.  Obiectiv 17  

Consolidarea 

capacităţii de 

cooperare a IMM-

urilor prin integrarea 

acestora în reţele de 

clustere 

17.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Programului de suport 

pentru inițiativele de 

cluster 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Nr. de inițiative de 

cluster susținute. 

 

Trimestrul IV 5 000 mii lei 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

SRMAIMM 

 

 ODIMM 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 4.4.2) 
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Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

18.  Obiectiv 18 

Promovarea 

dialogului public-

privat 

18.1 Organizarea 

Conferinței 

Interna\ționale a 
IMM-lor 

Conferință anuală 

organizată; 

 
220 participanți la 

conferința anuală; 

Trimestrul IV 375 mii lei Implicarea redusă a 

antreprenorilor de a 

participa la discuții 

ODIMM HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 6.2.1) 

18.2 Organizarea şi 

desfăşurarea 

concursului naţional 

„Cel mai bun 

antreprenor din 

sectorul IMM” și 

”IMM – Model de 

Responsabilitate 

Socială”. 

Concurs desfăşurat;  

24 de IMM-uri 

premiate 

Trimestrul IV 80 mii lei Participare scăzută 

a autorităţilor 

administraţiei 

publice locale în 

procesul de 

organizare şi 

desfăşurare a 

etapelor locale ale 

concursului; 

Numărul mic al 

aplicațiilor 

SRMAIMM  

 

ODIMM 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.685/2012 

(acțiunea 6.2.2) 

19.  Obiectiv 19  

Dezvoltarea economiei 

verzi pentru 

întreprinderile mici şi 

mijlocii 

19.1 Elaborarea şi 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

unui program de 

suport al IMM-urilor 

privind 

implementarea 

principiilor 

economiei verzi 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul III Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 
normativ; 

Rigiditatea 

antreprenorilor  

privind 

implementarea 

principiilor 

economiei verzi. 

SRMAIMM  

 

ODIMM 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 8.2.1) 

19.2 Lansarea 

programului de 

adaptare a IMM-

urilor la ”economia 

verde” 

Program lansat; 

 

Trimestrul III 6 000 mii lei Lipsa de interes din 

partea IMM-urilor 

față de 

oportunitățile 

programului; 

ODIMM 
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Nealocarea 

resurselor 

financiare 

planificate 

19.3 Participarea în 

procesul de elaborare 

a mărcii comerciale 
naţionale „Moldova 

Verde” pentru 

produsele şi procesele 

ecologic pure; 

identificarea 

companiilor „verzi”, 

care vor avea dreptul 

de a utiliza marca 

comercială 

înregistrată 

Marcă comercială 

naţională elaborată 

şi înregistrată; 
 

Nr. de Companii 

„verzi” identificate 

Trimestrul IV Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 
guvernamental; 

 

SRMAIMM Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 
Programului de 

promovare a 

Economiei 

Verzi pentru 

anii 2018-

2019, Anexa 

nr. 2 la HG 

160/2018 

(acțiunea 4) 

19.4 Monitorizarea 

implementării 

Planului de acţiuni cu 
privire la dezvoltarea 

economiei „verzi” 

pentru întreprinderile 

mici şi mijlocii 

Raport de 

monitorizare 

elaborat 

Trimestrul IV Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 
guvernamental; 

 

SRMAIMM 

 

ODIMM 

HG 160/2018 

(acțiunea 15) 

20.  Obiectiv 20 

Sporirea accesului 

IMM-urilor la credite 

bancare prin 

gestionarea Fondului 

de garantare a 

creditelor 

20.1 Acordarea 

garanțiilor financiare 

IMM-urilor din 

Republica Moldova 

197 garanții active; 

 

Volumul creditelor 

garantate: 

194,8 mil.lei 

Trimestrul IV În limita cu 

portofoliul 

existent 

Criza de pe piața 

financiar - bancară 

a Republicii 

Moldova; 

Interesul scăzut a 

băncilor de a utiliza 

instrumentul de 

garantare financiară 
a antreprenorilor; 

Devalorizarea 

monedei naționale.   

ODIMM 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 2.1.1) 

20.2 Capitalizarea 

continuă a Fondului 

de garantare a 

creditelor 

Fond de garantare a 

creditelor capitalizat 

Trimestrul IV 5 000,0 mii lei Lipsa resurselor 

financiare în 

bugetul de stat 

ODIMM 

 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.685/2012 

(acțiunea 

2.1.2); 

21.  Obiectiv 21 

Stimularea investirii 

economiilor în 

dezvoltarea afacerilor 

21.1 Finanțarea 

întreprinderilor 

conform regulii 1+1 

(implementarea 

220 proiecte 

investiționale 

finanțate; 

Trimestrul IV 40 000 mii lei 

- bugetul de 

stat; 

 

Nerealizarea în 

termen a 

investițiilor din 

surse proprii 

ODIMM 

 

PNAAA 2017-

2019 
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Programului de 

atragere a 

remitențelor în 

economie „PARE 

1+1”) 

Numărul de locuri de 

muncă în cadrul 

întreprinderilor 

finanțate;  

Suma granturilor 

acordate; 
Volumul investiţiilor 

în economie.  

200 de migranţi sau 

rude de gradul I ai 

acestora instruiţi pe 

grupe de vârsta şi 

genuri;  

350 beneficiari 

monitorizați și 

consultați. 

15 000 mii lei 

- asistență 

externă. 

provenite din 

remitențe; 

Condițiile de forță-

majoră (calamități 

naturale, 

instabilitate 
politică, conflicte 

regionale/embargo

u); 

Tergiversarea 

termenilor de 

transferare a 

mijloacelor bănești 

pe conturile 

ODIMM; 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale; 

Accesibilitatea 
redusă a 

migranților 

referitor la 

posibilitățile și 

condițiile de 

accesare a surselor 

de finanțare 

nerambursabilă 

22.  Obiectiv 22  

Formarea și 

dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale 

22.1 Realizarea 

cursurilor de instruire 

antreprenorială 

pentru:  
a) IMM-uri 

(implementarea 

Programului de 

instruire continuă 

„Gestiunea Eficientă 

a Afacerii”); 

b) tineri antreprenori 

(Programul „Start 

pentru tineri”); 

c) migranți sau rude 

de gradul I ai acestora 
(PARE 1+1) 

d) femei, prin 

intermediul 

2500 beneficiari 

instruiți; 

Inclusiv: 200 

migranți sau rudele 
de gradul I ai 

acestora instruiți; 

100 de femei 

instruite prin 

intermediul PFA 

Trimestrul IV a) 700 mii lei; 

b) 140 mii lei; 

c) 580 mii lei; 

d) 46 mii lei. 

Interesul scăzut din 

partea 

antreprenorilor 

pentru a beneficia 
de instruiri; 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale și 

gradul redus de 

conștientizare a  

importanței 

instruirilor în 

domeniul 

antreprenorial 

ODIMM 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 3.1.1) 
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Programului-Pilot 

PFA 

22.2 Acordarea 

serviciilor de 

mentorat pentru 

tineri, pentru crearea 

unei viziuni de afaceri 
strategice 

30 de tineri din 

Moldova asistați 

Trimestrul IV 78 mii lei - 

asistență 

externă 

Reticența din partea 

tinerilor instruiți de 

a deschide o afacere 

ODIMM 

 

În cadrul 

proiectului 

transfrontalier 

“Joint 

Opportunities 
in Business for 

Youth 

(JOBs4YOUT

H)” 

22.3 Dezvoltarea 

platformei de instruire 

continuă a 

antreprenorilor la 

distanţă 

Platformă 

funcțională 

Trimestrul IV Asistență 

externă 

Lipsa resurselor 

financiare 
ODIMM 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 3.1.2) 

22.4 Informarea 

grupurilor țintă 

(reprezentanți IMM) 

privind 
particularitățile Zonei 

de Comerț Liber, 

Aprofundat și 

Cuprinzător 

Nr. de activități 

organizate/persoane 

informate; 

Nr. de materiale 
informative 

diseminate privind 

particularitățile și 

oportunitățile oferite 

de DCFTA 

Trimestrul IV Buget 

ODIMM 

Interesul scăzut din 

partea 

antreprenorilor de a 

participa la 
evenimente 

informative  

ODIMM 

 

PNAAA 2017-

2019  

23.  Obiectiv 23  

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

suport în afaceri din 

regiuni 

23.1 Dezvoltarea și 

extinderea serviciilor 

Centrului de 

Consultanță și 

Asistență în Afaceri 

în regiuni 

1100 servicii de 

consultanță 

specializată, inclusiv 

cele acordate prin 

intermediul PSA; 

2000 consultații 

individuale acordate 

anual; 
Organizarea 11 

puncte de 

consultanța 

funcționabile (masa 

de consultanță) 

Trimestrul IV Asistență 

externă a 

donatorilor 

Grad redus de 

informare la nivel 

local, privind 

posibilitățile de 

acces gratuit la 

serviciile de 

consultanță în 

afaceri; 
Resurse financiare 

insuficiente pentru 

întreținerea 

funcțională a 

punctelor de 

consultanță; 

Numărul redus de 

specialiști calificați 

necesari serviciilor 

de consultanță.  

ODIMM 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 5.1.1) 
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23.2 Menținerea și 

dezvoltarea 

capacității capacității 

instituționale a 

Rețelei 

Incubatoarelor de 
Afaceri din Moldova 

minim 170 de 

companii incubate 

(rezidenți), inclusiv 

gestionate de femei 

și tineri; 

minim 650 de locuri 
de muncă create, 

inclusiv pentru 

femei și tineri 

4 instruiri organizate 

Trimestrul IV 200 mii lei Gradul redus de 

susținere a 

antreprenorilor din 

partea autorităţilor 

administraţiei 

publice locale; 
Lipsa consultanților 

calificați din cadrul 

Incubatoarelor de 

Afaceri. 

ODIMM 

 

HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 5.1.2) 

23.3 Crearea spațiilor 

de suport 

antreprenorial în 

regiunea de Sud a 

Moldovei 

4 spații pre-incubare 

create; 

 

4 info-help desk-uri 

create 

Trimestrul IV 897 mii lei - 

asistență 

externă 

Lipsa consultanților 

calificați din 

regiunea de Sud a 

țării; 

Interes scăzut a 

antreprenorilor din 

regiunea de Sud în 

solicitarea 

suportului în 
dezvoltarea 

afacerilor 

ODIMM În cadrul 

proiectului 

„Poarta de Sud 

a Moldovei 

deschisă pentru 

Promovarea 

Afacerilor și 

Investițiilor” 

24.  Obiectiv 24  

Crearea conexiunilor 

și parteneriatelor de 

afaceri între IMM-uri 

şi companiile locale și 

internaționale 

24.1 Acordarea 

asistenței IMM-urilor 

în identificarea 

partenerilor de afaceri 

și internaționalizare 

(Enterprise Europe 

Network – EEN) 

5 evenimente 

organizate; 

 

10 expresii de 

interes; 

4 parteneriate 

încheiate 

Trimestrul IV 765 mii lei - 

asistență 

externă 

Insuficiența 

numărului de 

mentori disponibili 

pentru perioada de 

recrutare în cadrul 

proiectului 

ODIMM HG 

nr.685/2012 

(acțiunea 6.1.1) 

24.2 Implementarea 

proiectului 

Ameliorarea 

competitivității 

50 companii 

participante la 

schema de granturi 

de cofinanțare; 
12 companii 

finanțate prin 

intermediul liniei de 

credit. 

Trimestrul 

IV 

33980,0 mii lei 

 

(asistență 

externă Banca 
Mondială) 

 

Capacități 

insuficiente ale 

IMM de 

implementare a 
proiectelor. 

I.P. Unitatea 

de 

Implementare 

a Proiectului 

Băncii 

Mondiale 

Ameliorarea 

Competitivități

i II 

CBTM 2019-

2021 

24.3 Implementarea 

Programului de 

susținere și dezvoltare 

a IMM 

8 IMM susținute 

financiar pentru 

procurarea în regim 

de leasing a 

utilajului și 

echipamentelor de 

producere 

Trimestrul 

IV 

8160,0 mii lei 

(asistență 

externă 

Guvernul 

Japoniei) 

Incapacitatea de 

plata a contribuției 

proprii de către 

 IMM 

I.P Unitatea de 

Implementare 

a Grantului 

acordat de 

Guvernul 

Japoniei 

CBTM 2019-

2021 
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Sub-programul: Politici și management în domeniul comerțului, alimentației publice și prestări servicii 
25.  Obiectiv 25  

Revizuirea și 

perfecționarea 

cadrului normativ 

aferent activității de 

comerț 

25.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Planului de acțiuni 

pentru anii 2019-2020 

privind 

implementarea 

Strategiei de 
dezvoltare a 

comerțului interior în 

Republica Moldova 

pentru anii 2014-2020 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Insuficienţa 

resurselor umane; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 
către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.948/2013pe

ntru aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

comerțului 

interior în 

Republica 
Moldova 

pentru anii 

2014-2020  

 

25.2 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

comerțului interior în 
Republica Moldova 

pentru anii 2014-2020 

şi a realizării Planului 

de acţiuni pentru 

implementarea 

acesteia pentru anii 

2017-2018 

Raport elaborat și 

prezentat 

Guvernului 

Trimestrul II Buget MEI Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informației privind 

progresele 

înregistrate 

SRMAIMM HG 

nr.948/2013 

25.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 
Legii nr. 231/2010 cu 

privire la comerțul 

interior (modificarea 

Anexelor nr.1 și nr.2 

la lege, vînzările cu 

preţ redus (lichidare, 

soldare, 

promoționale, tip 

outlet), etc.) 

Hotărîre de Guvern 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI Insuficienţa 

resurselor umane; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 
Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act  de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de act 

normativ. 

SRMAIMM HG 

nr.948/2013 
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25.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

privind modificarea 
unor acte legislative 

(Legea nr. 93/1998 cu 

privire la patenta de 

întreprinzător, Codul 

fiscal nr.1163/1997 

etc.) 

Hotărîre de Guvern 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI Insuficienţa 

resurselor umane; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 
Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ 

SRMAIMM HG 

nr.948/2013 

25.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

ui privind aprobarea 
proiectului de lege 

privind diminuarea 

risipei alimentare 

Hotărîre de Guvern 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

aprobată  
 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistență 

externă /GIZ 
Moldova/ IFC 

parte 

componentă a 

Băncii 

Mondiale 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 
mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 

publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

SRMAIMM HG 

nr.948/2013 

26.   Obiectiv 26 

Perfecționarea 

cadrului instituțional 

(capacitate 

administrativă) 

26.1 Implementarea 
în 4 municipii a 

resursei 

informaționale în 

domeniul comerțului, 

în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 

231/2010 cu privire la 

comerțul interior, HG 

nr.1236/2018 

Resursă 
informațională 

implementată și 

funcțională în: 

- mun. Chişhinău; 

 - mun. Bălţi; 

 - mun. Cahul; 

 - mun. Ungheni 

Trimestrul II Buget MEI 
 

Asistenţă 

tehnică 

/Banca 

Mondială/ 

Reticența față de 
schimbări a 

autorităților 

partenere şi a 

partenerilor de 

dezvoltare 

SRMAIMM Legea 
nr.231/2010 cu 

privire la 

comerţul 

interior 

 

HG 

nr.1236/2018 

 

Sub-programul: Politici și management în domeniul turismului 
27.  Obiectiv 27 

Îmbunătățirea politicii 

statului privind 

27.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 
SRMAIMM Cartea Albă 

pentru reforma 

cadrului 
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dezvoltarea turismului 

în Republica Moldova 

cu privire la 

aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a 

turismului pentru anii 

2020-2025 

Asistenţă 

externă 

/Proiectul de 

competitivitate 

al USAID/ 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

Strategiei de către 

autoritățile publice; 
Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de 

hotărîre de Guvern. 

 

normativ-

regulatoriu al 

industriei 

turismului din 

Republica 

Moldova 

28.  Obiectiv 28  

Facilitarea condițiilor 

de activitate în 

domeniul turismului 

28.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

unor acte normative 

(Legea nr. 352/2006 
cu privire la 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţii turistice în 

Republica Moldova, 

Legea nr. 93/1998 cu 

privire la patenta de 

întreprinzător, Codul 

contravențional nr. 

218/2008, Codul 

fiscal nr. 1163/1997, 
Legea nr. 231/2010 cu 

privire la comerţul 

interior etc.)  

Hotărîre de Guvern 

privind aprobarea 

proiectului de lege 

aprobată  

 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Asistenţă 

externă 

/Proiectul de 

competitivitate 

al USAID/ 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

de act normativ de 

către autoritățile 
publice; 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

 

SRMAIMM Cartea Albă 

pentru reforma 

cadrului 

normativ-

regulatoriu al 

industriei 

turismului din 

Republica 
Moldova 

28.2 Promovarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea   

modificărilor la 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 643 din 27 mai 

2003 „Cu privire la 

aprobarea Normelor 
metodologice şi 

criteriilor de 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul I Buget MEI 

 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

 

SRMAIMM PAG 2016-

2018 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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clasificare a 

structurilor de primire 

turistică cu funcţiuni 

de cazare şi de servire 

a mesei” 

28.3 Modificarea 

Normelor 
metodologice privind 

instituirea, aprobarea 

şi înregistrarea rutelor 

turistice 

Ordinul MEI cu 

privire la aprobarea  
Norme 

metodologice 

actualizate, aprobat 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 
colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

SRMAIMM Legea 

nr.352/2006 cu 
privire la 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţii 

turistice în 

Republica 

Moldova 

28.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîii 

Guvernului nr. 554 
din 2004 cu privire la 

aprobarea 

Programului Naţional 

în domeniul 

turismului “Drumul 

Vinului în Moldova” 

(modificarea 

criteriilor de includere 

în rutele turistice a 

obiectivelor turistice 

vitivinicole ) 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistenţă 

externă 

/Proiectul de 

competitivitate 
al USAID/ 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

SRMAIMM Cartea Albă  

pentru reforma 

cadrului 

normativ-

regulatoriu al 

industriei 
turismului din 

Republica 

Moldova 

Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovare a exporturilor 
29.  Obiectiv 29 

Asigurarea 

monitorizării eficiente 

a implementării 

Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor 

și promovare a 

exporturilor pentru 

anii 2016-2020 

29.1 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei naționale de 

atragere a investițiilor 

și promovare a 

exporturilor pentru 

anii 2016-2020 

1 raport anual 

elaborat; 

 

Nr. acțiuni din Plan 

realizate;  

 

Gradul de 

implementare al 

Strategiei, %; 

Anual Buget MEI 

 

Asistență 

tehnică /GGF/ 

Cooperare 

interinstituțională 

insuficientă; 

 

Prezentarea tardivă 

de către instituții a 

informațiilor 

privind 

implementarea 
Strategiei 

Secția politici 

economice 

(SPE) 

HG nr. 

511/2016 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei 

naționale de 

atragerea 

investițiilor și 

promovare a 
exporturilor 



28 

 

pentru anii 

2016-2020 

29.2 Conlucrarea cu 

Institutul Național de 

Cercetări Economice 

în vederea elaborării 

Metodologiei de 
evaluare a impactului 

Strategiei asupra 

dezvoltării economiei 

naționale 

Metodologie 

elaborată și aprobată 

de către Consiliul 

pentru 

Competitivitate 

Trimestrul III Asistența 

partenerilor 

externi 

Instabilitate în 

procesele de lucru, 

creată de 

reformarea 

domeniului de 
inovare și cercetare.  

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

 

Cunoștințe 

insuficiente în 

domeniul 

metodelor și 

tehnicilor utilizate 
pentru evaluarea 

impactului; 

 

Insuficiența 

resurselor 

financiare; 

 

Lipsa proiectelor de 

asistență externă 

SPE 

 

Institutul 

Național de 

Cercetări 

Economice 

(INCE) 

HG nr. 

511/2016  

30.  Obiectiv 30  

Monitorizarea 

activității zonelor 

economice libere 

(ZEL) în scopul 

asigurării unei 

activități eficiente 

30.1 Elaborarea și 

completarea unui 

sistem de evidență 
electronică a 

activității ZEL-urilor. 

 

 

 

Sistem elaborat; 

 

 
 

 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 
nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

 

 

Insuficiența 

resurselor umane 

SPE 

 

Lege nr. 

440/2001 

cu privire la 
zonele 

economice 

libere 

30.2 Coordonarea 

planurilor de acțiuni 

anuale și aprobarea 

devizelor de cheltuieli 
ale ZEL 

7 planuri de acțiuni 

anuale coordonate și 

7 devize de cheltuieli 

aprobate în termen 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea 
termenelor-limită 

SPE 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

1378/2002 cu 

privire la  
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de prezentare a 

informațiilor 

 

aprobarea 

Regulamentulu

i cu privire la  

ZEL “Ungheni-

Business”; 

 
Hotărîrea 

Guvernului 

370/2010 

cu privire la  

aprobarea 

Regulamentulu

i cu privire la  

ZEL Bălți; 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

1757/2002 
despre 

aprobarea şi 

abrogarea unor 

acte normative; 

 

Ordinul nr. 213 

din 16.12.18 

30.3 Elaborarea și 

prezentarea către 

Guvern a rapoartelor 

de activitate ale 

zonelor economice 
libere  

2 rapoarte de 

activitate  

Semestrial  Buget MEI 

 

Prezentarea 

informațiilor  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 
de prezentare a 

informațiilor 

Insuficiența 

resurselor umane 

SPE 

 

Anexa nr. 3 al 

contractului 

dintre MEI și 

Administratoru

l principal 
 

Ordinul nr. 213 

din 16.12.18 
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31.  Obiectiv 31 

Promovarea politicii 

privind atragerea 

investițiilor prin 

crearea și dezvoltarea 

zonelor economice 

libere 

31.1 Conlucrarea cu 

Agenția de Investiții 

(AI) și alți parteneri 

de dezvoltare în 

vederea promovării 

ZEL-urilor ca 
destinație 

investițională 

atractivă pentru 

investitorii străini, 

inclusiv pe platforma 

diplomației 

economice 

  

Nr. de evenimente 

organizate în comun 

cu AI și alți parteneri 

de dezvoltare; 

 

Nr. de evenimente de 
promovare la care s-

a participat 

Permanent Asistența 

partenerilor 

externi 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

 

Insuficiența 
resurselor umane; 

  

SPE 

 

HG nr. 

511/2016  

  

32.  Obiectiv 32  

Asigurarea 

participării Republicii 

Moldova la expoziția 

mondială “Expo Dubai 

2020” 

32.1 Examinarea și 

aprobarea conceptului 

participării la 

expoziție și aprobarea  

programul și agendei 

de participare a 

Republicii Moldova 

la Expoziţia Mondială 

„Expo Dubai 2020”,  

1 concept aprobat; 

 

1 program de 

participare aprobat; 

 

1 agendă a 

evenimentelor 

aprobată; 

 

Trimestrul IV 20903.7 mii lei Insuficiența 

resurselor umane 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces 

Centrul 

Internaţional 

de Expoziții 

„Moldexpo” 

S.A. 

 

DCI 

 

SPE 

HG 

nr.134/2018 cu 

privire la 

participarea 

Republicii 

Moldova 

la Expoziţia 

Mondială 

„Expo Dubai 

2020”  

33.  Obiectiv 33  

Susținerea 

investitorilor în 

vederea pregătirii și 

instruirii cadrelor în 

legătură cu crearea de 

noi locuri de muncă 

33.1 Selectarea 

beneficiarilor 

mijloacelor financiare 
alocate din bugetul de 

stat pentru susținerea 

investitorilor în 

vederea pregătirii și 

instruirii personalului 

(cadrelor) în legătură 

cu crearea de noi 

locuri de muncă 

Nr. companiilor 

informate/consultate 

 
Nr. companiilor 

beneficiare de 

mijloace financiare 

alocate; 

 

Nr. personalului 

instruit; 

 

Nr. locurilor de 

muncă nou create. 

Permanent 10000.0 mii lei 

 

Insuficiența 

resurselor umane 

 
Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces 

SPE Legea 

bugetului de 

stat pentru anul 
2018 nr. 

289/2017 

 

HG nr. 

1002/2014 

pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i privind 

mecanismul de 

utilizare a 
mijloacelor 

financiare 

alocate din 

bugetul de stat 

pentru 
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susținerea 

investitorilor în 

vederea 

pregătirii și 

instruirii 

personalului 
(cadrelor) în 

legătură cu 

crearea de noi 

locuri de 

muncă 

 

HG nr. 

989/2014 cu 

privire la 

înființarea 

Colegiului de 

Inginerie 
 

Strategia 

sectorială de 

cheltuieli 

CBTM 2018-

2020 în 

domeniul 

dezvoltării 

sectorului 

privat 

34.  Obiectiv 34 

Asigurarea dezvoltării 

Portului Internațional 

Liber „Giurgiuleşti” 

(PILG) 

34.1 Examinarea 

cererilor privind 
înregistrarea/suspend

area/retragerea 

autorizației 

rezidenților pentru 

desfăşurarea oricărui 

gen de activitate în 

PILG  

Nr. cererilor de 

acordare a 
autorizației; 

 

Nr. rezidenţilor 

înregistraţi sau 

excluşi; 

 

Nr. autorizaţiilor 

eliberate, anulate sau 

refuzate 

 

 

Permanent Buget MEI 

 

Insuficiența 

resurselor umane;  
 

Deficiențe de 

comunicare 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

SPE Lege nr. 8/2005 

cu privire la 
Portul 

Internaţional 

Liber 

"Giurgiuleşti" 

HG nr. 721  

din 18.07.2005 

cu privire la 

activitatea 

Portului 

Internaţional 

Liber  
"Giurgiuleşti" 

34.2 Elaborarea 

raportelor catre 

2 rapoarte elaborate 

şi publicate 

Semestrial  Buget MEI  Nerespectarea 

termenelor-limită 
SPE Lege nr. 8/2005 
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Guvern privind 

activitatea Portului 

Internaţional Liber 

Giurgiuleşti,  

de prezentare a 

informațiilor 

cu privire la 

Portul 

Internaţional 

Liber 

"Giurgiuleşti" 

 
HG nr. 721 

/2005 

cu privire la 

activitatea 

Portului 

Internaţional 

Liber  

"Giurgiuleşti" 

Sub-programul: Administrarea proprietății publice 
35.  Obiectiv 35 

Asigurarea 

implementării în 

cadrul 

întreprinderilor de 

stat şi societăților 

comerciale cu cotă de 

stat a normelor de 

administrare 

corporativă 

35.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

pentru modificarea şi 

completarea Hotărîrii 

Guvernului 

nr.1053/2010 pentru 
aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

reprezentarea statului 

în societățile 

comerciale 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ 
 

SPE Hotărîrea 

Curții de 

Conturi  

cu privire la 

Raportul 

auditului 

performanţei 
nr. 45/2012 

35.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea actelor 

normative privind 

punerea în aplicare a 
Legii cu privire la 

întreprinderile de stat 

şi întreprinderile 

municipale 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul II Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 
 

SPE Legea 

nr.246/2017 cu 

privire la 

întreprinderile 

de stat și 

întreprinderile 

municipale 

36.  Obiectiv 36 

Îmbunătățirea 

procesului de 

administrare a 

36.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului  

pentru aprobarea 

Regulamentului  

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul II Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

Tergiversarea 

aprobării 

SPE Legea 

121/2007 

privind 

administrarea 

şi deetatizarea 
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bunurilor proprietate 

de stat 

privind casarea 

bunurilor uzate, 

raportate la mijloacele 

fixe aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.500/1998 

proiectului de act 

normativ. 

 

proprietăţii 

publice 

  

36.2 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului 

privind achiziționarea 

bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor la 

întreprinderea de stat 

Hotărîre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Imprevizibilitatea 
deciziilor politice 

 

Tergiversarea 

aprobării 

proiectului de act 

normativ. 

 

SPE Legea 
nr.246/2017 

37.   Obiectiv 37 

Îmbunătățirea 

condițiilor de selectare 

a partenerului privat 

37.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind modificarea 

HG nr. 476 din 4 iulie 
2012 „Pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

privind procedurile 

standard și condițiile 

generale de selectare 

a partenerului privat” 

(Transpune Directiva 

2014/23/UE) 

 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

SPE Legea nr. 

121/2018  

II. COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 

Sub-programul: Cooperare internațională  
38.  Obiectiv 38 

Implementarea 

eficientă a 

prevederilor 

Acordului privind 

crearea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător (DCFTA) 

38.1 Monitorizarea, 

coordonarea şi 

evaluarea îndeplinirii 

angajamentelor 

privind crearea Zonei 

de Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Cuprinzător RM-UE 
(DCFTA) 

 

 

 

4 rapoarte 

trimestriale de 

progres elaborate şi 

publicate 

 

4 note informative 

prezentate 

 
Nr. de ședințe 

organizate 

Trimestrul IV Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

Deficiențe de 

comunicare inter-

instituțională 

Direcția 

cooperare 

internațională 

(DCI) 

Acordul de 

Asociere între 

Republica 

Moldova, pe de 

o parte, și 

Uniunea 

Europeană și 

comunitatea 
europeană a 

energiei 

atomice și 

statele membre 
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ale acestora, pe 

de altă parte, 

ratificat prin 

Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

 
PNAAA 2017-

2019 

38.2 Menținerea 

dialogului strategic 

privind cooperarea 

sectorială pe aspectele 

legate de comerț 

dintre Republica 

Moldova şi Uniunea 

Europeană în 

contextul 

implementării 

Acordului de 
Asociere şi Acordul 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător 

6 reuniuni RM-UE 

organizate  

 

Trimestrul III -

IV 

Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

Deficiențe de 

comunicare inter-

instituțională 

DCI PNAAA 2017-

2019 

39.  Obiectiv 39 

Coordonarea 

proiectelor/programel

or de asistență în 

domeniile MEI 

39.1 Revizuirea și 

actualizarea Matricei 

„Proiecte de asistență 

externă pe domeniile 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii” 
 

Matrice actualizată  

 

 

Semestrial Buget MEI Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

DCI HG nr. 

377  din  25.04

.2018 

cu privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituţional şi 
mecanismului 

de coordonare 

şi management 

al asistenţei 

externe 

39.2 Elaborarea 

raportului anual 

privind progresul în 

implementarea 

proiectelor/programel

or de asistență externă 

pe domeniile MEI 

1 raport anual  Pe parcursul 

anului 

Buget MEI Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

DCI HG nr. 

377/2018  
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39.3 Revizuirea 

mecanismului de 

conlucrarea cu 

unitățile de 

implementare a 

proiectelor și 
subdiviziunile MEI 

privind 

implementarea 

proiectelor  

Ordin MEI privind 

mecanismul de 

conlucrare elaborat 

și semnat 

Trimestrul III Buget MEI Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

 

Posibile deficienţe 
de comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională; 

DCI HG nr. 

377/2018 

 

Sub-programul: Regimuri comerciale 
40.  Obiectiv 40  

Identificarea şi 

eliminarea barierelor 

tarifare şi netarifare 

existente pe plan 

bilateral şi multilateral 

(prin prisma cadrului 

legal al OMC) 

40.1 Iniţierea 

proceselor/investigaţi

ilor și/sau oferirea 

consultanței în sensul 

identificării şi 

eliminării barierelor 
tarifare şi netarifare 

existente  

Cel puțin 1 proces 

inițiat 

  

Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Prezentarea 

informației  
necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 
instituţională și 

interinstituțională  

DCI 

 

Secția 

regimuri 

comerciale și 

relații 

economice 

bilaterale 

(SRCREB) 

Acordurile 

Multilaterale 

din cadrul 

OMC (TBT; 

SPS; TRIPS; 

GATS; GATT 
1994, etc.) 

41.  Obiectiv 41 

Promovarea şi 

protejarea intereselor 

şi a potențialului 

economic al Republicii 

Moldova prin 

intermediul 

Organizației Mondiale 

a Comerțului  

 

41.1 Monitorizarea şi 

acordarea suportului  

consultativ în 

domeniul aplicării 

regulilor şi normelor 

prevăzute în 

acordurile OMC 

Min 10 proiecte 

avizate; 

 

Min 10 demersuri 

examinate 

Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Prezentarea 

informației  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 
informațiilor 

 

DCI 

 

SRCREB 

Acordurile 

Multilaterale 

din cadrul 

OMC (TBT; 

SPS; TRIPS; 

GATS; GATT 

1994, etc.) 
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Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 
instituţională și 

interinstituțională 

41.2 Asigurarea 

participării la 

ședințele comitetelor 

sectoriale din cadrul 

OMC şi elaborarea 

poziției ţării pe 

subiectele discutate 

Min. 5 evenimente 

cu asigurarea 

participării 

 

Min 10 documente 

elaborate 

Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Prezentarea 

informației  

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 
 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională și 

interinstituțională 

DCI 

 

SRCREB 

Programul de 

activitate OMC 

2019 

41.3 Monitorizarea 

implementării 

Acordului pentru 
Facilitarea 

Comerțului din cadrul 

OMC, prin prisma 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Planului 

naţional de acţiuni în 

domeniul facilitării 

comerţului pentru 

perioada 2018-2020 

nr.1065/2017 

1 Raport elaborat Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 
guvernamental;  

 

Insuficiența 

resurselor 

financiare  

 

DCI 

 

Comitetului 

Naţional 

pentru 

Facilitarea 

Comerţului 

Acordul 

privind 

Facilitarea 
Comerţului din 

cadrul OMC; 

 

Hotărârea 

Guvernului cu 

privire la 

Consiliul 

Economic pe 

lângă Prim-

ministru nr. 

631  din  22.08
.2011 căruia i 

se atribuie 
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funcțiile 

Comitetului 

Naţional de 

Facilitare a 

Comerţului 

prin Hotărîrea 
Guvernului cu 

privire la 

completarea şi 

abrogarea unor 

hotărîri ale 

Guvernului nr. 

26/2017 

41.4 Prezentarea 

notificărilor relevante 

şi conformarea la 

angajamentele 

asumate de către 

Republica Moldova în 
cadrul OMC 

15 notificări 

prezentate către 

OMC; 

 

Min 1 raport elaborat 

Permanent Buget MEI 

 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

SRCREB 

Hotărârea 

Guvernului 

560/2012 cu 

privire la 

centrele de 

notificare şi 
informare 

ale 

Organizaţiei 

Mondiale a 

Comerţului 

  

 

 

42.  Obiectiv 42 

Asigurarea 

implementării 

regimurilor 

comerciale aplicate de 

către Republica 

Moldova  

 

42.1 Participarea la 

negocierea 

Acordurilor și 

semnarea/aprobarea 
Deciziilor/Hotărârilor 

din cadrul CSI  

min. 3 runde de  

negocieri;  

 

min. 3 
Decizii/hotărâri 

aprobate anual  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 
 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

SRCREB 

Acordul 

privind 

comerțul liber 

din cadrul CSI 

42.2 Organizarea 

ședințelor Grupului 

de lucru GUAM în 

Cel puțin 1 ședință 

organizată 

Trimestrul IV Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

DCI 

 

SRCREB 

Deciziile 

ședințelor 

anterioare 
referitor la 
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domeniul economiei 

și comerțului 

 

desfășurarea 

reuniunilor 

GUAM 

42.3 Participarea în 

cadrul negocierilor 

Proiectului 

Protocolului cu 
privire la Regulile de 

determinare a țării de 

origine a mărfurilor 

între statele-membre 

ale GUAM 

Poziție coordonată a 

părților   

Trimestrul IV Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

DCI 

 

SRCREB 

Deciziile 

ședințelor 

anterioare 

referitor la 
desfășurarea 

reuniunilor 

GUAM 

42.4 Asigurarea 

implementării 

Protocolului adițional 

5 la Acordul de 

amendare şi aderare la 

Acordul Central 

European de Comerţ 

Liber (CEFTA) 
 

Min 2 reuniuni la 

care s-a participat  

 

Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 
informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

Legea  nr. 120-

XVI din 

04.05.2007 

pentru 

ratificarea 

Acordului de 

amendare şi 

aderare la 
Acordul 

Central 

European de 

Comerţ Liber 

(CEFTA) 

43.  Obiectiv 43 

Promovarea şi 

protejarea intereselor 

şi a potențialului 

economic al Republicii 

Moldova în cadrul 

Acordului Central 

European al 

Comerţului Liber 

(CEFTA) 

 

43.1 Participarea la 

reuniunile în cadrul 

Acordului Central  

European al 

Comerţului Liber 

(CEFTA)  

 

Min. 5 reuniuni  Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 
de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

Legea nr. 

120/2007 

pentru 

ratificarea 

Acordului de 

amendare şi 

aderare la 
Acordul 

Central 

European de 

Comerţ Liber 

(CEFTA) 

43.2 Asigurarea 
cooperării cu țările 

membre EFTA - 

Asociația Europeană 

de Liber Schimb, în 

baza Declarației 

Min. 2 întruniri  
 

Min. 3 documente 

elaborate 

Permanent Buget MEI 
 

Fluctuația 
necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

DCI 

 

Declarația 
comună de 

cooperare 

economică 

dintre Moldova 
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comune de cooperare 

economică semnată în 

2017  

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
colaborare 

instituțională; 

și Statele 

Membre EFTA 

44.  Obiectiv 44 

Asigurarea 

implementării 

prevederilor Acordului 

de Comerț Liber dintre 

Republica Moldova şi 

Republica Turcia și 

exploatarea 

potențialului economic 

oferit de către acesta 

44.1 Implementarea 

Acordului de comerț 

liber dintre Republica 

Moldova și Turcia 

Min. 5 

documente/demersu

ri elaborate 

 

Permanent Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

Acordul de 

comerț liber 

dintre 

Republica 

Moldova şi 

Republica 

Turcia (Legea 
49/31.03.2016) 

44.2 Elaborarea 

proiectului Decretului 

Președintelui privind 

inițierea renegocierii 

contingentelor 

tarifare în cadrul 

Acordului de comerț 

liber între Republica 

Moldova şi Republica 

Turcia și extinderea 
scopului Acordului pe 

domeniul serviciilor 

Proiectului DP 

privind inițierea 

negocierilor și 

aprobarea grupului 

de negociatori 

elaborat  

 

Cel puțin 2 întruniri  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor 

Posibile deficiențe 
de comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

DCI 

 

Legea 
49/31.03.2016 

45.  Obiectiv 45 

Asigurarea comerțului 

de liber schimb între 

Republica Moldova și 

China  

45.1 Negocierea 

Acordului de Liber 

Schimb dintre 

Republic Moldova și 

China  

Min. 2 runde de 

negocieri 

 

Min. 2 poziții de 

negocieri elaborate 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI 

 

Insuficienţa 

resurselor umane şi 

financiare; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

DCI 

 

Decretul nr. 

459/2017 

privind 

desemnarea şi 

împuternicirea 

delegaţiei 

oficiale pentru 

negocierea 

proiectului 
Acordului de 
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instituțională și 

interinstituțională; 

 

 

Comerţ Liber 

între Republica 

Moldova şi 

Republica 

Populară 

Chineză 

46.  Obiectiv 46 

Evaluarea 

potențialului de export 

al Republicii Moldova 

46.1 Identificarea 
noilor piețe de 

desfacere pentru 

produsele 

moldovenești 

Studiu elaborat  
Inițierea negocierilor 

cel puțin a unui ACL 

Semestrul I Buget MEI 
 

Asistență 

externă 

Insuficienţa 
resurselor umane şi 

financiare; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

DCI 

 

HG nr. 
511/2016  

47.  Obiectiv 47 

Asigurarea aplicării pe 

întreg teritoriul 

Republicii Moldova a 

regimurilor 

comerciale existe, 

inclusiv în regiunea 

transnistreană și 

asigurarea accesului 

agenţilor economici 

din regiunea 

transnistreană la 

preferințele 

comerciale 

47.1 Organizarea 

reuniunilor Grupului 

de lucru pe economie 
și comerț cu partea 

transnistreană 

 

Min. 4 reuniuni  Permanent Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

DCI Hotărârea 

Guvernului nr. 

1178  din  31.1
0.2007 

pentru 

realizarea 

iniţiativelor 

Preşedintelui 

Republicii 

Moldova 

privind 

întărirea 

încrederii şi 

securităţii în 
contextul 

procesului 

soluţionării 

problemei 

transnistrene 

Sub-programul: Relații economice bilaterale 
48.  Obiectiv 48 

Colaborarea 

economică bilaterală 

cu partenerii de 

dezvoltare 

48.1 Organizarea 

Comisiilor 

interguvernamentală 

de colaborare 

comercial-economică 

Min. 5 ședințe 

organizate  

 

 

Permanent Buget MEI 

 

Indisponibilitatea 

Copreședinților 

Comisiei 

DCI 

 

SRCREB 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

102/2018 cu 

privire la 

comisiile 
interguvernam

entale de 
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colaborare 

economică, 

comercială, 

ştiinţifică şi 

tehnică 

 
Protocolul 

ședinței 

Comisiei 

anterioare 

48.2 Elaborarea și 

semnarea 

protocoalelor 

ședințelor  Comisiilor 

interguvernamentală 

de colaborare 

comercial-economică 

Min. 5 Protocoale 

semnate 

Permanent Buget MEI 

 

Indisponibilitatea 

Copreședinților 

Comisiei 

DCI 

 

SRCREB 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

102/2018 

 

Protocolul 

ședinței 

Comisiei 

anterioare 

48.3 Încheierea 

Acordurilor de 
cooperare comercial-

economică cu 

partenerii țării 

Min. 3 Acorduri 

ratificate 

Permanent Buget MEI 

 

Tergiversarea 

examinării de către 
Părți a proiectului 

Acordului 

DCI 

 

SRCREB 

Lege nr. 

595/1999 
privind 

tratatele 

internaționale 

ale Republicii 

Moldova 

49.  Obiectiv 49 

Consolidarea 

diplomației economice 

în domeniul atragerii 

investițiilor și 

promovării 

exporturilor 

49.1 Participarea și 

coorganizarea 

ședințelor Grupului 

de lucru cu privire la 

realizarea priorităților 

diplomației 

economice 
 

 

4 ședințe desfășurate 

 

Permanent Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

DCI 

 

SRCREB 

Ordin comun 

MAEIE-MEI 

nr 404/2018 cu 

privire la 

aprobarea 

indicatorilor de 

performanta 
individualizați 

pentru 

evaluarea 

activității 

Birourilor 

(secțiilor) 

comercial-

economice din 

cadrul 

Misiunilor 

Diplomatice si 
Oficiilor 
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Consulare ale 

Republicii 

Moldova 

acreditate in 

străinătate 

49.2 Evaluarea 

activității birourilor 
comercial-economice 

în cadrul misiunilor 

diplomatice ale 

Republicii Moldova 

peste hotare 

2 rapoarte de 

evaluare 

Semestrial Bugetul MEI Tergiversarea 

raportărilor de către 
Birourile 

Comercial 

Economice  

DCI 

 

SRCREB 

Ordin comun 

MAEIE-MEI 
nr 404/2018  

49.3 Elaborarea 

propunerilor de 

eficientizare a 

activității birourilor 

(secțiilor) comercial-

economice în cadrul 

misiunilor 

diplomatice ale 
Republicii Moldova 

peste hotare 

1 Studiu de 

fezabilitate elaborat 

 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

Asistența 

externă 

Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

DCI 

 

SRCREB 

Ordin comun 

MAEIE-MEI 

nr 404/2018 

49.4 Înființarea și 

deschiderea noilor 

birouri comercial-

economice 

Nr. de  birouri 

comercial -

economice propuse 

pentru instituire 

 

Permanent Bugetul MEI DCI 

 

SRCREB 

Hotărârea 

Guvernului 

nNr.558/2018 

cu privire la 

modificarea 

Regulamentulu

i privind 

birourile/(secții

le) comercial-

economice în 
cadrul 

misiunilor 

diplomatice și 

oficiilor consul

are ale 

Republicii 

Moldova peste 

hotare 

Sub-programul: Control al circulației mărfurilor cu dublă destinație 
50.  Obiectiv 50 

Asigurarea 

monitorizării și 

50.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărârii Guvernului 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 
 

Trimestrul I Bugetul MEI Fluctuația 

necontrolată a 
Serviciul 

control al 

circulației 

Legea 

nr.160/2011 
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coordonării circulației 

mărfurilor cu dubla 

destinație 

cu privire la 

modificarea HG 

nr.606 din 15 mai 

2002 „Cu privire la 

Sistemul naţional de 

control al exportului, 
reexportului, 

importului şi 

tranzitului de mărfuri 

strategice în 

Republica Moldova”  

personalului 

calificat 
mărfurilor cu 

dublă 

destinație 

(SCCMDD) 

51.  Obiectiv 51 

Cooperarea continuă 

în domeniul 

controlului 

exporturilor 

tehnologiilor şi 

echipamentelor 

militare  

51.1 Convocarea 

întrevederilor cu 

reprezentanții din 

Ambasada SUA 

Nr. de acțiuni de 

cooperări comune 

realizate 

Trimestrul IV 

 

 

 

 

Bugetul MEI Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

SCCMDD PNAAA 2017-

2019 

52.  Obiectiv 52 

Asigurarea 

funcționării 

mecanismului de 

mobilizare a economiei 

naționale 

52.1 Crearea 
grupurilor de lucru 

interministeriale de 

planificare a 

mobilizării 

2 Grupuri de lucru 
create 

Trimestrul I Bugetul MEI Posibile deficiențe 
de comunicare şi 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

SCCMDD Hotărîrea 
Parlamentului 

nr. nr. 

134/2018 

pentru 

aprobarea 

Strategiei 

naţionale de 

apărare şi a 

Planului de 

acţiuni 

privind 
implementarea 

Strategiei 

naţionale de 

apărare 

pentru anii 

2018–2022 

52.2 Desfășurarea 

ședințelor de inițiere a 

procesului de 

planificare a 

mobilizării economiei 

naționale și apărării 
teritoriului în caz de 

Min. 2 ședințe 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI Posibile deficiențe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

 

SCCMDD Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. nr. 

134/2018  

 



44 

 

război și situații de 

urgență 

Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat 

Sub-programul: Cooperare internațională în domeniul producției  
53.  Obiectiv 53 

Dezvoltarea cooperării 

de producție 

53.1 Elaborarea şi 
completarea Listelor 

(serviciilor) destinate 

livrărilor prin 

cooperarea de 

producţie între agenții 

economici în cadrul 

Acordurilor privind 

cooperarea de 

producţie încheiate 

între Republica 

Moldova şi statele 
CSI (Federaţia Rusă, 

Ucraina, Republica 

Belarus) pentru anul 

2019 

Nr. listelor elaborate 
și completate 

Permanent Buget MEI 
 

Imprevizibilitatea 
deciziilor politice 

Instabilitate 

economică în plan 

naţional şi la nivel 

regional 

DPEMA PAG 2016-
2018 

53.2 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 

2019 

 

Nr. listelor elaborate 

și completate 

Permanent Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Instabilitate 

economică în plan 

naţional şi la nivel 

regional 

DPEMA PAG 2016-

2018 

Sub-programul: Cooperarea internațională în domeniul turismului  
54.  Obiectiv 54 

Dezvoltarea 

colaborării 

internaționale în 

domeniul turismului 

54.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Acordului 

de colaborare în 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  
 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 
mecanismului 

guvernamental; 

 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului nr. 
615/2018 cu 

privire la 

aprobarea 

semnării 
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domeniul turismului 

dintre Republica 

Moldova și România, 

semnat la 22 

noiembrie 2018  

Acordului 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 
României 

privind 

cooperarea în 

domeniul 

turismului 

54.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Acordului 

de colaborare în 

domeniul turismului 

dintre Republica 
Moldova și Georgia, 

semnat la 28 aprilie 

2017 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 
promovarea 

politicilor în 

domeniul 

turismului 

 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.250/2017 cu 

privire la 

aprobarea 

semnării 

Acordului 

dintre 
Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Georgiei 

privind 

cooperarea în 

domeniul 

turismului 

54.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 
cu privire la aprobarea 

semnării  Acordului 

de colaborare în 

domeniul turismului 

cu Muntenegru 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 
guvernamental; 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor în 

domeniul 

turismului 

 

SRMAIMM Hotărîrea 

Guvernului 

nr.262/2015 cu 
privire la 

iniţierea 

negocierilor 

asupra 

proiectului 

Acordului 

dintre Agenţia 

Turismului a 

Republicii 

Moldova şi 

Ministerul 
Dezvoltării 

Durabile şi 
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Turismului al 

Muntenegrului 

privind 

cooperarea în 

domeniul 

turismului 

III. DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC  

Sub-programul: Politici energetice 
55.  Obiectiv 55 

Consolidarea cadrului 

normativ în domeniul 

energetic 

55.1 Promovarea 

proiectului de lege 

pentru aprobarea 

Strategiei energetice a 

Republicii Moldova 

pînă în anul 2030 

Lege adoptată Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/USAID/ 

 

Buget MEI 

Mobilizare tardivă 

a asistenței tehnice, 

inclusiv a 

consultanților 

locali/ 

internaționali; 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 
terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

Direcția 

politici în 

domeniul 

energetic 

(DPE) 

PNAAA 2017-

2019 

Legea nr. 

174/2017 cu 

privire la 

energetică , art. 

4 (1), lit. b 

55.2 Elaborarea 

prognozei balanței 

energetice pe termen 

lung 

Prognoză elaborată 

și publicată pe 

pagina web oficială a 

MEI 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/STARS/ 

 

Buget MEI 

Mobilizare tardivă 

a asistenței tehnice, 

inclusiv a 

consultanților 

locali/ 
internaționali 

DPE Legea nr. 

107/2016 cu 

privire la 

energia 

electrică, art.4 
(1), lit. d 

Sub-programul: Sistemul electroenergetic 
56.  Obiectiv 56 

Diversificarea surselor 

de alimentare cu 

energie electrică prin 

conectarea Sistemului 

Electroenergetic al 

Republicii Moldova la 

Sistemul continental 

European ENTSO- 

56.1 Monitorizarea 

implementării 

proiectului 

investiţional LEA 400 

kV Vulcăneşti-

Chişinău și Staţia 

Back-to-Back 

Vulcăneşti 

4 rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate; 

 

Gradul de progres 

atins ≈ 3% 

 

Volumul investițiilor 

valorificate - 1,5 mil. 
Euro 

Trimestrul IV 50 000 mii. lei 

/BERD, BEI/ 

 

Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 

Neprezentarea 

rapoartelor de 

progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 
instituțiile/ 

entitățile 

responsabile de 

DPE PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 

102/2013 cu 

privire la 

Strategia 

energetică a 

Republicii 
Moldova pînă 

în anul 2030 
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implementarea 

proiectului. 

Ordin 

468/2018 

 

56.2 Monitorizarea 

implementării 

proiectului 

„Reabilitarea reţelelor 
electrice de transport 

ale Î.S. 

„Moldelectrica”, 

finanţat de BERD, 

BEI, UE 

4 rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate; 

Gradul de progres 
atins ≈ 80% 

 

Volumul investițiilor 

valorificate-10,8 

mil. Euro 

Trimestrul IV 178 400 mii lei 

/BERD, BEI/ 

 

Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 

Neprezentarea 
rapoartelor de 

progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 

instituțiile/ 

entitățile 

responsabile de 

implementarea 

proiectului 

DPE 

 

HG nr. 

102/2013 

56.3 Monitorizarea 

procedurii de 

actualizare a studiului 
de fezabilitate pentru 

proiectul LEA 400kV 

Bălți (RM) – Suceava 

(RO) și Stația Back-

to-Back aferentă 

Studiu de 

fezabilitate elaborat 

Trimestrul IV 3 392,3 mii lei 

/BERD/ 

 
Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 
Neprezentarea 

rapoartelor de 

progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 

instituțiile/ 

entitățile 

responsabile de 

implementarea 

proiectului 

DPE 

 

PAG 2016-

2018 

 
HG nr. 

102/2013 
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57.  Obiectiv 57 

Asigurarea 

funcționalității 

sistemului 

electroenergetic al 

Republicii Moldova, 

sub aspectul securității 

infrastructurii de 

alimentare cu energie 

57.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea 

proiectului de lege cu 

privire la modificarea 
unor acte normative 

(aferente cadrului 

juridic cu privire la 

protecția/ zonele de 

protecție a 

infrastructurii 

energetice) 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică, 

/USAID/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 
direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

Legea nr. 

174/2017 cu 

privire la 

energetică  

57.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la desfășurarea 

licitațiilor pentru 

construcția de noi 

centrale electrice sau 

extinderea 

capacităților existente 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică, 

/USAID/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE Legea nr. 

107/2016 art. 

21 (2) 

57.3 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului  

privind aprobarea 

Regulamentului 

privind construcția/ 

reconstrucția 

centralelor electrice 

Hotărîre de Guvern 
aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 
tehnică, 

/USAID/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 
și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE Legea nr. 
107/2016, 

art. 4 (1), lit.g; 

art. 19 (2) 

57.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind aprobarea  
Regulamentului 

privind situaţiile 

excepţionale pe piaţa 

energiei electrice, 

Planului de acţiuni 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul II Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 
Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 
Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE Legea nr. 

174/2017. 

art. 4 (1), lit.f 



49 

 

pentru situaţii 

excepţionale pe piaţa 

energiei electrice  

57.5 Elaborarea 

Raportului de 

monitorizare privind 

securitatea 
aprovizionării cu 

energie electrică 

pentru anii 2017-2018 

Raport elaborat și 

publicat pe pagina 

web oficială a MEI 

Trimestrul III Buget MEI Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 
promovate; 

Neprezentarea 

datelor primare de 

către instituțiile 

vizate de procesul 

de chestionare; 

Lipsa datelor 

statistice relevante 

DPE Legea nr. 

107/2016, 

art.4, alin 3. 

Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale. Produse petroliere. 
58.  Obiectiv 58 

Sporirea securității 

energetice a țării și 

dezvoltarea sistemului 

național de 

aprovizionare cu gaze 

naturale 

58.1 Monitorizarea 

construcției 
gazoductului 

Ungheni−Chişinău 

4 ședințe de lucru 

organizate și 
desfășurate; 

 

Nivel de realizare a 

construcției -100% 

Trimestrul IV Buget MEI Acces obstrucționat 

și limitat la 
informații primare; 

Neprezentarea 

rapoartelor de 

progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 

instituțiile/ 

entitățile 

responsabile de 

implementarea 

proiectului. 

DPE 

 

PNAAA 2017-

2019 
 

HG nr. 

102/2013 

58.2 Monitorizarea 

procesului de 

expropriere a 

terenurilor și 

asigurare a dreptului 

de folosință asupra 

terenurilor utilizate în 

lucrările de 

construcție a 

conductei Ungheni - 

Chişinău 

Numărul de 

proprietari 

expropriați – cca. 

2550; 

 

Numărul de terenuri 

expropriate – cca. 

3098. 

Trimestrul IV 16990,0 mii lei 

 

Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 

Neprezentarea 

informațiilor 

relevante/ 

rapoartelor în 

termen de către 

instituțiile 

implementatoare; 

DPE 

 

CBTM 2019-

2021 

58.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărârii Guvernului 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 
 

Trimestrul II Buget MEI Promovare dificilă 

și tergiversată de 
DPE Legea nr. 

174/2017 
art. 4 (1), lit.f 
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privind aprobarea  

Regulamentului 

privind situaţiile 

excepţionale pe piaţa 

gazelor naturale, 

Planul de acţiuni 
pentru situaţii 

excepţionale pe piaţa 

gazelor naturale 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 
promovate 

59.  Obiectiv 59 

Sporirea securității 

energetice a țării prin 

crearea stocurilor de 

produse petroliere 

59.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului  

pentru aprobarea 

proiectului de lege cu 

privire la crearea și 

menţinerea nivelului 

minim al stocurilor 

petroliere  

Transpune Directiva 
2009/119/CE 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE PNAAA 2017-

2019 

 

Sub-programul: Sistemul termoenergetic 
60.  Obiectiv 60 

Asigurarea dezvoltării 

sistemului 

termoenergetic din 

mun. Chişinău şi Bălţi 

prin reabilitarea 

componentelor 

sistemului alimentare 

centralizată cu energie 

termică 

60.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului  

pentru aprobarea 

proiectului de lege 

privind modificarea 

Legii nr. 92 din 29 

mai 2014 cu privire la 

energia termică și 
promovarea 

cogenerării 

Lege adoptată Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

DPE Legea nr. 

107/2016; 

Legea nr. 

108/2016; 

Legea nr. 

174/2017; 

Legea nr. 

139/2018  

60.2 Monitorizarea 

implementării 

„Proiectului de 

îmbunătățire a 

eficienței sectorului 

de alimentare 

centralizată cu 

energie termică”, 

finanțat de Banca 

Internațională pentru 
Reconstrucție şi 

Dezvoltare (BIRD) 

4 Rapoarte de 

progres recepționate 

și examinate; 

Gradul de realizare a 

proiectului 97%; 

Volumul investițiilor 

valorificate - 42 mil. 

lei 

Trimestrul IV 5691,6 mii lei 

 

Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 

Neprezentarea 

rapoartelor de 

progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 

instituțiile/ 
entitățile 

responsabile de 

DPE 

 

HG nr. 

102/2013 
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din cadrul Băncii 

Mondiale 

implementarea 

proiectului. 

60.3 Monitorizarea 

realizării Proiectului 

„Sistemul 

termoenergetic al 

mun. Bălţi (SA „CET-
Nord”)”, finanţat de 

Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare (BERD) 

4 Rapoarte de 

progres recepționate 

și examinate; 

Gradul de realizare a 

proiectului -100% 
Volumul investițiilor 

valorificate – 3,6 

mil. Euro 

Trimestrul IV 14 605,8 mii 

lei 

 

Buget MEI 

Acces obstrucționat 

și limitat la 

informații primare; 

Neprezentarea 

rapoartelor de 
progres în termen; 

Comunicare și 

interacționare 

anevoioasă cu 

instituțiile/ 

entitățile 

responsabile de 

implementarea 

proiectului. 

DPE 

 

HG nr. 

102/2013 

61.  Obiectiv 61  

Asigurarea 

funcționalității 

sistemelor 

termoenergetice și 

protecția acestora 

61.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 
aprobarea măsurilor 

de susţinere a 

producătorilor de 

energie termică în 

regim de cogenerare 

de înaltă eficienţă 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 
Buget MEI 

Complexitatea 

actului normativ și 

a obiectului de 

reglementare a 
acestuia; 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE Legea nr. 

92/2014 cu 

privire la 

energia termică 
și promovarea 

cogenerării, 

cap. IV, art. 13 

61.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărârii Guvernului 

privind aprobarea  

Regulamentului cu 

privire la protecţia 

reţelelor termice 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 
 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 
/USAID/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 
terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE Legea nr. 

174/2017 

61.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind modificarea 

HG nr. 428 din 15 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

DPE Legea nr. 

420/2006 
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iulie 2009 „Cu privire 

la aprobarea 

reglementării tehnice 

„Cerințe de 

randament pentru 

cazanele noi de apă 
caldă cu combustie 

lichidă sau gazoasă” 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

61.4 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 pe pagina 

web MEI 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

Complexitatea 

exercițiului de 

evaluare a cadrului 

normativ 

DPE Legea nr. 

92/2014, 

art. 16 (1) 

Sub-programul: Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 
62.  Obiectiv 62 

Îmbunătăţirea 

eficienţei energetice 

62.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la auditorii 

energetici și auditul 

energetic  

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

Legea nr. 

139/2018 cu 

privire la 

eficiența 

energetică 

62.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la efectuarea 

auditului energetic de 

către întreprinderile 

mari 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/USAID/ 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

Lipsa unor linii 

directoare la nivel 

comunitar 

DPE 

 

Legea nr. 

139/2018 
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62.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Programului privind 
implementarea 

schemei de obligații 

în domeniul eficienței 

energetice  

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul II Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 
direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

PA MEI 2018 

Legea nr. 

139/2018, art.8 

alin.(7) 

62.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Programului privind 

implementarea 

obligației privind 

renovarea clădirilor 
autorităților 

administrației publice 

centrale de 

specialitate 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul II 

 

 

Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

Legea nr. 

139/2018,  

art.14 alin.(5) 

62.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Strategiei 

sectoriale pentru 

renovarea fondului 

imobiliar național pe 
termen lung 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul III Buget MEI Complexitatea 

exercițiului de 

colectare a datelor 

primare necesare; 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 
Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

Legea nr. 

139/2018,  

art. 7 

alin.(1)  

 

62.6 Monitorizarea 

implementării 

Programului Național 

pentru Eficiență 

Energetică 2011-2020 

Raport de progres 

recepționat, 

examinat și publicat;   

Grad de 

implementare 

estimat -90% 

Trimestrul II Buget MEI Complexitatea 

exercițiului de 

colectare a datelor 

primare necesare; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

DPE 

 

Agenția pentru 

Eficiență 

Energetică 

(AEE) 

HG nr. 

833/2011 cu 

privire la 

Programul 

național pentru 

eficiență 

energetică 
2011-2020 
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de politici 

promovate; 

Implementarea în 

paralel a măsurilor 

de reorganizare 

instituțională a 
entităților 

responsabile 

62.7 Monitorizarea 

implementării 

Planului naţional de 

acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice 

pentru anii 2016-2018  

Raport de progres 

recepționat, 

examinat și publicat; 

Grad de 

implementare a 

Planului de acţiuni -

100%; 

Economii de energie 

realizate/ obţinute 

≈70ktep 

Trimestrul II 

 
Buget MEI Complexitatea 

exercițiului de 

colectare a datelor 

primare necesare; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

Implementarea în 

paralel a măsurilor 
de reorganizare 

instituțională a 

instituțiilor 

responsabile 

DPE 

AEE 

PNAAA 2017-

2019 

PNAEE 2016-

2018 

HG nr. 

833/2011 

62.8 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Planului 

Național de Acțiuni în 

domeniul Eficienței 

Energetice pentru anii 
2019-2021 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul II Buget MEI Complexitatea 

exercițiului de 

colectare a datelor 

primare necesare; 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 
Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

DPE 

 

HG nr. 

833/2011, cap. 

I 

63.  Obiectiv 63 

Asigurarea 

implementării 

continue și eficiente a 

Legii nr.10 din 

26.02.2016 

63.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

de modificare a 

Planului naţional de 

acţiuni în domeniul 

energiei din surse 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/USAID/ 

 

Buget MEI 

Complexitatea 

exercițiului de 

colectare a datelor 

primare necesare; 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 
normativ; 

DPE Legea nr. 

10/2016 

privind 

promovarea 

utilizării 

energiei din 

surse 
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regenerabile pentru 

anii 2013-2020  

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate 

regenerabile, 

art.9, alin.(1) 

63.2 Monitorizarea 

implementării 
Planului naţional de 

acţiuni în domeniul 

energiei din surse 

regenerabile pentru 

anii 2013-2020 

Raport de progres 

recepționat, 
examinat și publicat; 

Grad de 

implementare a 

Planului de acţiuni -

90%;  

Ponderea energiei 

din surse 

regenerabile în 

consumul final brut 

de energie ≈27% 

Trimestrul II Buget MEI Complexitatea 

exercițiului de 
colectare a datelor 

primare necesare; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

Implementarea în 

paralel a măsurilor 

de reorganizare 

instituțională a 

instituțiilor 
responsabile 

DPE 

 

AEE 

PNAAA 2017-

2019 
HG nr. 

1073/2013 

63.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului 

privind criteriile de 

durabilitate pentru 

biocarburanți și 

procedura de 

verificare a respectării 

criteriilor de 
durabilitate la 

producerea 

biocarburanților 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

Complexitatea 

subiectului vizat de 
actul normativ 

DPE 

 

PNAAA 2017-

2019 

63.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

calcul a consumului 

final de energie din 

surse regenerabile în 

transporturi 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul III Asistență 

tehnică 

/STARS, UE/ 

 

Buget MEI 

Promovare dificilă 

și tergiversată de 

terțe părți a actului 

normativ; 

Modificarea 

priorităților 

direcției pe partea 

de politici 

promovate; 

DPE 

 

Legea nr. 

10/2016, 

art.7, alin.(9) 
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63.6 Facilitatea 

procedurilor și 

activităților de 

organizare a 

licitațiilor pentru 

capacitățile de 
generare a energiei 

din surse regenerabile 

Facilitatea 

organizării/ inițierii 

a 2 licitații 

internaționale; 

Licitații organizate 

conform 
calendarului agreat. 

Trimestrul IV Asistență 

tehnică 

/BERD/ 

 

Buget MEI 

Complexitatea 

procedurilor vizate 

de respectiva 

măsură; 

Tergiversarea 

procedurilor 
preparatorii de 

către terțe părți/ 

instituții 

DPE 

 

PAG 2016-

2018 

Legea nr. 

10/2016 

 

64.  Obiectiv 64 

Implementarea Legii 

privind etichetarea 

produselor cu impact 

energetic și a Legii 

privind cerințele în 

materie de proiectare 

ecologică  

aplicabile produselor 

cu impact energetic 

64.1 Monitorizarea 

activităților de 

implementare a 

politicilor sectoriale 

prin desfășurarea 

campaniilor de 

informare și a altor 

măsuri de promovare 

a utilizării 

echipamentelor cu 
impact energetic 

redus 

Buget valorificat 

100% pentru 

măsurile planificate; 

 

Nr. acțiuni de 

promovare 

coordonate - min. 3 

acțiuni/ categorie 

Trimestrul IV Bugetul 

APCSP – 950 

mii lei; 

 

Bugetul AEE – 

2000 mii lei 

 

Buget MEI 

Resurse bugetare 

limitate; 

Capacități limitate 

ale instituțiilor 

responsabile de 

activitățile de 

implementare; 

 

 

DPE 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilo

r și 

Supravegherea 

Pieței (APCSP) 

 

AEE 

PNAAA 2017-

2019 

IV. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII  

Sub-programul: Dezvoltarea societății informaționale și economiei digitale 
65.  Obiectiv 65 

Dezvoltarea unei 

economii și societăți 

digitale moderne și 

incluzive 

65.1 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei Naționale 

de dezvoltare a 

societății 
informaționale 

„Moldova digitală 

2020” 

Raport anual de 

progres elaborat și 

prezentat 

Cancelariei de Stat 

 
Gradul de realizare a 

Strategiei 

Trimestrul I Buget MEI Lipsa informației 

Tergiversarea 

procesului de 

raportare de către 

autorități/instituții 

Direcția 

politici și 

reglementări 

în domeniul 

societății 

informaționale 

și economiei 

digitale 

(DPRSIED) 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

857/2013 cu 

privire la  

Strategia 
naţională de 

dezvoltare a 

societăţii 

informaţionale 

“Moldova 

Digitală 2020” 

65.2 Efectuarea 

Sondajului privind 

utilizarea TIC 

Sondaj efectuat 

 

 

Trimestrul III Partenerii 

strategici 

 

Banca 

Mondială 

Schimbarea 

priorităților 

partenerilor 

strategici 

DPRSIED HG nr. 

857/2013 

 

65.3 Identificarea 

indicatorilor relevanți 
în domeniul societății 

și economiei digitale 

și înaintarea 

Nr. de propuneri 

elaborate și înaintate 
Biroului Național de 

Statistică 

Trimestrul III Buget MEI - DPRSIED Regulamentul 

Direcției  
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propunerilor de 

ajustare a 

Programului 

lucrărilor statistice  

65.4 Stabilirea 

parteneriatelor pentru 

organizarea 
evenimentelor 

publice periodice în 

domeniul TIC (Tech 

Summit,  Startup 

Week 

Business Week) 

Cel puțin 3 

evenimente 

organizate  
 

Pe parcursul 

anului 

Partenerii 

strategici 

/ATIC 
Tekwill/ 

 

Agenția de 

Investiții 

Schimbarea 

priorităților 

partenerilor 
strategici 

DPRSIED Hotărîrea 

Guvernului 

nr.904/2018cu 
privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

industriei 

tehnologiei 

informaţiei şi a 

ecosistemului 

pentru inovare 

digitală pe anii 

2018-2023 

şi a Planului de 
acţiuni privind 

implementarea 

acesteia  

65.5 Participarea la 

activitățile 

organizațiilor și 

instituțiilor (ITU, 

ICANN, Parteneriatul 

Estic, CEPT, UPU) 

internaționale în 

domeniu TIC 

 

Cel puțin 5 reuniuni  

 

Trimestrul IV Partenerii 

strategici 

 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

66.  Obiectiv 66 

Perfecționarea 

cadrului de politici și 

reglementare în 

domeniul economiei și 

societății digitale 

66.1 Analiza 
practicilor europene 

privind dezvoltarea 

economiei și a 

societății digitale și 

înaintarea 

propunerilor de 

rigoare 

Notă elaborată Trimestrul IV Buget MEI - DPRSIED Regulamentul 
Direcției 

66.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru modificarea  

unor acte legislative 

Hotărâre de Guvern 

pentru aprobarea 

unor acte legislative 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI Deficiențe de 

comunicare 

instituțională la 

definitivarea 

proiectului 

DPRSIED Hotărârea 

Curții de 

Conturi nr.62 

din 02.08.2018 
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(Legea nr. 467/2003, 

Legea nr.71/2007) 

66.3 Analiză, în 

comun cu partenerii 

strategici privind 

necesitatea ajustării 

cadrului normativ în 
vigoare în domeniul 

comerțului electronic 

și elaborarea 

propunerilor de 

îmbunătățire 

Analiză efectuată Trimestrul III Buget MEI Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DPRSIED 

 

DPEMA 

Regulamentul 

Direcției 

Sub-programul: Consolidarea şi dezvoltarea industriei tehnologiei informației 
67.  Obiectiv 67 

Crearea condițiilor 

pentru creșterea 

competitivității 

industriei tehnologiei 

informației 

67.1 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a industriei 

IT și a ecosistemului 
pentru inovare 

digitală pe anii 2018-

2023 

Nr. de acțiuni 

implementate 

 

 

Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea 

termenului-limită 

de prezentare a 

informației  de către 

autorități 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.2 Dezvoltarea 

parteneriatelor 

privind extinderea 

rețelei de Centre de 

excelență și inovații 

în domeniul TIC, 

precum și promovarea 

proiectelor similare și 

la alte instituții de 
învățământ: USM, 

UPSC, AMTAP, 

USARB, USCH 

Centrul de excelență 

Tekwill consolidat 

 

Nr. de proiecte 

promovate  

 

Trimestrul III Partenerii 

strategici 

Amînarea 

termenului de 

realizare în urma 

situațiilor 

neprevăzute; 

 

Întreruperea 

asistenței tehnice 

din partea 
partenerilor 

strategici 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.3 Elaborarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

desemnare a 

„Ambasadorului 

digital al Republicii 

Moldova” 

Regulament elaborat  

 

Trimestrul II Buget MEI - DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.4 Elaborarea 

propunerilor de 

măsuri pentru 

Nr. de măsuri de 

stimulare a startup-

urilor IT elaborate 

Trimestrul III Partenerii 

strategici 

Întreruperea 

asistenței tehnice 

din partea 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 
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susținerea startup-

urilor IT 

partenerilor 

strategici 

67.5 Elaborarea 

propunerilor de 

ajustare a actelor 

normative în 

domeniul achizițiilor 
publice în scopul 

facilitării participării 

companiilor TI locale 

la realizarea 

proiectelor de e-

guvernare 

Nr. de propuneri 

elaborate și înaintate 

Ministerului 

Finanțelor pentru 

promovare 

Trimestrul IV Buget MEI Rezistență 

instituțională la 

promovarea 

proiectului 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.6 Elaborarea 

propunerilor de 

măsuri de stimulare 

pentru încurajarea 

companiilor care 

investesc în 

digitizarea business 
proceselor 

Nr. de propuneri 

elaborate și înaintate  

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

/Parteneri 

strategici/ 

Rezistență 

instituțională la 

promovarea 

proiectului 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.7 Elaborarea 

propunerilor de 

modificare a 

punctului 18 din 

Regulamentul privind 

obiectele de 

proprietate 

intelectuală create în 

cadrul exercitării 

atribuțiilor de serviciu 

(Hotărârea 
Guvernului nr. 

1609/2003) 

Proiect de hotărîre 

de Guvern elaborat  

Trimestrul III Buget MEI Interesul scăzut al 

autorității 

responsabile de 

promovare a 

proiectului 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.8 Organizarea în 

comun cu partenerii 

strategici, a 

campaniei de 

promovare a 

atractivității 

specialităților IT 

1 Campanie de 

promovare 

desfășurată  

Trimestrul III Partenerii 

strategici 

Lipsa resurselor 

financiare  
DPRSIED HG 

nr.904/2018 

67.9 Participarea la 

misiunile economice 

de promovare a 

Nr. de misiuni 

desfășurate; 

 

Trimestrul IV Partenerii 

strategici 

Interesul scăzut din 

partea publicului 

țintă  

DPRSIED HG 

nr.904/2018 
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mediului de afaceri și 

oportunităților 

investiționale în 

industria IT 

Nr. de potențiali 

investitori 

identificați 

68.  Obiectiv 68 

Promovarea politicii 

privind dezvoltarea 

parcului pentru 

tehnologia informației 

68.1 Monitorizarea 

funcționării parcului 

pentru tehnologia 
informației și  

elaborarea 

propunerilor de 

perfecționare a 

cadrului normativ 

aferent funcționării 

parcului pentru 

tehnologia 

informației „Moldova 

IT park” 

Examinarea 

rapoartelor de 

funcționare 
Nr. de rezidenți ai 

parcului 

 

Nr. de propuneri 

înaintate 

 

 

Semestrul II - Neprezentarea în 

termen de către 

administrație a 
rapoartelor  

 

DPRSIED Legea nr. 

77/2016 cu 

privire la 
parcurile 

pentru 

tehnologia 

informaţiei 

  

68.2 Identificarea 

partenerilor pentru 

studierea fezabilității 
proiectului privind 

crearea componentei 

infrastructurale a 

„Moldova IT Park” 

Parteneri identificați Trimestrul IV Partenerii 

strategici 

Schimbarea 

priorităților 

partenerilor 
strategici  

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

68.3 Coordonarea 

Regulamentului de 

funcționare a  

parcului pentru 

tehnologia 

informației „Moldova 

IT park” 

Regulament 

coordonat 

Trimestrul I „Moldova IT 

park” 

Deficiențe de 

comunicare și 

consens 

DPRSIED Regulamentul 

Direcției  

68.4 Asigurarea 

evaluării activității 
parcului pentru 

tehnologia 

informației, conform 

Ordinului MEI nr.195 

din 12.04.2018  

Raport de evaluare 

elaborat 

Trimestrul II „Moldova IT 

park” 

Neprezentarea în 

termen de către 
rezidenți a 

rapoartelor anuale 

DPRSIED HG 

nr.1143/2017 
pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i privind 

evaluarea 

activităţii 

parcului pentru 

tehnologia 

informaţiei 
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68.5 Asigurarea 

activității Comisiei  

de examinare și 

evaluare a solicitărilor 

rezidenților parcului 

pentru tehnologia 
informației în vederea 

acordării avizului 

pentru dreptul de 

ședere  

Nr. solicitărilor 

examinate 

Nr. avize acordate 

Semestrul II Buget MEI Interes scăzut din 

partea potențialilor 

solicitanți 

DPRSIED Ordinul MEI 

nr.377 din 

18.12.2017 

Sub-programul: Consolidarea și dezvoltarea Serviciului 112 
69.  Obiectiv 69 

Coordonarea 

implementării 

eficiente a Serviciului 

Național Unic pentru 

apelurile de urgență 

112 

69.1 Monitorizarea și 

elaborarea la 

necesitate a 

modificărilor în 

cadrul normativ 

aferent funcționării 
Serviciului 112 

Notă informativă 

elaborată 

 

Cadrul normativ 

perfecționat 

Trimestrul IV Buget MEI - DPRSIED 

 

Instituția 

Publică 

„Serviciul 112” 

(IP Serviciul 

112) 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

241/2016 cu 

privire la  cu 

privire la 

aprobarea 
Programului 

naţional 

privind 

implementarea 

Serviciului 

naţional unic 

pentru apelurile 

de urgenţă 112 

 

Legea 

nr.174/2014 cu 

privire la 
organizarea şi 

funcţionarea 

Serviciului 

naţional unic 

pentru apelurile 

de urgenţă 112 

69.2 Asigurarea 

funcționării 

Comitetului 

coordonator 

interdepartamental 

pentru asigurarea 
interacțiunii dintre 

Serviciul național 

unic pentru apelurile 

Nr. de acțiuni lansate Trimestrul IV Buget 

IP Serviciul 

112 

Deficiențe de 

comunicare 

instituțională 

DPRSIED 

 

IP Serviciul 

112 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

242/2016  cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentulu
i privind 

organizarea şi 

funcţionarea 
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de urgenţă 112 şi 

serviciile specializate 

de urgenţă 

Comitetului 

coordonator 

interdepartame

ntal pentru 

asigurarea 

interacţiunii 
dintre Serviciul 

naţional unic 

pentru apelurile 

de urgenţă 112 

şi serviciile 

specializate de 

urgenţă 

69.3 Mediatizarea și 

desfășurarea 

campaniilor de 

informare și educare a  

populației privind 

numărul unic de 
urgență 112 și 

necesitatea apelării 

acestuia în situații de 

urgență 

Nr. de campanii 

desfășurate  

 

Nr. de persoane 

intruire instruite 

Permanent IP Serviciul 

112 

Lipsa resurselor 

financiare 
DPRSIED 

 

IP Serviciul 

112 

Legea 

nr.174/2014 

69.4 Elaborarea 

propunerilor de 

extindere a 

Serviciului 112 pînă 

la echipaje 

specializate de 

urgență 

Nr. de propuneri 

elaborate 

Trimestrul III IP Serviciul 

112 

 DPRSIED 

 

IP Serviciul 

112 

Regulamentul 

Direcției  

69.5 Coordonarea și 

aprobarea de către 
MEI a bugetului  

Serviciul naţional 

unic pentru apelurile 

de urgenţă 112 

(SNUPAU 112)  

Buget elaborat și 

aprobat 

Trimestrul I IP Serviciul 

112 

- DPRSIED 

 

IP Serviciul 

112 

HG nr. 

241/2016 

Sub-programul: Securitate cibernetică și siguranța online 
70.  Obiectiv 70 

Creșterea nivelului de 

securitate cibernetică 

și sporirea siguranței 

online 

70.1 Monitorizarea și 

implementării 

Programului național 

de securitate 

cibernetică a 
Republicii Moldova 

Raport de 

monitorizare 

elaborat și prezentat 

CS 

Semestrial Buget MEI Neprezentarea 

informației de către 

instituțiile 

implementatoare 

DPRSIED 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.811/2015 cu 

privire la 

Programul 
naţional de 
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securitate 

cibernetică 

a Republicii 

Moldova 

pentru anii 

2016-2020 

70.2 Monitorizarea 
implementării 

Cerințelor minime 

obligatorii de 

securitate cibernetică 

de către autoritățile 

publice centrale 

Raport de 
monitorizare 

elaborat 

Trimestrul II Buget MEI Neprezentarea 
informației de către 

instituțiile 

implementatoare 

DPRSIED Hotărîrea 
Guvernului 

nr.201/2017 

privind 

aprobarea 

Cerinţelor 

minime 

obligatorii de 

securitate 

cibernetică 

70.3 Monitorizarea 

implementării 

Planului de acțiuni 

privind promovarea 
siguranței pe Internet 

a copiilor și 

adolescenților  

Raport de 

monitorizare 

elaborat și prezentat 

CS 

Trimestrul II  Buget MEI Neprezentarea 

informației de către 

instituțiile  

implementatoare 

DPRSIED 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.212/2017  

pentru 
aprobarea 

Planului de 

acţiuni privind 

promovarea 

siguranţei 

pe Internet a 

copiilor şi 

adolescenţilor 

pentru anii 

2017-2020 

71.  Obiectiv 71 

Asigurarea 

transpunerii de bune 

practici privind 

securitatea rețelelor și 

sistemelor 

informaționale 

71.1 Elaborarea 

proiectului hotărârii 
Guvernului privind 

aprobarea proiectului 

de lege privind 

securitatea rețelelor și 

sistemelor 

informaționale 

Proiect de lege 

elaborat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 
Partenerii 

strategici 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
colaborare 

instituțională 

DPRSIED 

 

Regulamentul 

Direcției  

71.2 Studierea 

bunelor practici de 

guvernanță a 

Internetului și a 

domeniului de nivel 

superior de țară 

Înaintarea 

propunerilor către 

regulator 

Trimestrul III Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DPRSIED 

 

Regulamentul 

Direcției 
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71.3 Promovarea, în 

cadrul grupului de 

lucru, creat de SIS, a 

măsurilor de 

contracarare a 

amenințărilor hibride 
în mediul online 

Nr. de propuneri 

înaintate în cadrul 

grupului de lucru 

Permanent Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

Lipsa ședințelor 
organizate de SIS 

DPRSIED 

 

Decizia PM 

nr.60/2018 

Sub-programul: Infrastructura de comunicații electronice 
72.  Obiectiv 72 

Sporirea calității 

serviciilor de 

comunicații 

electronice  

 

 

72.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea Agenţiei 

Naţionale pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

Direcția 

infrastructura 

de comunicații 

(DICOM) 

Legea 

comunicaţiilor 

electronice 

  

nr. 241/2007 

72.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului  

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Instituției publice 

”Serviciul Național de 

Management al 

Frecvențelor Radio” 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DICOM Regulamentul 

Direcției  

72.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului  

pentru aprobarea 

semnării Acordului 

între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DICOM Declarația 

comună a 

Guvernului 

Republicii 

Moldova și a 

Guvernului 

României 
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Guvernul României 

privind eliminarea 

unor tarife de roaming 

privind 

eliminarea unor 

tarife de 

roaming, 

semnată la 

22.12.2018; 

Horărârea 

Guvernului nr. 

1127/2018 

72.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului  

pentru aprobarea 

Legii pentru 

modificarea Legii 

comunicațiilor 

electronice nr. 

241/2007 

(Transpunerea 

Regulamentului (UE) 

2015/2120 și a 

Regulamentului (UE) 

nr. 531/2012) 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 

legii aprobată  

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DICOM PNAAA 2017-

2019 

72.5 Asigurarea 

efectuării  măsurători

lor tehnice a 

parametrilor de 

calitate a serviciilor 

furnizate prin 

intermediul reţelelor 

de comunicaţii mobile 

celulare, precum și a 

analizei şi prezentării 

rapoartelor 

Nr. de sesiuni de 

măsurări realizate 

 

Nr. de rapoarte 

elaborate 

 

Permanent Buget MEI 

 

IP SNMFR 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DICOM  

IP SNMFR 

Legea nr. 

241/2007 

72.6 Participarea la 

consultări privind 

Nr. de participări  Permanent Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

DICOM Regulamentul 

Direcției 
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inițierea unui Acord 

Regional de Roaming 

între țările membre 

ale Parteneriatului 

Estic 

colaborare 

instituțională 

73.  Obiectiv 73 

Gestionarea eficientă a 

spectrului de frecvențe 

radio cu utilizare 

neguvernamentală  

73.1 Monitorizarea 

implementării 

Programului de 
management al 

spectrului de 

frecvente radio pe anii 

2013-2020 

Raport elaborat Trimestrul I Buget MEI   Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 
avizelor de către 

autorități sau 

prezentarea 

informației eronate 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr. 

116/2013 cu 
privire la 

aprobarea 

Programului de 

management 

al spectrului de 

frecvenţe radio 

pe anii 2013-

2020 

73.2 Promovarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Reglementării tehnice 
”Punerea la dispoziție 

pe piață a 

echipamentelor 

radio” 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul I Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DICOM PNAA 2017-

2019 

73.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului 

nr.116/2013 cu 

privire la aprobarea 

Programului de 
management al 

spectrului de 

frecvențe radio pentru 

anii 2013-2020 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare  

instituțională și cu 

parteneri privați  

DICOM Legea nr. 

283/2018 

pentru 

modificarea 

articolului 97 

din Legea 

comunicațiilor 

electronice nr. 
241/2007 

73.4 Elaborarea 

proiectului de 

hotărâre a Comisiei 

de stat pentru 

frecvențe radio 

privind introducerea 

Hotărîrea Comisiei 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare  

instituțională și cu 

parteneri privați  

DICOM Legea nr. 

283/2018 
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în Tabelul naţional de 

atribuire a benzilor de 

frecvenţe a unor noi 

reglementări 

naţionale 

73.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
Regulamentului 

privind prelucrarea 

informațiilor ce 

conțin date cu 

caracter personal în 

SIA ”Registrul de stat 

al frecvențelor și 

stațiilor radio” și 

notificarea acestuia 

către Centrul Național 

pentru Protecția 

Datelor cu Caracter 
Personal 

Regulament aprobat 

prin ordinul MEI  
 

Proiect notificat la 

CNPDCP 

Trimestrul III  Buget MEI   

 
IP SNMFR 

- DICOM 

 

IP SNMFR 

 

Serviciul 

tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor 

(STIC) 

 

Legea nr. 

133/2011 

73.6 Efectuarea unui 

studiu și elaborarea de 

propuneri cu privire la 

caracteristicile și 

necesitățile de spectru 

pentru Internetul 

Lucrurilor (Internet of 

Things) precum și 

estimarea 

posibilităților tehnice 

de implementare a 
acestora în Republica 

Moldova 

Studiu elaborat/ nr. 

de propuneri 

înaintate 

Trimestrul II Buget MEI 

 

IP SNMFR 

- DICOM  

 

IP SNMFR 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.629/2018 cu 

privire la 

aprobarea 

Programului de 

dezvoltare a 

reţelelor de 

bandă largă  

pe anii 2018-

2020 şi a 
Planului de 

acţiuni pentru 

realizarea 

acestuia 

73.7 Efectuarea unui 

studiu și elaborarea de 

propuneri cu privire la 

caracteristicile și 

necesitățile de spectru 

pentru rețelele de  

radiodifuziune sonoră 

digitală terestră (T-
DAB), precum și 

Studiu elaborat/ nr. 

de propuneri 

înaintate 

Trimestrul II Buget MEI 

 

IP SNMFR 

- DICOM 

 

IP SNMFR 

Legea nr. 

69/2008 
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estimarea 

posibilităților tehnice 

de implementare a 

acestora în  Republica 

Moldova 

73.8 Efectuarea unui 

studiu și elaborarea de 
propuneri cu privire la 

caracteristicile  și 

necesitățile de spectru 

pentru rețele de 

comunicații mobile în 

bandă largă 5G, 

precum și estimarea 

posibilităților tehnice 

de implementare a 

acestora în  Republica 

Moldova 

Studiu elaborat/ nr. 

de propuneri 
înaintate 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

IP SNMFR 

- DICOM  

 

IP SNMFR 

Hotărârea 

Guvernului 
nr.629/2018 

73.9 Coordonarea 

activităților 
referitoare la 

utilizarea spectrului 

de frecvențe radio cu 

destinație civilă 

Nr. de activități 

coordonate 

Permanent Buget MEI - DICOM  

 

IP SNMFR 

Legea nr. 

241/2007;  
 

Codul 

audiovizualului 

al RM nr. 

260/2006 

73.10 Elaborarea 

poziției armonizate la 

nivel european a 

Republicii Moldova 

pentru  Conferința 

Mondială de 

radiocomunicații 
WRC-2019  

Poziție armonizată 

elaborată  

Trimestrul III Buget MEI - DICOM  

 

IP SNMFR 

Legea nr. 

241/2007 

73.11 Pregătirea 

participării 

reprezentanților 

ministerului la 

Conferința Mondială 

de radiocomunicații 

WRC-2019 

Nr. de documentelor 

examinate 

Trimestrul IV Buget MEI - DICOM  

 

IP SNMFR 

Legea nr. 

241/2007 

73.12 Participarea la 

activitatea structurilor 

specializate din cadrul 

Parteneriatului Estic 

Nr. de participări Anual Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

DICOM  PNAAA 2017-

2019 
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(panelul de 

armonizare a pieței 

digitale în 

Parteneriatul Estic). 

autorități 

73.13 Asigurarea 

activităţii în cadrul 

Grupului de lucru pe 
probleme de 

comunicaţii 

electronice şi poştale 

în procesul de 

reglementare a 

conflictului 

transnistrean și 

întreprinderea 

măsurilor necesare 

Nr. de şedinţe 

convocate; 

 
Nr. de avize şi 

recomandări 

prezentate 

 

Permanent Bugetul MEI Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 
guvernamental 

DICOM  Decizia 

protocolară 

privind 
organizarea 

interacțiunii în 

domeniul 

comunicațiilor 

electronice, 

semnată între 

reprezentanții 

politici pentru 

reglementare 

transnistreană 

la data de 

25.11.2017 

74.   Obiectiv 74 

Dezvoltarea rețelelor 

de comunicații 

electronice în bandă 

largă 

74.1 Elaborarea 
proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru 

aprobarea Legii de 

modificare a Legii nr.  

nr. 28/2016 de 

modificare privind 

accesul pe proprietăți 

și utilizarea partajată 

a infrastructurii 

asociate rețelelor 

publice de 
comunicații 

electronice  

(Transpunerea 

Directivei 

2014/61/UE) 

Hotărîre de Guvern 
pentru aprobarea 

legii de modificare 

aprobată  

Trimestrul III Buget MEI Schimbări ale 
Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental 

 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DICOM  Hotărârea 
Guvernului 

nr.629/2018 

74.2 Promovarea 

parteneriatelor 

public-private în 

vederea creării 

reţelelor publice de 

comunicaţii 

electronice în bandă 
largă în localităţile 

Nr. de acțiuni 

efectuate 

Permanent Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare  

instituțională 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr.  

nr.629/2018 



70 

 

rurale 

74.3 Desfăşurarea 

unor activităţi de 

informare a populaţiei 

şi comunităţii de 

afaceri (întreprinderi 

mici şi mijlocii) 
despre avantajele 

accesului la Internet 

în bandă largă 

Nr. de activităţi de 

informare şi 

evenimente publice 

realizate; 

materiale 

promoţionale 
elaborate 

Permanent Buget MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

externi 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr.  

nr.629/2018 

74.4 Colaborarea cu 

comunitatea 

donatorilor pentru 

asigurarea accesului 

în bandă largă NGA 

în localităţile cu 

primării în care nu 

există puncte de 

prezenţă ale fibrei 

optice 

Nr. de reuniuni 

comune desfăşurate 

Permanent Buge 

 MEI 

Asistența 

partenerilor 

externi 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare  

instituțională și cu 

parteneri privați 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr.  

nr.629/2018 

74.5 Efectuarea unui 

studiu și elaborarea de 

propuneri privind 

asigurarea 

neîntreruptă cu 

energie electrică a 

staţiilor de bază ale 

reţelelor de 

comunicaţii 

electronice mobile 

Studiu elaborat/ nr. 

de propuneri 

înaintate 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Asistența 

partenerilor 

externi 

Prezentarea 

întîrziată a 

informației de către 

instituțiile 

participante; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare pentru 

angajarea 

expertului de către 

partenerii externi 

DICOM  

în comun cu 

DPDE 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.629/2018 

74.6 Efectuarea unui 

studiu privind 
simplificarea 

procedurii de 

autorizare a 

construirii/instalării 

elementelor de reţele 

publice de 

comunicaţii 

electronice şi a 

elementelor de 

infrastructură asociate 

acestor reţele, în 

Studiu elaborat 

 
Nr. de propuneri 

înaintate 

Trimestrul II Buget MEI 

Asistența 
partenerilor 

externi 

Prezentarea 

întîrziată a 
informației de către 

instituțiile 

participante; 

Nealocarea 

resurselor 

financiare pentru 

angajarea 

expertului de către 

partenerii externi 

DICOM  

în comun cu 

DUCL și DIT 

Hotărârea 

Guvernului 
nr.629/2018 
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special în cazul 

reţelelor aeriene, 

reţelelor instalate în 

infrastructura 

tehnico-edilitară 

existentă, 
echipamentelor şi a 

altor elemente de 

infrastructură a 

reţelelor interne de 

acces în bandă largă 

(reţelele de cablu în 

blocuri locative) şi a 

staţiilor (antenelor 

demontabile, inclusiv 

de tip microcell) 

74.7 Efectuarea unui 

studiu și elaborarea de 

propuneri cu privire la 
implementarea noului 

Cod european al 

comunicațiilor 

electronice în 

legislația Republicii 

Moldova 

Studiu elaborat 

 

nr. de propuneri 
înaintate 

Trimestrul IV Buget MEI   Tergiversarea 

adoptării 

proiectului Codului 
european al 

comunicațiilor 

electronice 

DICOM Regulamentul 

Direcției 

75.  Obiectiv 75  

Tranziția la 

televiziunea digitală 

terestră 

75.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

de hotărâre a 

Guvernului pentru 

modificarea unor 

hotărâri ale 
Guvernului 

(HG nr. 240/2015 și 

HG nr. 129/2018) 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr. 

240/2015 

pentru 

aprobarea 

Programului 
privind 

tranziţia de la 

televiziunea 

analogică 

terestră la cea 

digitală terestră 

75.2 Monitorizarea 

implementării 

Programului privind 

tranziţia de la 

televiziunea 

analogică terestră la 
cea digitală terestră 

Raport elaborat Trimestrul I Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități sau 

prezentarea 
informației eronate 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr. 

240/2015 
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75.3 Asigurarea 

dotării cu convertoare 

pentru televiziunea 

digitală terestră a 

familiilor beneficiare 

de ajutor social 

Licitație deschisă 

pentru achiziționarea 

cantității necesare de 

convertoare 

organizată; 

Licitație deschisă 
pentru selectarea 

operatorului 

economic care va 

asigura distribuirea 

convertoarelor 

beneficiarilor de 

ajutor social 

eligibili; 

Nr. de familii  

beneficiare de 

convertoare gratuite 

Trimestrul IV Buget MEI (3 

mln lei) 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare alocate; 

Lipsa ofertelor 

DICOM Hotărârile 

Guvernului nr. 

129/2018 cu 

privire la 

dotarea cu 

convertoare 
pentru 

televiziunea 

digitală terestră 

a familiilor 

beneficiare de 

ajutor social 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

240/2015 

75.4 Desfăşurarea 

unei campanii de 
informare a populaţiei 

cu privire la diferite 

aspecte ce ţin de 

tranziţia la 

televiziunea digitală 

Nr. de spoturi 

informative difuzate 
la TV şi radio;  

 

Pagină web de 

informare creată 

 

Permanent Buget MEI 

 
Asistența 

partenerilor 

externi 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
colaborare 

instituțională și cu 

parteneri privați 

DICOM Hotărârea 

Guvernului nr. 
240/2015 

Sub-programul: Politici în domeniul comunicațiilor poștale 
76.  Obiectiv 76 

Dezvoltarea sectorului 

de comunicații poștale 

76.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea legii 

de modificare a Legii 

comunicațiilor 

poștale nr. 36/2016 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 

legii de modificare 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DICOM PNAAA 2017-

2019 

76.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectelor 

de hotărîre a 

Guvernului pentru 

aprobarea legilor  

privind ratificarea 
actelor UPU, aprobate 

la Congresul 

extraordinar din 

Addis-Ababa la 

07.09.2018 

3 Hotărîri de Guvern 

pentru aprobarea 

legilor  aprobate  

Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

DICOM Legea nr. 

36/2016 

76.3 Elaborarea și Hotărîre de Guvern Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea DICOM PNAAA 2017-
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aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

pentru aducerea 

legislației în 

concordanță cu Legea 

comunicațiilor 
poștale nr. 36/2016 

aprobată termenelor-limită 

de prezentare a 

avizelor de către 

autorități 

2019 

76.4 Aprobarea 

programelor 

emisiunilor de mărci 

și efecte poștale 

Programe anuale 

aprobate 

Trimestrul III Buget MEI - DICOM Legea 

comunicațiilor 

poștale nr. 

36/2016 

V. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII ȘI SECURITATEA INDUSTRIALĂ 

Sub-programul: Sistemul național de standardizare 
77.  Obiectiv 77  

Dezvoltarea unui 

sistem național de 

standardizare 

competitiv și modern, 

aplicativ de către 

mediul de afaceri  

77.1 Coordonarea şi 

aprobarea 

Programului naţional 

de standardizare 
pentru anul 2019 

Proiect consultat și 

aprobat  

Trimestrul I 

 

Buget de stat 

4100,0 mii lei 

 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor participante 
la proces 

Institutul de 

Standardizare 

din Moldova 

(INS) 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței 

(DICSI) 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-
2019 (HG nr. 

1011/2016) 

77.2 Adoptarea 

standardelor europene 

şi internaţionale ca 

standarde 

moldovenești 

Rata de preluare a 

standardelor 

europene la nivel de 

100 %;  

 

Trimestrul IV 

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-

2019 (HG nr. 
1011/2016) 

77.3 Identificarea și 

anularea standardelor 

conflictuale cu 

standardele 

moldovenești care 

adoptă standarde 

europene 

Cel puţin 500 de 

standarde 

conflictuale anulate  

 

Trimestrul IV 

 

Opunerea 

autorităţilor de 

reglementare;  

Abilităţi 

insuficiente de 

identificare a 

standardelor 

conflictuale 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-

2019 (HG nr. 

1011/2016) 

77.4 Identificarea și 

anularea standardelor  

moldovenești 

depăşite şi care 

Cel puţin 500 de 

standarde depășite 

anulate  

 

Trimestrul IV 

 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părților participante 
la proces 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 
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contravin legislaţiei 

europene transpuse  

 

CBTM 2017-

2019 (HG nr. 

1011/2016) 

77.5 Elaborarea 

standardelor 

moldovenești 

originale în domenii 
de interes național 

Cel puțin 5 proiecte 

de standarde 

moldovenești 

elaborate 

Trimestrul IV 

 

Deficiențe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părților participante 
la proces 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-
2019 (HG nr. 

1011/2016) 

77.6 Organizarea 

evenimentelor de 

sporire a gradului de 

conștientizare a 

beneficiilor 

implementării 

standardelor 

Cel puțin 12 

evenimente 

organizate 

Cel puțin 200 de 

participanți 

Trimestrul IV 

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-

2019 (HG nr. 

1011/2016) 

78.  Obiectiv 78 

Dezvoltarea 

parteneriatului şi 

participarea activă a 

ISM la procesele de 

standardizare 

europeană în calitate 

de membru 

companion al CEN şi 

CENELEC, precum şi 

de membru observator 

la Institutul European 

de Standardizare în 

Telecomunicaţii 

 

78.1 Participarea la 

lucrările comitetelor 

tehnice, la şedinţele 

de lucru ale 
organizaţiilor 

europene, 

internaţionale şi 

regionale de 

standardizare, 

colaborarea 

interinstituțională cu 

organismele de 

standardizare din alte 

țări, inclusiv achitarea 

cotizațiilor de 

membru  
 

2 comitete tehnice 

europene/internațion

ale la care este 

membru; 
 

8 ședințe de lucru pe 

plan european/ 

internațional/  

interstatal  

 

cel puțin 100 

proiecte de 

standarde 

examinate;  

 

Permanent Buget de stat 

/1100,0 mii 

lei/ 

 
 

Asistență externă 

 

 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

 
 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-
2019 (HG nr. 

1011/2016) 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

454 din 

24.03.2008 

cu privire la 

optimizarea 

participării 

organelor 

centrale  de 
specialitate 

ale 

administraţiei 

publice, 

precum şi a 

altor autorităţi 

administrative 

centrale la 

executarea 

angajamentelor 

asumate faţă 



75 

 

de organizaţiile 

internaţionale 

78.2 Implementarea 

în activitatea 

Institutului de 

Standardizare din 

Moldova a 
instrumentelor IT 

moderne  

 

Aplicarea platformei 

ISOlutions  

 

e-shop implementat  

Permanent Buget de stat 

/1220,0 mii 

lei/ 

 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

 

INS 

 

DICSI 

PNAAA 2017-

2019; 

 

CBTM 2017-

2019 (HG nr. 
1011/2016) 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

454/2008 

79.  Obiectiv 79 

Promovarea 

implementării 

standardelor europene 

armonizate 

79.1 Actualizarea 

continuă a ordinelor 

care aprobă listele 

standardelor 

moldovenești care 

adoptă standarde 

armonizate la 

reglementările 
tehnice 

5 ordine aprobate   Trimestrul IV Buget MEI Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea 

politicilor;  

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 
instituţională şi 

inter-instutiţională  

DICSI PNAAA 2017-

2019 

Sub-programul: Sistemul național de metrologie  
80.  Obiectiv 80 

Dezvoltarea sistemului 

național de metrologie 

în scopul asigurării  

trasabilității 

măsurărilor efectuate 

în Republica Moldova  

la Sistemul 

Internațional de 

Unități (SI) 

80.1 Dezvoltarea 

Sistemului Național 

de Etaloane prin 

modernizarea 

etaloanelor naționale 

 

Cel puțin 2 etaloane 

modernizate 

Trimestrul IV 8447,5 mii lei 

 

Asistență 

externă 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor;  

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 
  

Institutul 

Național de 

Metrologie 

(INM) 

 

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

1065/2017 cu 

privire la 
aprobarea 

Planului 

naţional de 

acţiuni în 

domeniul 

facilitării 

comerţului 

pentru perioada 

2018-2020 

80.2 Crearea 

etaloanelor naționale 

ale unităților de 

măsură  

Studiu de fezabilitate 

privind evaluarea 

relevanței etalonului 

național elaborat. 
 

Trimestrul IV Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor;  
 

INM 

  

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 
1065/2017 
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Etaloane create și 

aprobate 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute  

 

80.3 Menţinerea 

Bazei Naţionale de 

Etaloane (BNE) şi 

crearea condiţiilor 
adecvate pentru 

funcționarea acesteia  

 

16 etaloane naţionale 

din componenţa 

BNE cercetate; 

 

Trimestrul IV Abilităţi 

insuficiente de 

efectuare a 

cercetărilor;  
Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute 

INM 

  

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 
1065/2017 

 

80.4 Demonstrarea 

capabilităţilor de 

etalonare şi măsurare 

în scopul asigurării 

recunoaşterii  

internaţionale a 

măsurărilor prin:  

- participarea la inter-

comparări 

multilaterale sau  
bilaterale, organizate 

sub coordonarea 

Comitetului 

Internaţional de 

Măsurări şi greutăți 

(CIPM);  

- publicarea tabelelor 

Capabilităţilor de 

etalonare şi măsurare 

(CMC) pe site-ul 

Biroului Internaţional 
de Măsuri şi Greutăți 

(BIPM) 

Participarea la 14 

intercomparări la 

nivel regional;  

2 rapoarte 

preliminare ale  

comparărilor 

publicate  

(Draft A);  

 

2 rapoarte finale ale 
comparărilor 

publicate  

(Draft B);  

 

Nr. capabilități de 

măsurare și calibrare 

publicate; 

Trimestrul IV Fluctuația 

necontrolată a 

personalului 

calificat; 

Apariţia unor 

cheltuieli 

neprevăzute; 

  

Expertiza 

îndelungată a 
tabelelor CMC 

propuse spre 

publicare în 

comitetele tehnice 

de profil în 

organizația 

regional de 

metrologie 

COOMET 

INM 

  

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 

1065/2017 

 

81.  Obiectiv 81 

Promovarea şi 

intensificarea 

cooperării cu 

organismele europene 

din domeniul 

metrologiei 

81.1 Cooperarea cu 

organizațiile 

europene și regionale 

de metrologie  

Convenția Metrului 

OIML 

EURAMET şi 

WELMEC, 

COOMET  

5 de ședințe a 

comitetelor tehnice  

 

8 evenimente pe plan 

european/ 

internațional/  

interstatal la care s-a 

participat;  

 

Trimestrul IV Buget de stat  

 

1473,0 mii lei 

 

 

276,966 mii lei 

 

 

Asistență externă 

 

Insuficiența sau 

lipsa mijloacelor 

financiare 

INM 

 

DICSI 

Legea 

metrologiei nr. 

19/2016 

 

PNAAA 2017-

2019 

 

HG nr. 

454/2008 
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82.  Obiectiv 82 

Armonizarea sistemului 

național de metrologie 

la cel european și 

internațional 

 

82.1 Analiza/ 

reexaminarea 

Hotărîrii Guvernului 

nr. 1042/2016 cu 

privire la aprobarea 

Listei oficiale a 
mijloacelor de 

măsurare  

şi a măsurărilor 

supuse controlului 

metrologic legal  

Raport de analiză; 

 

Proiect de HG inițiat 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

DICSI 

 

Legea 19/2016 

82.2 Examinarea şi 

aprobarea prin ordin a 

proiectelor de norme 

de metrologie legală 

(NML) şi 

procedurilor de 

metrologie legală 

(PML) 

4 Ordine MEI 

privind aprobarea, 

completarea NML și 

PML  

Trimestrul 

IV 

Buget MEI 

 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

DICSI 

 

Legea 19/2016 

83.  Obiectiv 83 

Asigurarea 

principiului ghișeului 

unic la desemnarea 

entităților juridice 

83.1 Desemnarea 
entităților juridice la 

competenţă tehnică 

pentru verificarea 

metrologică a 

mijloacelor de 

măsurare utilizate în 

domeniile de interes 

public prin ghișeu 

unic 

Entități desemnate 
 

Ghișeu unic 

funcțional  

Trimestrul 
IV 

Buget MEI 
 

Deficienţe de 
comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces 

DICSI 
 

Legea 19/2016 

Sub-programul: Sistemul național de acreditare 
84.  Obiectiv 84 

Consolidarea 

capacităţilor 

instituționale ale 

Centrului Naţional de 

Acreditare 

(MOLDAC) și 

menținerea semnării 

Acordului de 

recunoaştere 

bilaterală cu 

Cooperarea 

Europeană pentru 

Acreditare EA BLA  și 

84.1 Implementarea 

cerinţele 

organizaţiilor 

internaţionale şi 

europene de 

acreditare (EA,  

IAF, ILAC) în 

activitatea de 

acreditare  

Raport de evaluare al 

echipei EA 

implementat  

Trimestrul IV Buget de stat 

2580,0 mii lei 

 

Asistență 

externă 

Capacităţi 

insuficiente de 

armonizare a 

documentelor 

Centrul 

Național de 

Acreditare 

(MOLDAC) 

 

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 
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a recunoașterii 

internaționale ILAC-

MRA 

85.  Obiectiv 85 

Dezvoltarea și 

menținerea 

competenței Centrului 

Naţional de Acreditare 

MOLDAC 

85.1 Colaborarea 

MOLDAC cu 

organizațiile 

europene şi 
internaţionale în 

domeniul acreditării  

6 evenimente 

desfășurate  

 

Nr. de parcticipări 

Permanent Insuficienţa 

resurselor 

financiare alocate 

din bugetul de stat 
 

MOLDAC 

 

DICSI 

 

PNAAA 2017-

2019 

86.  Obiectiv 86 

Conferirea încrederii 

autorităţilor şi 

consumatorilor în 

competenţa, 

imparţialitatea şi 

integritatea 

organismelor de 

evaluare a 

conformităţii (OEC) 

86.1 Monitorizarea 

gradului de satisfacţie 

a părţilor interesate 

% grad de satisfacție 

înregistrat  

Permanent Buget MEI 

 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

MOLDAC 

 

DICSI 

Legea nr 235/ 

2011 privind 

activitățile de 

acreditare și de 

evaluare a 

conformității 

Sub-programul: Reglementarea tehnică și evaluarea conformității 
87.  Obiectiv 87 

Ajustarea activității  

de reglementare 

tehnică națională cu 

practica europeană şi 

regulile OMC 

87.1 Reexaminarea 

Legii nr. 420/2006 

privind activitatea de 

reglementare tehnică 

Raport de analiză; 

 

 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

DICSI 

 

Legea nr. 

112/2014 

 

87.2 Organizarea 

ședinței 

conducătorilor 

organismelor 

naționale de 
standardizare, 

metrologie și 

certificare a țărilor 

CSI 

Ședință organizată  

 

Nr. materiale a  

ședinței  

Trimestrul II Buget MEI 

 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare alocate 

din bugetul de stat 

 
Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

DICSI 

 

Legea nr. 

112/2014 

 

88.  Obiectiv 88 

Negocierea asupra 

Acordului privind 

Evaluarea 

Conformităţii şi 

Acceptarea 

88.1 Efectuarea 

studiului și 

identificarea cel puțin 

a unui domeniu  

propus pentru 

negocieri conform 

Studiu realizat 

 

domeniu identificat  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistenta 

externă 

Deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare a 

părţilor 

participante la 

proces  

DICSI PNAAA 2017-

2019 
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Produselor Industriale 

(Acord privind ECA)  

anexei XVI a 

Acordului DCFTA 

Sub-programul: Supravegherea pieții 
89.  Obiectiv 89 

Scăderea riscului de 

apariție a produselor 

și serviciilor 

periculoase pe piață și 

asigurarea unui nivel 

înalt de supraveghere 

a pieței în vederea 

protecției 

consumatorilor 

89.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea 

Regulamentului 

privind funcționarea 

sistemului național de 

informare și 

comunicare pentru 

supravegherea pieței 

și a modului de 

furnizare a 

informațiilor și 

preluarea acestora 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistență 
externă 

Tergiversarea 

procesul de 

avizare; 
 

Neinteresul 

donatorilor pentru 

finanțare creării 

sistemului;  

 

Diminuarea/întreru

perea asistenței 

tehnice din partea 

partenerilor de 

dezvoltare; 

DICSI PNAAA 2017-

2019 

90.  Obiectiv 90  

Consolidarea 

capacităților 

instituționale de 

supraveghere a pieței 

90.1 Elaborarea și 
semnarea Ordinului 

cu privire la 

aprobarea proiectului 

programului general 

anual (2020) de 

supraveghere a pieței 

în baza programelor 

sectoriale anuale 

Ordin MEI semnat  
 

Trimestrul I  Buget MEI Prezentarea 
informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

DICSI Legea nr. 
7/2016 privind 

supravegherea 

pieţei în ceea ce 

priveşte  

comercializare

a produselor 

nealimentare 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

1096/2017 

pentru 
aprobarea 

cerinţelor 

unificate 

privind 

elaborarea 

programelor de 

supraveghere a 

pieţei 

91.  Obiectiv 91  

Asigurarea cadrului 

normativ de 

implementare a 

91.1 Elaborarea 

proiectelor ordinelor 

cu privire la 

aprobarea listelor de 

verificare pentru 

Cel puțin 10 liste de 

verificare aprobate 

 

 

Permanent Buget MEI Prezentarea 

informațiilor 

necalitative și 

nerespectarea 

termenelor-limită 

DICSI Legea nr. 

131/2012  

 

Hotărârea 
Guvernului nr. 

379/2018 cu 
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reformei organelor de 

control 

domeniile de control 

ale APCSP și AST 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

privire la 

controlul de 

stat asupra 

activității de 

întreprinzător 

în baza analizei 
riscurilor 

Sub-programul: Protecția drepturilor consumatorilor 
92.  Obiectiv 92  

Monitorizarea 

implementării 

Strategiei în domeniul 

protecției 

consumatorilor pentru 

anii 2013-2020 

 

92.1 Elaborarea 

raportului anual de 

monitorizare și 

evaluare a 

implementării 

Strategiei în domeniul 

protecției 

consumatorilor 

Raport 

prezentat/aprobat/ 

plasat pe pagina web 

oficială MEI 

Trimestrul I Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 

 

DICSI Hotărîrea 

Guvernului nr. 

560/2013 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei în 

domeniul 

protecției  

consumatorilor 
pentru anii 

2013-2020  

Sub-programul: Securitate industrială 
93.  Obiectiv 93 

Dezvoltarea cadrului 

normativ cu referire la 

activitățile de instruire 

și atestare a 

personalului care 

desfășoară activități în 

domeniul securității 

industriale 

93.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea 

Regulamentului 

privind modul de 

instruire și atestare a 

persoanelor care 
activează în domeniul 

securității industriale 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul III Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 
și partenerii sociali; 

DICSI Legea 

nr.116/2012 

privind 

securitatea 

industrială a 

obiectelor 

industriale 

periculoase 

94.  Obiectiv 94  

Asigurarea cadrului 

legal adecvat pentru 

protecția populației și 

mediului înconjurător 

de posibilele avarii la 

obiectele industriale 

periculoase 

94.1 Reexaminarea 

Legii nr.116/2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Raport de analiză 

 

Trimestrul II  Buget MEI 

 

Posibile 

deficienţe de 

comunicare şi 

colaborare  

instituţională şi 

inter-instutiţională 

DICSI Legea 

nr.116/2012 

94.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Listei de documente 
necesare pentru 

eliberarea avizului de 

expertiză în domeniul 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 
 

 

DICSI Legea 

nr.116/2012 
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securității industriale 

pentru activitatea 

respectivă. 

94.3 Revizuirea și/sau 

modificarea 

documentelor 

normativ tehnice în 
domeniul securității 

industriale  

Nr. de propuneri de 

modificare a actelor 

normative  

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Posibile deficienţe 

de comunicare şi 

colaborare 

instituţională şi 
interinstutiţională 

DICSI Legea 

nr.116/2012 

VI. ASIGURAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR      

Sub-programul: Politici în domeniul transportului rutier 
95. , Obiectiv 95 

Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul 

transporturilor rutiere 

la legislația Uniunii 

Europene 

95.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea  proiectului 

de lege privind 
modificarea Codului 

Transporturilor 

Rutiere 

(Transpune Directiva 

2002/15/CE) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 
deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Serviciul 

Transport 

Rutier 

(STR) 

PNAAA 2017-

2019 

(cap. 15, Anexa 

X) 

95.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la inspecția 
tehnică periodică a 

vehiculelor 

(Transpune Directiva 

2009/40/CE) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Deficirnțe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

inter-instituțională 

 

Nerespectarea 
termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

STR PNAAA 2017-

2019 

(cap. 15, Anexa 

X) 

 

Codul 

Transporturilor 
Rutiere, art. 3. 

95.3 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

Hotărâre de Guvern 
pentru aprobarea 

legii aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 
 

Nerespectarea 
termenului de 

realizare în urma 

STR PNAAA 2017-
2019 
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aprobarea Legii 

privind omologarea 

vehiculelor rutiere 

(Transpune parțial 

Regulamentele (UE) 

nr. 168/2013 și 
2018/858) 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 
mecanismului 

guvernamental; 

95.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

transporturilor rutiere 

de persoane și bagaje 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

STR Codul 

Transporturilor 

Rutiere, art. 3. 

95.5 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

transporturilor rutiere 

de mărfuri perisabile 

și ușor alterabile 

Hotărâre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 
 

Deficiențe de 
comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

inter-instituțională; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute 

instituțională. 

STR Codul 
Transporturilor 

Rutiere 

95.6 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la autogări 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 
realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

STR Codul 

Transporturilor 
Rutiere, art. 3. 

95.7 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Buget ANTA 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

Direcția 

Transport 

(DT) 

Codul 

transporturilor 
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cu privire la 

aprobarea 

Conceptului Tehnic 

privind Sistemul de 

management integrat 

 apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 
mecanismului 

guvernamental. 

STR 

 

Agenția 

Națională 

Transport 

Auto 

(ANTA) 

rutiere (art. 63, 

alin. (1)) 

95.8 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la desfășurarea 

activității de 

autoservice. 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

STR 

 

ANTA 

Codul 

Transporturilor 

Rutiere, art. 3. 

95.9 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire efectuarea pe 

drumurile publice a 

transporturilor rutiere 

cu greutăți și/sau 

gabarite ce depășesc 

limitele stabilite. 
(Transpune Directiva 

96/53) 

Hotărâre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 
 

Deficiențe de 
comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

inter-instituțională; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute 

instituțională. 

DT 

 

STR 

 

DIT 

 

ANTA 

Codul 
Transporturilor 

Rutiere, art. 3. 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului aerian 
96.  Obiectiv 96 

Armonizarea 

legislației naționale în 

domeniul aviației civile 

cu legislația Uniunii 

Europene 

96.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului de 

stabilire a cerințelor și 

procedurilor 
administrative 

referitoare la 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Diminuarea/întreru

perea asistenței 

tehnice din partea 
partenerilor de 

dezvoltare. 

Serviciul 

Transport 

Aerian 

(STA) 

PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 
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certificatele 

controlorilor de trafic 

aerian 

(Transpune parțial 

Regulamentul UE 

340/2015) 

96.2 Elaborarea și 
aprobarea proiectului  

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea  

Regulamentului de 

stabilire a normelor și 

procedurilor cu 

privire la introducerea 

restricțiilor de operare 

referitoare la zgomot 

pe aeroporturile din 

Republica Moldova în 
cadrul unei abordări 

echilibrate 

(Transpune parțial 

Regulamentul UE 

598/2014 și Directiva 

2006/93/CE) 

Hotărâre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 
 

Imprevizibilitatea 
deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

STA PNAAA 2017-
2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 

96.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului  

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 
privind procedurile 

administrative 

referitoare la 

personalul navigant 

din aviația civilă 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Schimbări ale 
Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

STA PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 

96.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului  

cu privire la 

aprobarea 

Programului național 

de securitate a aviației 
civile 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională; 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

STA PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 



85 

 

promovarea 

politicilor. 

96.5 Elaborarea și 

aprobarea Ordinului 

MEI cu privire la 

aprobarea 

Programului Național 
de Instruiri în 

domeniul Securității 

Aviației 

Ordin MEI semnat Trimestrul III Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

STA PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 
Anexa III) 

96.6 Elaborarea și 

semnarea Ordinului 

MEI cu privire la 

aprobarea 

Programului Național 

de control al Calității 

în domeniul 

Securității Aviației. 

Ordin MEI semnat Trimestrul III Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

STA PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 

96.7 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind menținerea 

navigabilității 

aeronavelor și a 

produselor, reperelor 

și dispozitivelor 

aeronautice și 

autorizarea 

întreprinderilor și a 
personalului cu 

atribuții în domeniu. 

(Transpune 

Regulamentul UE 

321/2014) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 
Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

STA PNAAA 2017-

2019 
(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 

96.8 Elaborarea și 

semnarea Ordinului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind raportarea, 

analiza și acțiunile 

Ordin MEI semnat 

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

STA PNAAA 2017-

2019 

(Acordul 

privind Spațiul 

Aerian Comun, 

Anexa III) 
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subsecvente cu privire 

la evenimentele de 

aviație civilă  

(Transpune 

Regulamentul UE 

376/2014) 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului feroviar 
97.  Obiectiv 97 

Asigurarea accesului 

liber la piața 

serviciilor de transport 

feroviar, precum și 

asigurarea condițiilor 

pentru competiția 

operatorilor de 

transport feroviar 

97.1 Promovarea 

proiectului de lege cu 

privire la aprobarea 

Codului transportului 

feroviar al Republicii 

Moldova prin 

apărarea acestuia în 

Comisiile din cadrul 

Parlamentului. 

 
(Transpune 

Directivele: 

2012/34/UE, 

2004/49/CE și 

2007/59/CE) 

Lege adoptată Trimestrul III Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de lege;  

Reticența față de 
schimbări a 

autorităților 

partenere. 

Serviciul 

Transport 

Feroviar 

(STF) 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

1042/2017 

privind 

aprobarea 

Concepţiei 

pentru 

restructurarea 

sectorului 

feroviar 
şi a Î.S. „Calea 

Ferată din 

Moldova” 

pentru anii 

2018-2021  

97.2 Elaborarea 

proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului 

privind organizarea și 

funcționarea 

Autorității Feroviare 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

adoptării 
proiectului de lege;  

Reticența față de 

schimbări a 

autorităților 

partenere. 

STF HG 1042/2017 

 

97.3 Elaborarea 

proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului 

privind serviciile 

publice de transport 
feroviar de călători 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

STF HG 1042/2017 
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(Transpune 

Regulamentul (CE) 

nr. 1370/2007) 

97.4 Elaborarea 

proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 
Regulamentului 

privind drepturile și 

obligațiile călătorilor 

din transportul 

feroviar. 

Transpune 

Regulamentul (CE) 

nr. 1371/2007. 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 
neprevăzute; 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de lege 

de către instituțiile 

implicate în 
procesul de avizare. 

STF HG 1042/2017 

 

97.5 Elaborarea 

proiectului Hotărârii 

Guvernului cu privire 

la modificarea 

Hotărârii de Guvern 

1042/2017 privind 

aprobarea Concepției 

pentru restructurarea 

sectorului feroviar și a 

Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” pentru anii 
2018-2021. 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul II Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor; 
Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale. 

STF HG 1042/2017; 

 

Legea nr. 

246/2017 HG 

806/2018 (art. 

2 alin. (1)) 

Sub-programul: Politici în domeniul transportului naval 
98.  Obiectiv 98 

Ajustarea cadrului 

normativ național la 

acquis-ul comunitar  

98.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărârii 

de Guvern 855/2007 

privind înregistrarea 
navelor maritime 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 
mecanismului 

guvernamental; 

Serviciul 

Transport 

Naval 

(STN) 

PNAAA 2017-

2019 

(Anexa 

XXVIII-D din 

AA RM-UE) 
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Insuficiență 

instituțională. 

98.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărârii 
Guvernului 

1608/2003 

cu privire la 

recunoașterea 

societăților 

internaționale de 

clasificare a navelor 

(Transpune Directiva 

2009/15/CE) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor; 
Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Insuficiență 

instituțională. 

STN PNAAA 2017-

2019 

(Anexa 

XXVIII-D din 

AA RM-UE) 

98.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 
modificarea Hotărârii 

Guvernului 997/2006 

(Transpune 

Regulamentul (CE) 

336/2006) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 
politicilor; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Insuficiență 

instituțională. 

STN PNAAA 2017-

2019 

(Anexa 

XXVIII-D din 
AA RM-UE) 

98.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 
Regulamentului de 

monitorizare și 

informare privind 

traficul naval 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 
Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute. 

DT PNAAA 2017-

2019 

(Anexa 

XXVIII-D din 

AA RM-UE) 

98.5 Elaborarea și 

semnarea Ordinul 

Ordin semnat Trimestrul IV Buget MEI 

 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 
DT PNAAA 2017-

2019 
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MEI cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind echipajul 

minim al navelor ce 

navighează sub 
Pavilionul Republicii 

Moldova 

colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 
promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute. 

(Anexa 

XXVIII-D din 

AA RM-UE) 

Sub-programul: Cooperare internațională în domeniul transporturilor 
99.  Obiectiv 99 

Sporirea cooperării 

internaționale în 

domeniul 

transporturilor 

99.1 Semnarea 

Protocolului la 

Acordul între 
Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Ucrainei cu privire la 

activitatea 

transportului feroviar 

din 20 martie 1993 

Protocol semnat Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 
semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

Serviciul 

Cooperare 

Transport, 

(SCT) 

 

STF 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

204/2018 
pentru iniţierea 

negocierilor 

asupra 

proiectului 

Protocolului la 

Acordul 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Ucrainei cu 
privire 

la activitatea 

transportului 

feroviar din 20 

martie 1993 şi 

acordarea 

împuternicirilo

r pentru 

negocierea 

acestuia  

99.2 Semnarea 

Acordului privind 
transportul aerian 

între Guvernul 

Republicii Moldova și 

Acord semnat Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 
ale părților 

semnatare a 

Protocolului; 

SCT 

 

STA 

 

AAC 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 
267/2018 cu 

privire la 

iniţierea 
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Guvernul Statelor 

Unite ale Americii 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

negocierilor 

asupra 

proiectului 

Acordului 

dintre 

Guvernul 
Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

Statelor Unite 

ale Americii 

privind 

transportul 

aerian şi 

acordarea 

împuternicirilo

r pentru 

negocierea 
acestuia  

99.3 Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Turcia 

privind transportul 

combinat de mărfuri. 

Acord semnat Trimestrul III Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 

semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

SCT 

 

STR 

 

Regulamentul 

Direcției  

99.4 Semnarea 

Acordului între 

Guvernul 
Turkmenistanului și 

Guvernul Republicii 

Moldova privind 

traficul auto 

internațional 

Hotărâre de Guvern 

privind inițierea 

negocierilor pentru 
semnarea Acordului 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 
semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

SCT 

 

STR 
 

Regulamentul 

Direcției  

99.5 Semnarea 

Acordului între 

Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii 

Tadjikistan în 
domeniul 

Hotărâre de Guvern 

privind inițierea 

negocierilor pentru 

semnarea Acordului 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 

semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale 
Guvernului și/sau 

SCT 

 

STR 

 

Regulamentul 

Direcției  
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transportului rutier 

internațional de 

mărfuri și persoane 

mecanismului 

guvernamental. 

99.6 Semnarea 

Protocolului cu 

privire la modificarea 

Acordului între 
Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul 

Republicii Belarus cu 

privire la traficul auto 

internațional din 9 

aprilie 1994 

Protocol semnat Trimestrul III Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 

semnatare a 
Protocolului; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

SCT 

 

DT 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

1037/2018 

pentru 
aprobarea 

semnării 

Protocolului cu 

privire la 

modificarea şi 

completarea 

Acordului 

dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 
Republicii 

Belarus 

cu privire la 

traficul auto 

internațional 

din 9 aprilie 

1994 

99.7 Semnarea 

Acordul între 

Guvernul Republicii 

Moldova  

și Guvernul Regatului 
Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord 

privind serviciile 

aeriene 

Hotărâre de Guvern 

privind inițierea 

negocierilor pentru 

semnarea Acordului 

aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

ale părților 

semnatare a 

Protocolului; 
Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

SCT 

 

AAC 

Regulamentul 

Direcției 

99.8 Elaborarea și 

adoptarea Legii cu 

privire la aderarea 

Republicii Moldova 

la Convenția privind 

transporturile 

internaționale 

feroviare (COTIF) din 

Lege adoptată Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

STF 

 

SCT 

PNAAA RM-

UE 

(AA RM-UE 

cap. 15, Anexa 

– X) 
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9 mai 1980, semnată 

la Berna 

100.  Obiectiv 100 

Armonizarea 

legislației în domeniul 

anchetării incidentelor 

și accidentelor în 

transporturi 

100.1 Elaborarea și 

adoptarea proiectului 

de Lege cu privire la 

investigația 

accidentelor și 
incidentelor în 

transporturi. 

(Transpune: Directiva 

2016/798, 

2009/18/CE, 

Regulamentul 

996/2010 și 

376/2014) 

Lege adoptată  Trimestrul IV Buget MEI 

 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

Imprevizibilitatea 
deciziilor politice; 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 

promovarea 

politicilor. 

SCT 

 

STF 

 

STA 

 

STN 

PNAAA 2017-

2019 

100.2 Elaborarea 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului de 
organizare și 

funcționare al 

Biroului de 

Investigare a 

Accidentelor și 

Incidentelor în 

Transporturi 

(Transpune: Directiva  

2016/798, 

2009/18/CE, 

Regulamentul 
996/2010 și 

376/2014) 

Proiect de hotărîre 

anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

Lipsa de 

consecvență și 

susținere politică în 
promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental. 

SCT 

 

STF 

 

STA 

 

STN 

PNAAA 2017-

2019 

VII. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI  

Sub-programul: Infrastructura drumurilor 
101.  Obiectiv 101 

Întreținerea și 

dezvoltarea rețelelor 

de drumuri publice 

101.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

modificarea și 
completare a Legii 

drumurilor nr. 

509/1995 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 

legii de modificare 

aprobată 

 

Trimestrul II Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor/reexamin

area proiectului de 

modificare 

Secția 

Infrastructura 

drumurilor 

(SID) 

Legea 

drumurilor nr. 

509/1995 
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101.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

de actualizare și 

modificare a Codului 

fiscal nr. 1163/1997, 
titlului IX, Taxele 

rutiere. 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 

legii de modificare 

(Codului fiscal) 

aprobată 

 

Trimestrul III Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor/reexamin

area proiectului de 

modificare 

 

Imprevizibilitatea 
deciziilor politice 

 

SID Codul Fiscal* 

nr. 1163-XIII 

din 24.04.1997  

 

Legea nr. 29 din 

05.04.2007 
privind 

terenurile 

proprietate 

publică și 

delimitarea lor 

101.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

de modificare și 

completare a Legii 

fondului rutier nr. 

720/1996 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 

legii de modificare 

aprobată 

 

Trimestrul II Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor/reexamin

area proiectului de 

modificare 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Direcția 

Infrastructura 

de transport 

 

DIT 

Legea fondului 

rutier nr. 

720/1996 

101.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea 

Strategiei de 

Transport și Logistică  

pentru anii 2020 – 

2030 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV Surse externe 

 

Lipsa datelor 

adecvate necesare 
și volumul mare de 

informație care 

necesită a fi 

prelucrată. 

DIT - 

101.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Programului privind 
repartizarea 

mijloacelor fondului 

rutier pe anul 2019 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor 
DIT Legea nr. 

720/1996 

101.6 Elaborarea 

proiectului de Lege cu 

privire la declararea 

utilității publice 

pentru lucrările de 

interes național de 

construcție și 

reabilitare a unor 

drumuri 

Lege adoptată Trimestrul II 

 

 

Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 

SID Legea nr. 

488/1999 

exproprierii 

pentru cauză de 

utilitate publică 
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101.7 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 
implementarea 

Strategiei naționale 

pentru siguranța 

rutieră 

 

Proiect de hotărîre 

de Guvern anunțat 

Trimestrul II 

 

Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor 

 

Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

 
 

 

 

DIT 

 

SID 

Legea nr. 

131/2007 

privind 

siguranţa 

traficului rutier 

  
Strategia 

națională pentru 

siguranța 

rutieră, aprobată 

prin Hotărârea 

Guvernului nr. 

1214/2010 

101.8 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

de Guvern nr. 
1468/2016 privind 

aprobarea listelor 

drumurilor publice 

naționale și locale din 

Republica Moldova 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Tergiversarea 

avizărilor/reexamin

area proiectului de 

modificare 

 

DIT 

 

SID 

Hotărîrii de 

Guvern nr. 

1468/2016 

privind 

aprobarea 

listelor 
drumurilor 

publice 

naționale și 

locale din 

Republica 

Moldova  

102.  Obiectiv 102 

Consolidarea 

capacităților 

instituționale în 

domeniul 

administrării 

drumurilor 

102.1 Elaborarea și 

aprobarea 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la crearea  

Agenției Naționale a 
Drumurilor  

Proiect de hotărîre 

de Guvern anunțat 

Trimestrul IV Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

  

DIT - 

102.2 Analiza și 

reexaminarea 

cadrului legislativ și 

normativ în sensul 

implementării 

mecanismului de 

monitorizare a 

traficului rutier prin 

instalarea cântarelor 

digitale pe 

drumurile 
Republicii 

Raport de analiză 

 

 

Trimestrul III Buget MEI Tergiversarea 

procedurii din 

lipsă de interes 

sau surse 

financiare 

 

Dublarea 

responsabilității. 

DIT 

 

DT 

 

 

Legea 

drumurilor nr. 

509/1995 

 

Codului 

Fiscal nr. 

1163/1997 
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Moldova, în vederea 

respectării 

cerințelor privind 

sarcina pe osie  

103.  Obiectiv 103 

Asigurarea 

continuității 

implementării 

reformelor în 

domeniul rutier 

103.1 Monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 
Transport și Logistică 

pentru anii 2013 – 

2022 

200 km de drumuri 

naționale 

reabilitate/finlizate  
 

2 500,00 mil. lei 

atrase 

Trimestrul IV Fondul rutier 

 

Surse externe 
/IFI/ 

Incapacitatea 

antreprenorilor de a 

executa lucrările în 
termenii stabiliți. 

DIT Hotărîrea 

Guvernului  nr. 

827/2013 cu 
privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

Transport și 

Logistică  

pentru anii 

2013 – 2022 

103.2 Monitorizarea 

implementării 

contractelor de 

reabilitare a 

drumurilor finanțate 

din surse externe  

215 km de drumuri 

naționale în lucru 

Trimestrul IV Surse externe 

/BERD, BEI, 

CE FIV, BM/ 

Incapacitatea 

antreprenorilor de a 

executa lucrările în 

termenii stabiliți. 

DIT 

 

SID 

Hotărîrea 

Guvernului  nr. 

827/2013 

103.3 Monitorizarea 

implementării 

proiectului de 

îmbunătățire a 

drumurilor locale 

150 km de drumuri 

locale în lucru 

Trimestrul IV Banca 

Mondială 

/Acord de 

finanțare AID 

5747/ 

Incapacitatea 

antreprenorilor de a 

executa lucrările în 

termenii stabiliți. 

DIT 

 

SID 

Hotărîrea 

Guvernului  nr. 

827/2013 

103.4 Monitorizarea 

implementării 

Programului de 

reparație periodică a 

drumurilor publice 

naționale, locale, 

comunale și a 

străzilor pentru anul 
2019 

1600 km de drumuri 

publice reparate 

Trimestrul IV Fondul rutier 

 

Bugetul de stat 

Incapacitatea 

antreprenorilor de a 

executa lucrările în 

termenii stabiliți. 

Mijloace bănești 

insuficiente 

Viziuni/interese ale 

Republicii 
Moldova diferite 

DIT 

 

SID 

Hotărîrea 

Guvernului  nr. 

827/2013 

104.  Obiectiv 104 

Identificarea celor 

mai bune practici în 

domeniul 

administrării 

drumurilor 

104.1 Aprobarea 

normelor tehnice 

privind utilizarea 

tehnologiilor 

moderne în domeniul 

rutier 

5 norme tehnice 

aprobate 

Trimestrul IV Buget MEI Tergiversarea 

termenelor de 

examinare și 

aprobare de către 

membrii 

comitetelor 

SID 

 

Serviciul 

securitate în 

transport 

(SST) 

- 

104.2 Colaborarea cu 

Compania Națională 

de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale 

4 întrevederi 

 

5 persoane instruite 

 

Trimestrul IV Buget MEI Lipsa de interes 

sau surse 

financiare 

DIT 

 

Regulamentul 

Direcției 
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din România privind 

aplicarea vinietei, 

administrarea 

drumurilor, cadrul 

legislativ cu privire la 

gestionarea 
contractelor cu 

întreprinderile de 

întreținere a 

drumurilor. 

104.3 Colaborarea cu 

Universitatea Tehnică 

din Republica 

Moldova în vederea 

perfecționării 

calificării 

specialiștilor în 

domeniul drumurilor 

2 ședințe 

desfășurate  

30 persoane 

instruite 

Trimestrul IV Buget MEI Lipsa 

specialiștilor 

cointeresați sau a 

cadrelor didactice 

specializate 

DIT 

 

Regulamentul 

Direcției 

105.  Obiectiv 105 

Dezvoltarea rețelelor 

de drumuri prin 

conlucrarea cu  

instituțiile financiare 

internaționale și 

atragerea 

investițiilor străine. 

105.1 Elaborarea 

propunerilor către 

instituțiile financiare 

internaționale și 

donatori pentru 

finanțarea 
construcției, 

modernizării și 

reabilitării drumurilor 

naționale 

2 propuneri 

elaborate/transmis

e 

Trimestrul I Buget MEI Personal insuficient 

 

Propuneri de 

proiecte acceptate 

parțial 

DIT 

 

Regulamentul 

Direcției  

105.2 Participarea la 

selectarea 

antreprenorilor și 

consultanților prin 

licitații internaționale 

și locale pentru 

reabilitarea 

drumurilor naționale 

Nr. de 

antreprenori/consu

ltanți selectați 

 

Permanent Buget MEI Documentația 

pentru licitații 

nepregătită 

Tergiversarea 

publicării 

anunțului 

DIT 

 

Regulamentul 

Direcției 

105.3 Participarea la 

ședințele panelului de 
transport a 

parteneriatului estic 

2 ședințe 

desfășurate  

Permanent Comisia 

Europeană 

Viziuni/interese 

ale Republicii 
Moldova diferite 

DIT 

 

Regulamentul 

Direcției 

105.4 Participarea la 

Grupul de lucru a 

2 ședințe 

desfășurate 

Trimestrul 

III 

~15000.00 

lei 

Personal 

insuficient 
DIT 

 

Regulamentul 

Direcției 
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Comitetului de 

Transport (UNECE) 

 

106.  Obiectiv 106 

Extinderea rețelei de 

drumuri din 

Republica Moldova 

și conectarea 

acestora la rețelele 

internaționale 

106.1 Modernizarea 

și reabilitarea rețelei 

de drumuri din 

Republica Moldova 

conectate la TEN-T 
(drumul M3 

Chișinău-Comrat-

Giurgiulești-frontiera 

cu România) 

30 km de drumuri 

reabilitate 

Trimestrul IV Fondul rutier 

Investiții 

străine 

Mijloace bănești 

insuficiente; 

Mobilizarea 

companiilor de 

construcție 
implicate foarte 

slabă 

DIT 

 

Î.S. 

„Administraț

ia de Stat a 

Drumurilor” 

Regulamentul 

Direcției 

106.2 Elaborarea și 

semnarea Acordului 

de colaborare 

cu România în sensul 

întreținerii podurilor 

rutiere de frontieră. 

Acord elaborat și 

semnat 

Trimestrul III Bugetul MEI Reexaminarea 

Acordului 
DIT 

 

SID 

Regulamentul 

Direcției  

106.3 Promovarea 

proiectelor 

investiționale de 
infrastructură rutieră. 

(drumul R34  Hînceşti 

– Leova – Cahul – 

Giurgiulești; M2  

Drumul de centură al 

mun. Chișinău; M1  

Frontiera cu România 

– Leuşeni – Chişinău 

– Dubăsari – frontiera 

cu Ucraina; G125  

Cimișlia – Iargara – 

Sărata Nouă. 
  

4 proiecte 

promovate  

 

Trimestrul IV Bugetul MEI Mijloace bănești 

insuficiente 

Viziuni/interese ale 
Republicii 

Moldova diferite 

DIT 

 

SID 

Regulamentul 

Direcției  

Sub-programul: Siguranța rutieră  
107.  Obiectiv 107  

Asigurarea 

îmbunătățirii 

siguranței rutiere pe 

drumurile publice 

107.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

auditului siguranței 

rutiere la nivel 

național 

Hotărîre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul IV Surse externe 

/IFI/ 

Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 

SST Legea nr. 

131/2007 

privind 

siguranța 

traficului 

rutier; 

 

Legea 

drumurilor nr. 
509/1995 
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107.2 

Identificarea,cercetar

ea și reabilitarea 

sectoarelor cu risc 

sporit de producere a 

accidentelor 

Raport elaborat 

 

 

 

Trimestrul III 

 

 

 

Buget MEI 

 

 

 

Lipsa interacțiunii 

cu instituțiile 

implicate 

 

 

SST 

 

Regulamentul 

Direcției  

 

 

107.3 Elaborarea 
studiului privind 

restabilirea și 

extinderea 

suprafețelor de 

plantații rutiere cu rol 

de fîșii de protecție 

dea lungul drumului 

Studiu elaborat 
 

Trimestrul I Buget MEI 
 

 

Lipsa personalului 
calificat, sau 

impedimente în 

colectarea 

informațiilor în 

acest sens. 

SST Legea 
drumurilor nr. 

509/1995 

 

 

H.G. nr. 

1468/2016  

107.4 Elaborarea și 

semnarea Ordinului 

cu privire la 

inițierea procedurii 

de 

plantare/înlocuire a 
plantațiilor rutiere 

Ordin 

interministerial 

semnat 

Trimestrul I Buget MEI 

 

 

Lipsa personalului 

calificat, sau 

impedimente în 

colectarea 

informațiilor în 

acest sens. 

SST Legea 

drumurilor nr. 

509/1995 

 

 

H.G. nr. 
1468/2016  

VIII. DEZVOLTAREA DOMENIULUI URBANISMULUI, CONSTRUCȚIILOR ȘI LOCUINȚELOR 

Sub-programul: Politici în domeniul urbanism 
108.  Obiectiv 108 

Eliminarea 

constrîngerilor de 

ordin administrativ şi 

normativ pentru 

obţinerea actelor 

permisive în sectorul 

construcţiilor 

108.1 Promovarea 

proiectului Codului 

urbanismului și 

construcţiilor 

Cod adoptat  Trimestrul III Buget MEI Imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de lege 

Direcția 

urbanism, 

construcții și 

locuințe 

(DUCL) 

PAG 2016-

2018 

108.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 
hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea proiectului 

de lege privind 

modificarea și 

completarea unor acte 

normative  

 

Hotărîre de Guvern 

pentru aprobarea 
legii aprobată 

Trimestrul III  Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 
de către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

DUCL Legea 

721/1996 
privind 

calitatea în 

construcții  

Legea 

835/1996 

privind 

principiile 

urbanismului și 

amenajării 

teritoriului 

Legea 
163/2010 

privind 

autorizarea 
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executării 

lucrărilor de 

construcții  

108.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind modul de 
elaborare și emitere a 

datelor și condițiilor 

pentru elaborarea 

documentației de 

urbanism 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II  Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 
către participanții 

la proces; 

 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

DUCL Legea 

835/1996 

(art.25) 

108.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind modul de 

elaborare și emitere a 

avizelor tehnice de 
conectare la 

infrastructura 

tehnico-edilitară 

condițiilor pentru 

elaborarea 

documentației de 

proiect pentru 

construcții. 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III  Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 
 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

DUCL Legea 

721/1996 

privind 

calitatea în 

construcții 

(art.14) 
 

Legea 

163/2010 

(art.2, art.6 lit. 

c) 

108.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind modul de 
expertizare și avizare 

a documentației de 

urbanism. 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 
către participanții 

la proces; 

 

DUCL Legea 

835/1996 (alin 

(7) art. 1 și 

Secțiunea 3) 

108.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind elaborarea și 

eliberarea avizului de 

verificare sau 

raportului de 

expertiză a 

documentației de 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 

de către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

DUCL Legea 

721/1996 

privind 

calitatea în 

construcții 

(art.25) 
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proiect pentru 

construcții. 

 

108.6 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind modificarea 

Regulamentului de 
emitere a 

certificatului de 

urbanism pentru 

proiectare şi a 

autorizației de 

construire/desființare 

pentru lucrările de 

utilitate publică de 

interes național, 

aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 

91/2017 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 

de către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 
Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

DUCL Legea 

163/2010 

privind 

autorizarea 

executării 
lucrărilor de 

construcție 

(art.29 alin.(1) 

 

108.7 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

privind elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului 

privind elaborarea 

documentației de 

atribuire a 

contractului de 

achiziții în urma 

concursului de soluții. 

Hotărîre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

DUCL Legea nr. 
131/2015 

privind 

achizițiile 

publice (art. 

58) 

109.  Obiectiv 109 

Crearea cadrului 

strategic în domeniul 

urbanismului, 

construcțiilor și 

locuințelor 

Obiectiv 

Asigurarea calității 

politicilor publice și 

actelor normative în 

domeniul 

urbanismului și 

construcțiilor 

109.1 Elaborarea 
proiectului hotărârii 

Guvernului privind 

aprobarea Strategiei 

privind planificarea și 

construirea 

localităților pînă la 

anul 2030. 

 

Proiect de hotărîre a 
Guvernului elaborat 

Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

 

 

DUCL Strategia 
„Moldova 

2030”  

Obiectivul 

general 11 din 

Agenda de 

Dezvoltare 

Durabilă 2030 

aprobată prin 

rezoluția 

Adunării 

Generale a 
Organizației 
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Națiunilor 

Unite în anul 

2015; 

Agenda Nouă 

Urbană 

adoptată de 
către Adunarea 

Generală a 

Organizației 

Națiunilor 

Unite din 23 

decembrie 

2016. 

109.2 Elaborarea 

proiectului hotărârii 

Guvernului privind 

aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a 

domeniului 
construcțiilor pînă la 

anul 2030. 

 

Proiect de hotărîre a 

Guvernului elaborat 

Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 
Schimbări ale 

Guvernului și/sau 

mecanismului 

guvernamental;  

;  

 

DUCL 

 

SPU 

Strategia 

„Moldova 

2030”  

Art. 75 și 76 

din Agenda 

Nouă Urbană 
adoptată de 

către Adunarea 

Generală a 

Organizației 

Națiunilor 

Unite din 23 

decembrie 

2016. 

109.3 Elaborarea 

Raportului anual 

privind monitorizarea 

asigurării localităților 
cu documentația de 

urbanism.  

Raport prezentat 

Guvernului 

Trimestrul IV Buget MEI Prezentarea 

informațiilor 

necalitative; 

Nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

DUCL Legea 

835/1996 

(art.35) 

 

109.4 Evaluarea și 

monitorizarea 

îndeplinirii 

prevederilor Legii nr. 

163/2010 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de 

Raport prezentat 

Guvernului 

Trimestrul IV Buget MEI Prezentarea 

informațiilor 

necalitative; 

Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

DUCL Legea 

163/2010 (art.4 

alin.(2)) 
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construcție. Tabel 

anual generalizat. 

către participanții la 

proces; 

Sub-programul: Politici în domeniul construcții 
110.  Obiectiv 110 

Asigurarea continue a 

calității în construcții 
 

 

110.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 
cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului 

nr.329/2009 „Pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la atestarea 

tehnico-profesională 

a specialiştilor cu 

activităţi în 

construcţii” 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 
informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

DUCL 

 

Secția politici 

în urbanism 

(SPU) 

Legea 

721/1996  

110.2 Elaborarea și 
aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 

936/2006 „Pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

privind expertiza 

tehnică în 

construcții”. 

Hotărîre de Guvern 
aprobată 

Trimestrul IV Buget MEI Nerespectarea 
termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții 

la proces; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea 
721/1996  

110.3 Organizarea și 
desfășurarea 

comisiilor de atestare 

a specialiștilor în 

domeniul 

construcțiilor 

cel puțin 15 comisii 
organizate; 

 

cel puțin 500 de 

specialități atestați 

Trimestrul IV Buget MEI Interes scăzut din 
partea mediului de 

afaceri 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea 
721/1996 

110.4 Elaborarea 

registrului avizelor 

tehnice ceatestă 

gradul de executare a 

construcţie 

cel putin 4 registre Trimestrul IV Buget MEI Interes scăzut din 

partea mediului de 

afaceri 

SPU HG nr. 

936/2006 pct. 

13  

110.5 Elaborarea  

registrului rapoartelor 

unice/avizelor de 

cel putin 4 registre Trimestrul IV Buget MEI Interes scăzut din 

partea mediului de 

afaceri 

SPU HG nr. 

361/1996 

pct. 301  

lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20090423329
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verificare/expertizare 

a proiectelor 

111.  Obiectiv 111 

Eliminarea barierelor 

pentru facilitarea 

participării 

persoanelor cu 

dizabilități în diferite 

domenii ale vieții 

111.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

aprobarea 
programelor naționale 

și locale în domeniile 

construcțiilor, 

transporturilor, 

informației și 

comunicațiilor 

privind asigurarea 

accesibilității 

persoanelor cu 

diferite tipuri de 

dizabilități 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

DUCL 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.723/2017 cu 

privire la 

aprobarea 
Programului 

naţional de 

incluziune 

socială a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

pentru anii 

2017-2022  

 

112.  Obiectiv 112 

Promovarea politicilor 

și reglementărilor în 

domeniu construcțiilor 

112.1 Participarea la 

organizarea și 
desfășurarea 

expoziției de ramură 

„Moldconstruct” 

1 Expoziție 

desfășurată 
 

cel puțin 2 seminare 

desfășurate  

Trimestrul I 

 

Buget MEI Interes scăzut din 

partea mediului de 
afaceri 

DUCL  

 

SPRTC 

 

SPU 

 

PAG  2016-

2018 

113.  Obiectiv 113 

Îmbunătățirea 

cadrului normativ în 

domeniul 

construcțiilor 

113.1 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărârii Guvernului 

cu privire la 

modificarea Hotărârii 

Guvernului 

nr.1436/2008 pentru 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 
administrarea 

mijloacelor pentru 

finanțarea sistemului 

de documente 

normative în 

construcții 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul IV 

 

Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectului 

legii de către 

autoritățile publice 

și partenerii sociali; 

Solicitări ad-hoc, 

parvenite din partea 

legislativului; 

DUCL 

 

SPRTC 

 

 

Legea 

721/1996 

113.2 Dezvoltarea 

sistemului de 

cel puțin 5 

documente aprobate 

Trimestrul IV Buget MEI Tergiversarea 

avizării proiectelor 

de către autoritățile 

DUCL 

 

SPRTC 
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documente normative 

în construcții  

publice și 

partenerii sociali; 

 

114.  Obiectiv 114 

Transpunerea 

directivei 2010/31/UE 

privind performanța 

energetică a clădirilor 
 

114.1 Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

Legii nr.128/2014 

privind performanța 
energetică a clădirilor 

Lege adoptată Trimestrul IV Buget MEI Tergiversarea 

adoptării 

proiectului de lege 

în Comisiile 

Parlamentare; 

DUCL 

 

SPRTC 

 

Legii 

nr.128/2014 

privind 

performanța 

energetică a 
clădirilor 

114.2 Elaborarea și 

aprobarea Ordinului 

cu privire la 

modificarea 

Metodologiei de 

calcul privind 

performanța 

energetică a clădirilor 

Ordin MEI aprobat  Trimestrul IV 

 

Surse externe Tergiversarea 

avizării proiectului 

de către autoritățile 

publice și partenerii 

sociali; 

Solicitări ad-hoc, 

parvenite din partea 

legislativului; 

DUCL 

 

SPRTC 

 

115.  Obiectiv 115 

Alinierea 

documentelor 

normative în 

construcții cu cele 

europene 

115.1 Elaborarea 

anexelor naționale la 

Eurocoduri 

Cel puțin 3 Anexe 

naționale elaborate 

și aprobate prin 

Hotărîrea INS 

Trimestrul IV 

 

Buget MEI 

 

Surse 

neacoperite - 
10 mln lei 

Finanțare limitată 

 
DUCL 

 

SPRTC 

 

INS 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

933/2014 cu 

privire la 
armonizarea 

reglementărilor 

tehnice şi a 

standardelor 

naţionale 

în domeniul 

construcţiilor 

cu legislaţia şi 

standardele 

europene 

116.  Obiectiv 116 

Finalizarea și recepția 

lucrărilor de 

construcție-montaj și 

amenajare a clădirii 

Parlamentului 

 

116.1 Evaluarea și 

transmiterea clădirii 

Parlamentului către 
Secretariatul 

Parlamentului 

Proces-verbal de 

recepție la 

finalizarea lucrărilor 
 

Proces-verbal de 

predare primire 

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 
apariției situațiilor 

neprevăzute;  

 

Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale; 

DUCL 

 

SPU 
 

Hotărîrea 

Guvernului 

321/2009 
privind 

transmiterea şi 

reparaţia 

capitală a unui 

imobil 

Sub-programul: Politici în domeniul locuințe 
117.  Obiectiv 117 

Revizuirea cadrului 

normativ secundar 

urmare adoptării  

117.1 Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la modificarea 

și abrogarea unor legi 

Lege adoptată Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea cu 

privire la 

condominiu nr. 

276/2018  
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Legii nr. 276/2018 cu 

privire la condominiu  

(în urma adoptării 

Legii cu privire la 

condominiu) 

către participanții la 

proces; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 
neprevăzute; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

117.2 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la prestarea 

serviciilor comunale 

și necomunale, 
folosirea, exploatarea 

și administrarea 

locuințelor 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II 

 

Buget MEI Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea cu 

privire la 

condominiu nr. 

276/2018 

117.3 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 

calculare a cotelor 

părți în condominiu 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 
apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea cu 

privire la 

condominiu nr. 

276/2018 

117.4 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la modul de 
constituire și 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea cu 

privire la 

condominiu nr. 

276/2018 
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funcționare a 

Fondului de reparație 

și dezvoltare și modul 

de calcul a cotelor de 

contribuție la Fond 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; 

Schimbări ale 
Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

117.5 Elaborarea și 

aprobarea proiectului 

hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea 

Regulamentului 

privind modul de 

transmitere a 

terenului aferent 

condominiului 

 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Nerespectarea 

termenelor-limită 

de prezentare a 

informațiilor de 

către participanții la 

proces; 

Nerespectarea 

termenului de 

realizare în urma 

apariției situațiilor 
neprevăzute; 

Schimbări ale 

Guvernului şi/sau 

mecanismului 

guvernamental; 

DUCL 

 

SPU 

 

Legea cu 

privire la 

condominiu nr. 

276/2018 

IX. PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INTERN 

Sub-programul: Planificare și management intern  
118.  Obiectiv 118 

Asigurarea realizării 

activităților de 

planificare strategică 

în cadrul Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii, 

monitorizarea și 

evaluarea realizării 

acestora 

118.1 Elaborarea 

Planului anual de 
acțiuni al Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii pentru 

anul 2019 

1 Plan aprobat și 

publicat pe pagina 
web a ministerului 

 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Capacităţi 

neomogene de 
planificare şi 

raportare, urmare 

reformei 

administrației 

publice centrale 

prin preluarea de 

către minister a 

domeniilor noi de 

competență; 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 
întîrziere; 

Insuficiență de 

personal 

Direcția 

analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

(DAMEP)  

în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

 

Regulamentul 

Direcției  
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118.2 Elaborarea 

rapoartelor 

trimestriale privind 

realizarea Planului 

anual de acțiuni al 

Ministerului 
Economiei și 

Infrastructurii pentru 

anul 2019   

3 rapoarte de 

monitorizare/ 

evaluare întocmite și 

prezentare 

Conducerii 

ministerului 
 

Trimestrial I - 

III 

Buget MEI 

 

 

Capacități 

neomogene de 

planificare și 

raportare, urmare 

reformei 

administrației 
publice centrale 

prin preluarea de 

către minister a 

domeniilor noi de 

competență; 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 

întârziere; 

Insuficiență de 

personal 

DAMEP 

 în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentul 

Direcției 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

118.3 Elaborarea 

Raportului anual 
privind realizarea 

Planului anual de 

acțiuni al Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii pentru 

anul 2018   

Raport elaborat și 

plasat pe pagina web 
a ministerului 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Capacități 

neomogene de 
raportare; 

Prezentarea 

contribuțiilor 

necalitative și cu 

întârziere; 

Insuficiență de 

personal 

DAMEP 

 în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentul 

Direcției 
 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

119.  Obiectiv 119 

Asigurarea realizării 

procesului de analiză, 

monitorizare, 

evaluare/raportare a 

implementării 

documentelor de 

politici publice 

naționale, 

intersectoriale și a 

scorului și poziției 

Republicii Moldova în 

cadrul clasamentelor 

internaționale, 

reieșind din domeniile 

de activitate a 

ministerului 

119.1 Elaborarea 

rapoartelor 

intersectoriale privind 

măsurile întreprinse 

de Ministerul 
Economiei și 

Infrastructurii pentru 

implementarea 

documentelor de 

politici sectoriale din 

diverse domenii 

cel puțin 20 de 

rapoarte elaborate 

calitativ și expediate 

autorităților de resort 

Permanent Buget MEI 

 

Multitudinea și 

complexitatea de 

documente de 

politici ce necesită 

a fi monitorizate; 
 

Formularea vagă a 

obiectivelor și 

acțiunilor;  

Insuficiență de 

personal 

DAMEP 

 în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

 

Documentele 

de politici 
publice 

naționale și 

intersectoriale. 

 

119.2 Elaborarea 

notelor informative 

privind monitorizarea 

scorului și poziției 

Republicii Moldova 

în cadrul 
clasamentelor 

Nr. notelor 

informative 

elaborate și 

prezentate 

Secretariatului 

Consiliului 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI 

 

Deficiențe de 

comunicare și 

colaborare; 

Perceperea 

defectuoasă a 

respondenților; 
Abilități 

DAMEP 

 

Subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentul 

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei și 
Infrastructurii, 
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internaționale de 

specialitate și 

elaborarea 

propunerilor de 

îmbunătățire a 

acestora 

Economic pe lângă 

Prim-ministru; 

 

Nr. de propuneri de 

îmbunătățiri 

înaintate  
 

insuficiente de 

influențare a 

procesului  de 

anchetare. 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.690/2017 

120.  Obiectiv 120 

Asigurarea realizării 

interacțiunii 

procesului de 

elaborare a politicilor 

publice cu procesul 

bugetar 

120.1 Coordonarea 

elaborării de către 

subdiviziunile 

structurale a 

proiectelor 

Strategiilor Sectoriale 

de Cheltuieli (SSC) în 

domeniile 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii, în 

contextul procesului 
CBTM pentru anii 

2020-2022 

5 proiecte de SSC 

elaborate, prezentate 

Ministerului 

Finanțelor și plasate 

pe pagina web al 

ministerului; 

Trimestrul II Buget MEI  

 

Necorelarea 

adecvată a 

scopurilor, 

obiectivelor, 

acțiunilor și 

indicatorilor în 

procesul de 

elaborare a SSC; 

 

Abilități 
insuficiente de 

planificare 

bugetară; 

 

Implicare 

superficială a 

subdiviziunilor; 

 

Insuficiența de 

personal 

 

 

DAMEP  

în comun cu 

SFA și 

subdiviziunile 

ministerului 

 

 

Legea 

nr.181/2014 cu 

privire la 

finanțele 

publice și 

responsabilități

i bugetar-

fiscale; 

 

Hotărîrea 
Guvernului 

nr.82/2006 cu 

privire la 

elaborarea 

Cadrului de 

cheltuieli pe 

termen mediu 

și a proiectului 

de buget; 

 

Ordinul 
Ministerului 

Finanțelor 

nr.209 din 

24.12.2015 

 

Regulamentul 

subdiviziunilor 

120.2 Elaborarea 

rapoartelor privind 

realizarea SSC pentru 

anul 2018 

Cel putin 3 rapoarte 

elaborate, remise 

Ministerului 

Finanțelor și plasate 

pe pagina web a 

ministerului 

Trimestrul I Buget MEI 

120.3 Coordonarea 

procesului de 

elaborare de către 

subdiviziunile 

structurale ale 
ministerului a 

bugetului pe 

programe bazate pe 

performanță 

6 Programe și 20 de 

sub-programe 

elaborate, remise 

Ministerului 

Finanţelor și plasate 
pe pagina web al 

ministerului; 

Trimestrul III Buget MEI 

120.4 Elaborarea 

rapoartelor 

semestriale privind 

executarea bugetului 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii în bază 

2 rapoarte elaborate 

și remise 

Ministerului 

Finanțelor și plasate 

pe pagina web al 

ministerului; 

 

Semestrial Buget MEI 
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de programe bazate 

pe performanță 

121.  Obiectiv 121 

Asigurarea respectării 

prevederilor legislației 

privind transparența 

în procesul decizional 

121.1 Monitorizarea 

implementării 

prevederilor Legii 

privind transparența 

în procesul decizional 

1 Raport elaborat 

calitativ și publicat 

pe pagina web al 

ministerului și remis 

Cancelariei de Stat; 
 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Capacități 

neomogene de 

raportare; 

Prezentarea 

contribuțiilor 
necalitative și cu 

întârziere; 

DAMEP 

 în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Legea 

nr.239/2008 cu 

privire la 

transparența în 

procesul 
decizional 

122.  Obiectiv 122 

Asigurarea respectării 

de către subdiviziunile 

aparatului central al 

ministerului a 

exigențelor de tehnică 

legislativă, precum  și 

a cerințelor față de 

documentele de politici 

în procesul de 

elaborare și 

promovare a 

proiectelor de acte 

normative elaborate 

de către acestea. 

122.1 Avizarea 

proiectelor de acte 
normative elaborate 

de către 

subdiviziunile 

ministerului sub 

aspectul respectării de 

către acestea a 

exigențelor de tehnică 

legislativă și a  

cerințelor față de 

documentele de 

politici 

Nr. de proiectede 

acte normative 
examinate și avizate  

 

Permanent Buget MEI 

 

Insuficiență de 

personal 
DAMEP 

 

 

Legea nr. 

100/2017 cu 
privire la actele 

normative 

 

Regulamentul 

Direcției 

 

122.2 Coordonarea 

activităților de 
perfectare a setului de 

materiale necesare 

prezentării proiectelor 

ministerului în cadrul 

ședințelor de Guvern 

și ședințelor 

Secretarilor generali 

de stat cu cooptarea 

subdiviziunilor 

responsabile ale 

ministerului 

Nr. de seturi de 

materiale și a notelor 
informative 

prezentate în adresa 

conducerii;  

 

Permanent Buget MEI 

 

Prezentarea 

materialelor 
necalitative și cu 

întârziere; 

DAMEP 

 în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentul 

Direcției 
 

123.  Obiectiv 123 

Asigurarea procesului 

de avizare calitativă a 

proiectelor de acte 

normtive remise 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii spre 

123.1 Avizarea 
proiectelor de acte 

normative 

recepționate de către 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii și 

repartizate de către 

conducerea 

Nr. de proiectele de 
acte normative 

avizate;  

 

Permanent Buget MEI 
 

Insuficiență de 
personal calificat 

 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

 

Regulamentele 
subdiviziunilor 
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avizare de către alte 

autorități ale 

administrației publice 

centrale 

ministerului 

subdiviziunii,  cu 

cooptarea 

subdiviziunilor de 

ramură 

124.  Obiectiv 124 

Reprezentarea 

intereselor 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii în 

instanțele 

judecătorești naționale 

124.1 Reprezentarea 

eficientă a intereselor 
Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii în 

instanțele de judecată 

naționale și depunerea 

efortului necesar 

pentru apărarea 

intereselor acestuia.             

Nr. referințe 

prezentate/întocmite 
Nr. de cereri 

prezentate/întocmite 

 

Permanent Buget MEI 

 

- Secția 

juridică 

(SJ) 

Hotărîrea 

Guvernului 
nr.1714/2002 

cu privire la 

serviciul juridic 

al autorităţilor 

administraţiei 

publice 

124.2 Monitorizarea 

permanentă a 

dosarelor aflate pe rol 

în instanțele de 

judecată naționale 

Nr. note elaborate; 

 

Nr. rapoarte 

elaborate 

 
Nr. ședințe de 

judecată 

Permanent Buget MEI 

 

- SJ Regulamentul 

Secției  

125.  Obiectiv 125 

Asigurarea legalității 

actelor normative 

elaborate de 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii și 

supuse avizării. 

 

125.1 Efectuarea 

expertizei juridice a 

proiectelor de ordine, 

instrucțiuni, hotărâri, 

dispoziții și altor acte 

ale ministerului 

Nr. proiecte de acte 

expertizate 

 

Permanent Buget MEI 

 

- SJ Regulamentul 

Secției 

126.  Obiectiv 126 

Asigurarea 

examinării, în termen, 

a petițiilor parvenite în 

cadrul Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

126.1 Examinarea și 

întocmirea 

răspunsurilor la 
petiții, cereri 

prealabile, demersuri, 

precum și 

monitorizarea/coordo

narea permanentă a 

răspunsurilor la 

petiții/demersuri 

elaborate de către 

subdiviziunile interne 

Nr. de petiții și 

răspunsuri 

efectuate/coordonate 
 

Nr. de cereri 

prealabile examinate 

 

 Permanent Buget MEI 

 

- SJ Regulamentul 

Secției 
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127.  Obiectiv 127 

Asigurarea unui 

proces transparent al 

achiziţiilor de mărfuri, 

lucrări şi servicii 

 

127.1 Evaluarea 

necesarului de 

achiziţii de bunuri, 

lucrări şi servicii       

 

Plan de achiziţii 

aprobat; 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de seama 

privind contacte de 

achiziţie de mică 

valoare 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI 

 

- SJ Regulamentul 

Secției 

128.  Obiectiv 128  

Implementarea şi 

promovarea continuă 

a politicii de personal 

şi a legislaţiei în 

domeniul funcţiei 

publice şi statutului 

funcţionarului public 

 

128.1 Organizarea 

activităţilor de 

metenanţă a 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

„Registrul funcţiilor 
publice şi al 

funcţionarilor 

publici” (HRMIS) în 

cadrul ministerului 

 

Nr. actualizări 

realizate 

 

Permanent Buget MEI 

 

Defecțiuni tehnice 

ce pot crea 

dificultăți în 

introducerea și 

stocarea datelor în 

sistemul HRMIS 

Serviciul  

resurse umane 

(SRU) 

 

Legea 

nr.158/2008 cu 

privire la 

funcţia publică 

şi statutul 

funcţionarului 

public 
Hotărîrea 

Guvernului 

nr.106/2014 

pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i privind 

organizarea şi 

funcţionarea 

Sistemului 

informaţional 
automatizat 

„Registrul 

funcţiilor 

publice şi al 

funcţionarilor 

publici” 

128.2 Desfășurarea 

procedurii de evaluare 

a performanțelor 

profesionale ale 

funcționarilor publici 

din cadrul 

ministerului pentru 
anul 2018, inclusiv a 

celor a celor la care 

încetează sau se   

modifică raporturile 

Nr. fişe de evaluare 

verificate; 

 

Nr. fiselor de 

stabilire a 

obiectivelor 

individuale de 
activitate aprobate 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Evaluarea 

subiectivă a 

performanțelor 

profesionale 

individuale; 

 

Abilități 
insuficiente a 

evaluatorilor de 

organizare și 

SRU 

 

subdiviziunile 

structurale 

Legea 

nr.158/2008 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.201/2009 

privind punerea 

în aplicare a 
prevederilor 

Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 

2008 cu privire 
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de serviciu, precum și 

stabilirea obiectivelor 

individuale de 

activitate pentru anul 

2019 

desfășurare a 

evaluărilor 

la funcţia 

publică şi 

statutul 

funcţionarului 

public 

128.3 Organizarea şi 

desfăşurarea 
concursurilor pentru 

ocuparea funcţiei 

publice vacante. 

Nr. procese verbale 

elaborate; 
 

Nr. de concursuri  

desfăşurate; 

 

Nr. persoane 

angajate prin 

concurs 

Nr de contestaţii 

depuse de candidaţii 

la concurs 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI 

 
 

Implicarea 

factorilor interni şi 
externi pentru 

favorizarea 

candidaților  care 

urmează a fi 

angajați; 

 

Confidențialitatea 

de elaborare a 

variantelor 

lucrărilor scrise, 

grilelor de 

apreciere pentru 
proba scrisă, a listei 

întrebărilor pentru 

interviu 

 

SRU 

 

Membrii 

Comisiei de 

concurs 

Legea 

nr.158/2008 
 

HG 

nr.201/2009 

 

128.4 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului privind 
perioada de probă şi 

integrare a 

funcţionarilor publici 

debutanţi 

 

Nr. de persoane 

instruite/informate 

Programe elaborate 
şi aprobate; 

 

Nr. activităţi 

organizate; 

 

Nr. funcționari 

publici debutanți 

confirmați în funcție 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul MEI 

 
SRU 

 

Legea 

nr.158/2008 

 
HG 

nr.201/2009 

 

129.  Obiectiv 129 

Perfecționarea 

profesională continuă 

a personalului 

129.1 Desfăşurarea 

procesului de 

identificare a 

necesităţilor de 
instruire a funcţiona-

rilor publici, 

elaborarea şi 

aprobarea Planului de 

dezvoltare profe-

sională pentru anul 

2018 

Nr. propuneri 

examinate; 

 

Proiectul Planului de 
dezvoltare 

profesională elaborat 

şi aprobat 

Trimestrul I Buget MEI 

 

Delegarea 

funcţionarilor 

publici neeligibili 

peste hotarele ţării 
sau fără perfectarea 

actului 

administrativ 

respectiv; 

 

Cheltuieli 

nejustificate de 

delegare 

Insuficiența 

resurselor umane 

pentru coordonarea 
şi organizarea 

SRU 

 

Legea 

nr.158/2008 

 

HG 
nr.201/2009 

 

 

HG nr.10/2012 

pentru 

aprobarea 

Regulamen-

tului cu privire 

la delegarea 

salariaţilor 

entităţilor din 
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procesului de 

instruire internă şi 

externă a 

funcţionarilor 

publici din cadrul 

ministerului 

Republica 

Moldova 

 

129.2 Coordonarea și 
organizarea 

procesului de instruire 

internă şi externă a 

funcționarilor publici 

din cadrul 

ministerului conform 

Planului de instruire 

pentru anul 2019, 

precum și delegarea 

personalului la 

cursurile de instruire 

externă, inclusiv în 
cadrul Academiei de 

Administrare Publică. 

Ținerea evidenței 

personalului instruit 

 

 

Nr. seminare de 
instruire desfășurate; 

 

Nr. funcționari 

publici instruiți 

 

Gradul de instruire a 

personalului (%) 

 

Nr. funcţionarilor 

publici instruiţi cel 

puţin 40 ore anual 

 
Proiecte de ordine 

privind delegarea la 

cursuri de instruire 

elaborate 

 

Nr. persoanelor 

delegate 

Pe parcursul 
anului 

250 mii lei 
(2% din fondul 

de salarizare a 

ministerului), 

Comanda de 

Stat, partenerii 

de dezvoltare 

Delegarea 
funcţionarilor 

publici neeligibili 

peste hotarele ţării 

sau fără perfectarea 

actului 

administrativ 

respectiv. 

Cheltuieli 

nejustificate de 

delegare; 

 

Insuficiența 
resurselor umane 

pentru coordonarea 

și organizarea 

procesului de 

instruire internă și 

externă a 

funcționarilor 

publici din cadrul 

ministerului 

 

 

SRU 

 

Legea 
nr.158/2008 

 

HG 

nr.201/2009 

HG nr.10/2012 

130.  Obiectiv 130 

Monitorizarea 

respectării 

prevederilor Legii 

nr.25/2008 privind 

Codul de conduită a 

funcţionarului public 

și Legii nr. 133/2016 

privind declararea 

averii și a intereselor 

personale 

130.1 Asigurarea 
includerii cerinței de  

declarare a averii și 

intereselor personale 

în toate actele 

administrative ce 

reglementează 

angajarea, numirea 

sau eliberarea în/din 

funcție publică 

Nr. de documente 
elaborate 

Pe parcursul 
anului 

Buget MEI 
 

- SRU 

 

Legea nr. 
133/2016 

privind 

declararea 

averii și a 

intereselor 

personale 

130.2 Asigurarea 

depunerii declarațiilor 

de avere și interese 

Registrul e-

Integritate actualizat 

permanent 

Pe parcursul 

anului 
Buget MEI 

 

- SRU 

 

Legea nr. 

133/2016 
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personale prin 

registrul e-integritate 

130.3 Respectarea 

regimului declarării 

averilor și intereselor 

personale   

Nr. 

funcționarilor 

angajați pe parcursul 

anului  

 
Nr. de actualizări 

operate în registrul 

e-Integritate 

 

Nr. de angajați 

raporturile de 

serviciu ale cărora au 

încetat pe parcursul 

anului  

 

Nr. de actualizări 

operate în registrul 
e-Integritate 

 

Permanent Buget MEI 

 

- SRU 

 

Legea nr. 

133/2016 

 

131.  Obiectiv 131 

Securitatea internă a 

informațiilor atribuite 

la secretul de stat 

131.1 Asigurarea 

regimului secret prin 

actualizarea și 

implementarea 

sarcinilor și 

metodelor de 

securitate internă , 

asigurarea planificării 

și respectării 

securității interne în 
cadrul ministerului 

Nr. sarcinilor 

realizate în termen 

Permanent Buget MEI 

 

Schimbări ale 

mecanismului 

guvernamental  

Serviciul 

Probleme 

speciale 

(SPS) 

Legea nr. 

245/2008 cu 

privire la 

secretul de stat 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

1176/2010 

pentru 

aprobarea 
Regulamentulu

i cu privire la 

asigurarea 

regimului 

secret în cadrul 

autorităților 

publice și a 

altor persoane 

juridice  

 

131.2 Expertizarea și 

avizarea actelor 

normative aferente 

reglementării 

activității privind 

securitatea internă a 

informațiilor atribuite 

secretului de stat 

Nr. de acte 

expertizate și avizate 

Permanent Buget MEI 

 

Lipsa solicitărilor  SPS 

131.3 Organizarea 

activităților de 

instruire a 

personalului 

Nr. de persoane 

instruite  

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI 

 

- SPS 
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ministerului și 

conducătorilor 

entităților 

subordonate 

ministerului, care au 

acces la informații 
atribuite secretului de 

stat. 

132.  Obiectiv 132 

Asigurarea 

managementului 

eficient al resurselor 

financiare alocate şi 

activităţii financiar- 

contabile. 

 

132.1 Coordonarea şi 

elaborarea proiectului 

bugetului pentru 

aparatul central al 

ministerului şi 

instituţiilor din 

subordine 

Proiectul de buget 

elaborat. 

 

Trimestrul III 

 

 

Buget MEI Nerespectarea 

limitelor de 

cheltuieli şi 

termenilor stabiliţi 

de prezentare, 

precum şi calculele 

incorecte pentru 

întreţinerea 

Ministerului 

 

Acces neautorizat 
la sistemul 

informaţional de 

date 

 

Repartizarea 

incorectă a 

alocațiilor bugetare 

și neprezentarea în 

termenii stabiliți a 

planurilor de 

finanțare. 
 

Secţia 

financiar-

administrativă 

(SFA) 

Proiectul Legii 

bugetului de 

stat 

 

132.2 Elaborarea și 

monitorizarea 

Planului anual de 

finanțare a 

ministerului  
 

Plan elaborat 

 

Nr. de note de 

contabilitate 

Semestrial Buget MEI SFA Ordin MF nr. 

208  din 

24.12.2015 

 

Ordin MF 
nr.216 din  

28.12.2015 

 

Legea 

finanţelor 

publice şi 

responsabilităţi 

bugetar-fiscale 

nr.181/2014 

 

Legea 
contabilităţii 

nr. 113/2007 

132.3 Întocmirea 

rapoartelor financiare 

și a raportului 

consolidat pe 

aparatului central al 

ministerului  

Nr. de rapoarte 

financiare elaborate. 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI SFA Ordin MF nr. 

208/201 

 

Ordin MF nr. 

216/2015 

 

Legea nr. 

181/2014 

 

Legea nr. 
113/2007 
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133.  Obiectiv 133 

Asigurarea unor 

măsuri organizatorice 

în cadrul Ministerului, 

prin bună gestionare şi 

exploatare a bunurilor 

 

133.1 Asigurarea 

integrității valorilor 

materiale și 

inventarierea 

bunurilor aflate în 

gestiunea ministerului 

Nr. de rapoarte/ 

borderouri elaborate 

 

Nr. de liste de 

inventariere 

elaborate 

Permanent  

 

Buget MEI Erori la calcularea 

uzurii mijloacelor 

fixe 

 

Erori la 

confruntarea 
datelor din evidenţa 

contabilă şi cea 

tehnico-operativă şi 

de stabilire a 

rezultatelor 

inventarierii. 

SFA Ordin MF nr. 

208/201 

 

Ordin MF nr. 

216/2015 

 
Legea nr. 

181/2014 

 

Legea nr. 

113/2007 

133.2 Evaluarea 

necesarului de 

achiziţii de bunuri, 

lucrări şi servicii 

Plan de achiziţii 

aprobat. 

 

Nr.contractelor 

înregistrate. 

 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI Omiterea procurării 

de bunuri sau 

servicii din planul 

anual de achiziții 

publice. 

SFA Ordin MF nr. 

208/201 

 

Ordin MF nr. 

216/2015 

 

Legea nr. 
181/2014 

 

Legea nr. 

113/2007 

134.  Obiectiv 134 

Îmbunătățirea 

sistemului de 

management financiar 

și control  

134.1 Organizarea și 

desfășurarea misiunii 

de audit în cadrul 

ministerului, în baza 

SNCI  

Raport elaborat  Trimestrul I Buget MEI Misiune de audit 

complexă care nu 

va fi efectuată în 

termen  

Serviciul 

audit intern 

(SAI) 

Legea 

nr.229/2010 

privind 

controlul 

financiar public 

intern 

Ordin MF nr 

189 din 
05.11.2015 

Standarde 

Nationale de 

Control Intern 

in sectorul 

public 

135.  Obiectiv 135 

Asigurarea unei 

organizări eficiente a 

autoevaluării 

sistemului (MFC), 

precum și emiterea 

135.1 Consultarea și 

transmiterea 

exemplelor de 

chestionare către 

subdiviziunile interne 

privind procesul de 
autoevaluare a 

Raport consolidat 

 

Declarație de buna 

guvernare plasată pe 

pagina oficială a 

ministerului  

Trimestrul I Buget MEI Evaluare 

neefectuată în 

termen  

 

Informații eronate 

privind situația 
MFC 

SAI 

 

Direcția 

management 

instituțional 

(DMI) 

Legea 

nr.229/2010 

 

Ordin MF nr 

189 din 

05.11.2015 
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declarației privind 

buna guvernare 

sistemului de MFC în 

cadrul entității  

136.  Obiectiv 136 

Actualizarea 

sistemului de 

management control  

136.1 Organizarea 

misiunilor de audit 

intern pe domeniile de 

competență a 

ministerului  

cel puțin 3 rapoarte 

emise 

Trimestrul IV Buget MEI Neexecutarea 

misiunilor 

planificate din 

motivele petrecerii 

misiunilor ad-hoc 
solicitate de către 

conducerea MEI 

SAI 

 

Legea 

nr.229/2010 

 

 

137.  Obiectiv 137 

Îmbunătățirea 

procesului de 

consiliere privind 

implementarea SNCI, 

precum și a procedurii 

de Audit Intern 

137.1 Actualizarea 

procedurii de audit 

intern cu includerea 

proceselor privind 

executarea misiunilor 

ad-hoc 

Procedură de audit 

intern actualizată  

Trimestrul II Buget MEI Documentarea 

complexă a 

procedurii  

SAI 

 

 

Ordin MF nr 

189 din 

05.11.2015 

137.2 Revizuirea și 

ajustarea conform 

bunelor practici a 

tuturor proceselor 

misiunii de audit 

Procedură și carta de 

audit intern 

actualizată 

Trimestrul II Buget MEI Modificarea 

legislației în 

domeniul auditului 

din sectorul public 

SAI 

 

Ordin MF nr 

189 din 

05.11.2015 

137.3 Descrierea 
proceselor misiunii de 

audit  

Procedură elaborată  Trimestrul II Buget MEI SAI 

 

Ordin MF nr 
189 din 

05.11.2015 

137.4 Înaintarea 

propunerilor de 

modificare a 

legislației în domeniu, 

la necesitate 

Nr. de propuneri 

înaintate 

 

Nr. de avize remise 

Trimestrul IV Buget MEI Lipsa solicitărilor 

privind 

modificările în 

legislația în vigoare 

SAI 

 

Ordin MF nr 

189 din 

05.11.2015 

138.  Obiectiv 138 

Eficientizarea 

proceselor și 

modernizarea 

serviciilor publice 

138.1 Implementarea 

proiectelor de 

modernizare a 

serviciilor publice și 

de e-Transformare a 

guvernării 

 

Nr. activități 

realizate 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Diminuarea/ 

întreruperea 

asistenței tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 
Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale 

Serviciul 

tehnologiei 

informației și 

comunicațiilor(

STIC) 

 

Subdiviziunile 

și autoritățile 

subordonate/ 

coordonate ale 

Ministerului 

Planul de 

acțiuni privind 

reforma de 

modernizare a 

serviciilor 

publice pentru 

anii 2017-2021 
(Hotărârea 

Guvernului 

nr.966/2016) 

139.  Obiectiv 139 

Implementarea 

sistemului de 

semnătură electronică 

139.1 Asigurarea 

procesului de aplicare 

a semnăturii 

electronice 

Nr. activități 

realizate 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Bugetul altor 

autorități 

Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale 

STIC 

 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Strategia 

națională de 

dezvoltare a 

societății 

informaționale 
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„Moldova 

Digitală 2020” 

(Hotărârea 

Guvernului 

nr.857 din 

31.10.2013) 

140.  Obiectiv 140 

Dezvoltarea 

practicilor de 

asigurare a protecției 

datelor cu caracter 

personal 

140.1 Implementarea 
cerințelor tehnice și 

organizatorice 

adecvate prelucrării 

datelor cu caracter 

personal 

Nr. documente 

elaborate și aprobate 

Nr. activități 

realizate 

Trimestrul IV Buget MEI 
 

Defecțiuni tehnice 
sau alți factori care 

pot crea situații 

neprevăzute 

 

Apariția unor 

cheltuieli 

excepționale 

STIC 
 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Cerințele față 
de asigurarea 

securității 

datelor cu 

caracter 

personal la 

prelucrarea 

acestora în 

cadrul 

sistemelor 

informaționale 

de date cu 

caracter 
personal 

(Hotărârea 

Guvernului 

nr.1123 din 

14.12.2010) 

141.  Obiectiv 141 

Eficientizarea și 

asigurarea activității 

sistemelor 

informaționale și a 

echipamentului tehnic 

de suport 

141.1 Optimizarea și 

menținerea 

arhitecturii 

infrastructurii 

informaționale și 

tehnologice 

Nr. activități de 

optimizare 

Trimestrial Buget MEI 

 

Defecțiuni tehnice 

sau alți factori care 

pot crea situații 

neprevăzute; 

 

Insuficiența 

finanțării 

STIC 

 

 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.857/2013 

141.2 Implementarea 
politicilor privind 

securitatea 

cibernetică 

Nr. documente 

elaborate și aprobate 

Nr. de activități 

realizate 

Trimestrul IV Buget MEI 
 

Defecțiuni tehnice 
sau alți factori care 

pot crea situații 

neprevăzute 

 

STIC 
 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Hotărârea 
Guvernului 

nr.811/2015 

142.  Obiectiv 142 

Instruirea și 

dezvoltarea 

profesională în 

domeniul guvernării 

electronice 

142.1 Instruirea 

personalului în 

implementarea 

politicilor de 

modernizare 

tehnologică a 

guvernării 

Nr. de instruiri 

desfășurate 

 

Trimestrul IV Buget MEI 

 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Diminuarea/ 

întreruperea 

asistenței tehnice 

din partea 

partenerilor de 

dezvoltare 

 

STIC 

 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.857/2013 
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Insuficiența 

finanțării 

143.   Obiectiv 143 

Asigurarea 

implementării 

politicilor în domeniul 

accesului la informație 

prin gestionarea 

serviciilor web 

143.1 Identificarea, 

publicarea și 

actualizarea datelor 

de interes public pe 

portalul 
http://date.gov.md     

Nr. seturi de date 

identificate  

 

Nr. seturi de date 

publicate/ 
actualizate 

Trimestrial Buget MEI 

 

Insuficiența 

finanțării pentru 

realizarea 

sondajelor privind 

identificarea 
datelor de interes 

public 

STIC 

 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Planul de 

acțiuni pentru o 

guvernare 

deschisă pe anii 

2019-2020 
(Hotărârea 

Guvernului 

nr.1172 din 

28.11.2018) 

143.2 Administrarea 

și dezvoltarea 

portalului 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

Nr. activități de 

dezvoltare  

Nr. înregistrări 

informaționale 

Trimestrial Buget MEI 

 

Defecțiuni tehnice 

sau alți factori care 

pot crea situații 

neprevăzute 

STIC 

 

Subdiviziunile 

structurale ale 

Ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.857/2013 

143.3 Administrarea 

contentului site-ului 

https://particip.gov.m
d  

Nr. înregistrări 

informaționale 

Trimestrial Buget MEI 

 

Defecțiuni tehnice 

sau alți factori care 

pot crea situații 
neprevăzute  

STIC 

 

Subdiviziunile 
structurale ale 

Ministerului  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1172/2018 

144.  Obiectiv 144 

Informarea publicului 

privind activitatea 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii și 

asigurarea 

transparenței 

procesului decizional 

144.1 Plasarea pe site-

ul ministerului și 

expedierea a 

comunicatelor de 

presă privind 

inițiativele și 

proiectele de decizii 

elaborate, precum şi 

anunțurilor de presă 

privind desfășurarea 

evenimentelor 
publice 

Nr. comunicatelor de 

presă și anunțurilor 

plasate pe pagina 

oficială și difuzate 

mass mediei; 

 

Trimestrial Buget MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și deficiențe tehnice 
Serviciul 

informare și 

comunicare cu 

mass-media 

(SICMM) 

Legea 

nr.239/2008 

privind 

transparenta în 

procesul 

decizional  

 

Legea 

nr.982/2000, 

privind accesul 

la informație 
 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

188/2012 

privind 

paginile 

oficiale ale 

autorităților 

administrației 

144.2 Coordonarea și 

asigurarea procesului 

de comunicare cu 

publicul larg, 

reprezentanții 

societății civile şi cu 

mijloacele de 

informare în masa 

Nr. interviurilor 

acordate 

 

Nr. solicitărilor de 

acces la informație 

privind politicile 

sectoriale și 

domeniile de 

activitatea 

Trimestrial Buget MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și deficiențe 

tehnice, 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

SICMM 

http://date.gov.md/
https://particip.gov.md/
https://particip.gov.md/
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COORDONAT: 

 

Secretari de stat     Vitalie IURCU   _________________ 

 

      Iuliana DRĂGĂLIN   _________________ 

 

      Vitalie TARLEV   _________________ 

 

      Serghei BUCATARU  _________________ 

 

      Anatolii USATÎI   _________________ 

 

144.3 Monitorizarea 

reflectării activității 

ministerului în 

mijloacele de 

informare în masă și 

impactului acțiunilor 
de comunicare 

Nr. revistei de presă 

și rapoartelor de 

monitorizare a mass-

media  

Trimestrial Buget MEI 

 

Lipsă de capacitate 

și resurse tehnice 
SICMM publice în 

rețeaua Internet 

 

Legea presei 

nr. 243/1994 

 
Codul 

audiovizualului 

al Republicii 

Moldova  

144.4 Coordonarea și 

desfășurarea 

acțiunilor de PR 

comune 

Nr. evenimente 

organizate 

Trimestrial Buget MEI 

 

Fluctuația de 

personal calificat și 

resurse financiare, 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

SICMM 

145.  Obiectiv 145 

Organizarea eficientă 

a procesului de 

evidenţă a 

corespondenţei şi de 

control asupra 

executării 

documentelor 

145.1 Elaborarea 

rapoartelor privind 

controlul şi disciplina 

executorie a 

corespondenţei în 

cadrul ministerului 

Nr. rapoarte 

elaborate;  

 

Nr. documente 

intrate/ ieșite în/din 

Minister; 

Pe parcursul 

anului 

Buget MEI - Secția 

managementul 

documentelor 

(SMD) 

Ordinul nr. 526 

din 09.11.2018 

 


