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Planul de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2022 

 

Nr. 

crt. 

 

Acțiuni Indicatori de monitorizare 
Termen de 

realizare 
Responsabil 

Document de 

referință 

 

ANALIZĂ ȘI PROGNOZARE MACROECONOMICĂ 

 

Obiectivul nr.1: Analiza și prognoza principalilor indicatori macroeconomici 

Riscuri: 

1. Complexitatea domeniului și insuficiența de personal. 

2. Disponibilitatea întârziată a datelor statistice. 

3. Modificările în sistemul de raportare statistică (schimbarea termenilor de furnizare a informațiilor, a sistemului de indicatori). 

4. Cunoștințe insuficiente privind noile tehnici și metode de prognozare macroeconomică. 

5. Șocurile economice interne și externe ce nu pot fi anticipate, cu impact semnificativ asupra rezultatelor prognozei (condițiile climaterice nefavorabile, criza energetică, 

creșterea accentuată a prețurilor internaționale, situațiile de criză naționale și din țările-partenere comerciale ale RM etc.). 

6. Lipsa softului performant de prognoză. 

7. Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională. 

8. Prezentarea informațiilor necalitative și insuficiente, precum și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor solicitate. 

1.1 Monitorizarea permanentă și analiza situației 

macroeconomice din Republica Moldova în vederea 

informării Parlamentului, Președinției, Guvernului RM, 

altor instituții de stat prin elaborarea rapoartelor analitice 

informative  

 

12 rapoarte analitice operative 

elaborate și plasate pe pagina Web 

a ministerului  

Lunar, 

în termen de 

cel mult 5 zile 

lucrătoare de 

la sfârșitul 

lunii 

Secția analiză și 

prognozare 

macroeconomică 

(SAPM) 

Dispoziția 

Guvernului 

nr.120/2003; 

Regulamentul 

Secției. 

1.2 Elaborarea și actualizarea prognozelor principalilor 

indicatori macroeconomici pe termen mediu 

Min. 2 variante de prognoză a 

principalilor indicatori 

macroeconomici elaborate și 

publicate: 

- prognoza preliminară 

- prognoza actualizată; 

Min. 2 Note  de argumentare a 

prognozei elaborate 

Trimestrul I și 

Trimestrul III 

Secția analiză și 

prognozare 

macroeconomică 

Legea nr.181/2014; 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015; 

Regulamentul 

Secției 

1.3 Estimarea impactului politicilor asupra prognozei 

macroeconomice prin chestionarea direcțiilor de politici din 

cadrul MEI 

Min. 1 rundă de chestionare 

efectuată; 

Min. 1 contribuție la Nota de 

argumentare a prognozei elaborată 

Trimestrul II Secția analiză și 

prognozare 

macroeconomică 

Legea nr.181/2014; 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015; 

Regulamentul 

Secției  
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1.4 Monitorizarea și analiza indicatorilor macroeconomici ai 

Republicii Moldova  comparativ cu țările partenere   

 

Nr. de note analitice realizate și 

prezentate  

Pe parcursul 

anului 

 

Secția analiză și 

prognozare 

macroeconomică 

Indicațiile 

Guvernului, 

conducerii 

ministerului 

Regulamentul 

Secției 

1.5 Monitorizarea și analiza prețurilor interne în raport cu cele 

externe la produsele de importanță socială  

Nr. de note analitice realizate și 

prezentate  

Pe parcursul 

anului 

 

Secția analiză și 

prognozare 

macroeconomică, 

Direcția cooperare 

economică 

internațională 

Indicațiile 

Guvernului, 

conducerii 

ministerului 

Regulamentul 

Secției 

 

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI 

 

Obiectivul nr.2: Creșterea competitivității economiei naționale 

Riscuri: 

1. Lipsa unei abordări unitare și sistemice (coordonate) în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică pe termen lung. 

2. Comunicare, colaborare și coordonare insuficientă în interiorul Guvernului (între ministere și alte instituții guvernamentale, precum și în raport cu agențiile de 

implementare) în procesul de elaborare a documentelor de politici sectoriale. 

2.1 Definitivarea și promovarea proiectului Strategiei pentru o 

economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

Trimestrul II Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

(DAMEP) în 

comun cu 

subdiviziunile 

ministerului 

- 

2.2 Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor, urmare analizei 

oportunității modificării politicii tarifare la importul materie 

prime utilizate  în procesul de producere. 

Proiect de lege elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

 

Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

- 

Obiectivul nr.3: Dezvoltarea programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea afacerilor și creșterea competitivității produselor și 

serviciilor prestate 

Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectului de act normativ; 

3. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative; 
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4. Nealocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat; 

5. Lipsa asistenței financiare externe din partea partenerilor de dezvoltare. 

3.1 Elaborarea și promovarea hotărârii de Guvern cu privire la 

aprobarea Programului național pentru Promovarea 

antreprenoriatului și Creșterea competitivității pentru anii 

2022-2026 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul III Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV, 

acțiunea 4.1.3  

3.2 Promovarea pentru aprobare și lansarea Programului „A doua 

șansă” dedicat ÎMM-urilor în dificultate prin utilizarea 

instrumentelor de avertizare timpurie pentru prevenirea 

falimentului 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul II Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

(ODIMM) 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.1 

3.3 Promovarea pentru aprobare și lansarea Programului de 

facilitare a grupării întreprinderilor mici și mijlocii în clustere 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV, 

acțiunea 4.7.2 

3.4 Promovarea pentru aprobare și lansarea  Programului de 

transformare digitală a ÎMM-lor 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.3 
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3.5 Promovarea pentru aprobare și lansarea Programului de 

finanțare și mentorat pentru întreprinderi sociale 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția  

reglementarea 

mediului de afaceri; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.4 

3.6 Elaborarea, promovarea și lansarea Programului de 

retehnologizare a ÎMM-urilor în vederea îmbunătățirii 

proceselor de producției cu lansarea de produse modificate ce 

oferă întreprinderii un avantaj competitiv pe piață, precum și 

în vederea eficientizării energetice prin dotarea/încurajarea 

utilizării echipamentelor cu consum energetic redus 

 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Program lansat 

 

Trimestrul II 

 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.8 

3.7 Elaborarea și promovarea spre aprobare a Programului de 

stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din 

domeniul turismului pentru dezvoltarea  produsului turistic în 

structurile de cazare și servire a mesei „Turism Rural” 

 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

 

Trimestrul II 

 

 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 19.15.1 

3.8 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la modificarea Programului de stimulare a înființării 

și dezvoltării afacerilor de către tineri, în special în zonele 

rurale „Start pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă” 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.5 

 

3.9 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la modificarea Programului de atragere a remitențelor 

în economie „PARE 1+1”, cu opțiunea „PARE 1+1+1”, 

pentru oferirea avantajelor suplimentare migranților 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.10 
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mici și mijlocii și 

comerț;  

ODIMM 

3.10 Modificarea Hotărârii Guvernului nr.439/2020 cu privire la 

Programul de susținere a afacerilor cu potențial de creștere 

înalt și internaționalizarea acestora, privind îmbunătățirea 

condițiilor de implementare a Programului 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; ODIMM 

AA UE-MD, 

Capitolul 10, 

articolul 63, litera 

(e) 

PAG 2021-022, 

cap.IV. Economie 

și antreprenoriat; 

3.11 Modificarea Hotărârii Guvernului nr.592/2019 cu privire 

Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, 

în vederea actualizării condițiilor de participare la acesta   

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

Programul de 

promovare a 

economiei „verzi” 

în RM 

(HG160/2018) 

 

3.12 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la extinderea Programului Femei în afaceri 

 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul III Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1064/2016 cu 

privire la 

aprobarea 

Programului 

„Femei în afaceri” 

3.13 Elaborarea pachetului de reglementări pentru, constituirea 

fondului de creditare cu dobândă redusă și a programului de 

finanțare a IMM-urilor (Fondul de Accelerare și Dezvoltare 

a Economiei Sustenabile) 

 

Hotărâre de Guvern aprobată;  

Program constituit 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.9 
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3.14 Lansarea și implementarea unei Platforme de instruire la 

distanță pentru IMM-uri, în scopul dezvoltării abilităților și 

competențelor antreprenoriale, prin transformarea învățării 

tradiționale într-un proces autodidactic virtual 

Academia Virtuală a 

Antreprenorilor pe platformă 

online (e-Learning) – lansată 

- 8 Module de instruire elaborate și 

publicate 

- cel puțin 300 participanți 

înregistrați la instruiri 

Trimestrul IV 

 

ODIMM; 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.7.7 

3.15 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern 

pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la 

întreprinderile mici și mijlocii, în sensul guvernării activității 

garanțiilor de portofoliu (eficientizarea procesului de 

funcționare a Fondului de garantare a creditelor pentru 

întreprinderile mici și mijlocii prin dezvoltarea 

instrumentului de garantare sub forma garanțiilor de 

portofoliu)  

 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.17.1 

 

3.16 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.828/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare 

a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea 

executării modificărilor la Legea nr.179/2016 cu privire la 

întreprinderile mici și mijlocii 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

 

Trimestrul IV 

 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.17.2 

 

Obiectiv nr.4: Identificarea și promovarea intereselor producătorilor autohtoni 

 

Riscuri: 

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectului de act normativ; 

3. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative. 

4.1 Elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la 

modificarea art.2 din Legea nr.1353/2000 privind 

gospodăriile țărănești (de fermier), în scopul susținerii 

micilor antreprenori și eliminării constrângerilor pentru 

desfășurarea afacerii 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

 

Trimestrul III Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

- 
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întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

4.2 Monitorizarea și analiza măsurilor/practicilor altor state 

(comunitatea UE) pentru combaterea practicilor comerciale 

neloiale 

 

 

Nota elaborată   Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

- 

4.3 Inițierea consultărilor în cadrul Comitetului de soluționare a 

litigiilor al OMC în contextul aplicării măsurilor 

antidumping de către Ucraina (după caz alte țări) 

 

Consultări inițiate Pe parcursul 

anului 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Acord privind 

regulile și 

procedurile de 

reglementare a 

diferendelor din 

cadrul OMC 

4.4 Examinarea necesităților de inițiere a unor investigații pentru 

aplicarea măsurilor comerciale în scopul contracarării 

practicilor neloiale. 

Investigații inițiate Pe parcursul 

anului 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Legea nr.820/2000 

privind măsurile 

antidumping, 

compensatorii și de 

salvgardare  

 

Obiectiv nr.5: Sporirea capacităților instituționale ODIMM în scopul lărgirii și eficientizării spectrului de instrumente dedicate susținerii mediului 

antreprenorial 

Riscuri: 
1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectului de act normativ; 

3. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative; 

4. Nealocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat; 

5. Lipsa asistenței financiare externe din partea partenerilor de dezvoltare. 

5.1 Reorganizarea ODIMM în scopul fortificării capacităților 

funcționale ale instituției. 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

Trimestrul II Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

- 
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Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

5.2 Evaluarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica 

Moldova în scopul descentralizării serviciilor acordate de 

ODIMM. 

Raport de evaluare elaborat Trimestrul II Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

- 

5.3 Elaborarea și ajustarea cadrului normativ de Guvernanță 

corporativă pentru Fondul de Garantare a Creditelor 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

Trimestrul II Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

ODIMM 

- 

 

 

 

5.4 Achiziționarea și dezvoltarea platformei digitale de colectare 

a cererilor aplicanților, în regim on-line, în scopul 

operaționalizării serviciilor ODIMM. 

 

Platformă operațională Trimestrul II ODIMM,  

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț; 

- 

Obiectivul nr.6: Dezvoltarea sectorului ÎMM prin valorificarea instrumentelor de consultanță a antreprenorilor la toate etapele de dezvoltare a 

afacerii 

Riscuri: 
1. Insuficiența resurselor umane implicate în procesul de implementare a programului; 
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2. Fluctuația specialiștilor implicați în procesul de elaborare a programelor, insuficiența resurselor umane competente; 

3. Insuficiența resurselor financiare; 

4. Interesul scăzut al antreprenorilor de a participa la programe; 

5. Insuficiența culturii antreprenoriale; 

6. Nerealizarea în termen a investițiilor din surse proprii provenite din remitențe; 

7. Aplicarea unui număr mic de proiecte investiționale viabile la concursul de granturi;  

8. Reticență din partea tinerilor defavorizați de a deschide o afacere. 

6.1 Asigurarea accesului companiilor la consultanță, asistare și 

ghidare la toate etapele de dezvoltare a afacerii 

Cca 10 000 companii asistate și 

ghidate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

- 

6.2 Formarea competențelor antreprenoriale în toate domenii de 

activitate, în corespundere cu necesitățile sectorului IMM 

(instruiri și mentorat) 

Cel puțin 2 600 persoane instruite 

prin Programele naționale: 

- „GEA” - 1600 de persoane  

- „Start pentru Tineri” – 380 

tineri 

- „Femei în afaceri” - 160 femei  

- „PARE 1+1” - 200 de migranți 

sau rudele de gradul I ale acestora  

- „Ecologizare a ÎMM” - 100 de 

ÎMM-uri  

- „Antreprenoriatul social” - 40 

de persoane  

- „A două șansă” – 100 persoane 

- „Clusterele” – 20 persoane 

Trimestrul IV 

 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

- 

6.3 Lansarea și implementarea Programului „A doua șansă” 

dedicat ÎMM-uri în dificultate prin utilizarea instrumentelor 

de avertizare timpurie pentru prevenirea falimentului 

 

- cel puțin 3 evenimente de 

informare și mediatizare realizate 

- cel puțin 5 de întreprinderi 

susținute 

- cel puțin 5 mentori la nivel 

național identificați 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și  

antreprenoriat/ 

alin.6;  

Legea nr.179/2020 
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6.4 Lansarea și implementarea Programului de facilitare a 

grupării întreprinderilor mici și mijlocii în clustere 

- Manual operațional elaborat 

- 10 sesiuni de informare 

- 1 Cartografiere a inițiativelor de 

clustere 

- 2 inițiative de cluster 

conceptualizate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.5 Lansarea și implementarea Programului de finanțare și 

mentorat pentru întreprinderi sociale  

cel puțin 5 întreprinderi sociale 

dezvoltate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.6 Lansarea și implementarea  Programului de  

retehnologizarea ÎMM-urilor 

- Manual operațional elaborat 

- Cel puțin 5 acțiuni de informare 

și mediatizare realizate 

Trimestrul IV Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.7 Lansarea și implementarea  Programului de stimulare a 

dezvoltării IMM în domeniului turismului rural. 

- Manual operațional elaborat 

- Cel puțin 10 acțiuni de 

informare și mediatizare realizate 

Trimestrul IV Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.8 Lansarea Platformei de instruire la distanță pentru IMM-uri, 

în scopul dezvoltării abilităților și competențelor 

antreprenoriale, prin transformarea învățării tradiționale într-

un proces autodidactic virtual (Academia Virtuală a 

Antreprenorilor). 

- 8 Module de instruire elaborate 

și publicate 

- cel puțin 300 de participanți la 

instruiri 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.9 Stimularea participării agenților economici la târguri și 

expoziții  

  

100 de agenți economici susținuți 

prin acordarea subvențiilor de 

participare la târguri și expoziții 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 
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(ODIMM) 

6.10 Implementarea Programului „Start pentru tineri: o afacere 

durabilă la tine acasă” 

- 150 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare, dintre 

care: 

- 100 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare sub formă 

de grant; 

- 50 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare sub formă 

de Business Voucher; 

- 150 locuri de muncă create; 

- suma granturilor aprobată spre 

finanțare – 18,5 mil. lei 

- volumul investițiilor preconizat 

în economie – 25 mil. lei 

Pe parcursul 

anului 

 (cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.973/2018 

6.11 Implementarea Programului „Femei în afaceri” - 100 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare; 

- 200 locuri de muncă create și 

menținute; 

- suma granturilor aprobate spre 

finanțare - 15 mil. lei 

- volumul investițiilor preconizat 

în economie – 20 mil. lei 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1064/2016 

6.12 Implementarea Programului de Atragere a Remitențelor în 

Economie „PARE 1+1” 

- 120 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare 

- 300 locuri de muncă create și 

menținute  

- Suma granturilor aprobate spre 

finanțare 28 mil. lei 

- Volumul investițiilor preconizat 

în economie 60 mil. lei 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.972/2010 
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6.13 Lansarea și implementarea Programului de transformare 

digitală a ÎMM-lor 

- Cca 25 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare 

- Suma granturilor aprobate spre 

finanțare 5 mil. lei 

- Cel puțin 10 mil. lei - volumul 

investițiilor preconizat în econ 

- Crearea și menținerea a cel puțin 

200 locuri de muncă 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

Legea nr. 179/2020;  

PAG, Cap. VI/ 

Economie și 

antreprenoriat/alin. 

6 

6.14 Implementarea Programului de ecologizare a 

întreprinderilor mici și mijlocii 

  

  

- Rețea de consultanți naționali 

creata (25 consultanți naționali 

certificați); 

- 120 planuri de afaceri asistate; 

- 70 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare de valoare 

mică; 

- 50 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare de valoare 

mare; 

- Suma granturilor aprobate spre 

finanțare – 39 mil lei; 

- Volumul investițiilor preconizat 

în economie – 68 mil. lei. 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.592/2019 

6.15 Implementarea Programului de susținere a afacerilor cu 

potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora 

2 Evenimente organizate și co-

organizate; 

- 80 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare:  

• 75 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare sub 

formă de Business Voucher, 

•  5 proiecte investiționale 

aprobate spre finanțare sub 

formă de grant; 

-  Suma granturilor aprobată spre 

finanțare – 13,7 mil. lei; 

- Volumul investițiilor preconizat 

în economie – 22.7 mil. lei. 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

(ODIMM) 

AA UE-MD, 

Capitolul 10, 

articolul 63, litera 

(e) 

PAG 2021- 2022, 

cap. IV. Economie 

și antreprenoriat; 
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Obiectivul nr.7: Facilitarea accesului mediului antreprenorial la resursele împrumutate 

Riscuri: 
1. Interesul scăzut al antreprenorilor de a participa la instrument;  

2. Percepția redusă a IMM-urilor privind beneficiile garanției financiare oferite de ODIMM; 

3. Interesul scăzut a băncilor de a utiliza instrumentul de garantare financiară a antreprenorilor. 

7.1 Facilitarea accesului mediului antreprenorial la resursele 

creditare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor 

pentru ÎMM. 

 

- 1000 garanții financiare active 

- Suma creditelor garantate –      2 

000 mil. lei 

- Volumul investițiilor generate în 

economie – 2 300 mil. lei 

- Capitalizarea Fondul de 

garantare a creditelor cu 15 mil. 

lei 

Trimestrul IV 

 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

 (ODIMM) 

 

7.2 Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului 

nr.828/2018, în sensul implementării mecanismului de 

acordare a garanțiilor de portofoliu, prin aprobarea 

Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a 

creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii 

(implementarea modificărilor operate în Legea nr.179/2016) 

Hotărâre de Guvern elaborată și 

remisă Guvernului spre aprobare  

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț;  

 ODIMM 

Plan Acțiuni a Guv. 

Cap.IV/ Economie 

și antreprenoriat, 

Ob.4.17 

Obiectivul nr. 8: Dezvoltarea regională sustenabilă, sporirea competitivității economice, productivității și ocupării forței de muncă 

Riscuri: 
1.Grad redus de informare la nivel local, privind posibilitățile de acces gratuit la serviciile de consultanță în afaceri; 

2. Resurse financiare insuficiente pentru întreținerea funcțională a punctelor de consultanță; 

3. Numărul redus de specialiști calificați necesari serviciilor de consultanță. 

4. Gradul redus de susținere a antreprenorilor din partea autorităților administrației publice locale; 

5. Lipsa consultanților calificați din cadrul Incubatoarelor de Afaceri. 

8.1 Crearea Platformelor Industriale Multifuncționale (PIM) 

pentru consolidarea potențialului industrial la nivel regional 

2 PIM proiectate, create și lansate Trimestrul IV 

 

ODIMM,  

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

PAG Cap.IX/ 

Dezvoltare 

regională, Ob.9.2  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.748/2020 cu 

privire la aprobarea 

Programului-pilot 
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mici și mijlocii și 

comerț 

de creare a 

platformelor 

industriale 

multifuncționale 

8.2 Consolidarea capacităților incubatoarelor de afaceri (IA) la 

nivel regional 

- 11 incubatoare de afaceri 

susținute 

- 3 B2B ședințe și machmaking 

la nivel regional realizate  

- 1 maraton național al ideilor de 

afaceri realizat 

Trimestrul IV 

 

ODIMM,  

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

Plan Acțiuni a Guv. 

Cap.IX/ Dezvoltare 

regională, Ob.9.2  

 

 

Obiectivul nr.9: Promovarea și menținerea continuă a dialogului public-privat 

Riscuri: 
1. Implicarea redusă a antreprenorilor de a participa la discuții;  

2. Insuficiența resurselor financiare necesare; 

3. Numărul mic al aplicațiilor; interesul scăzut al antreprenorilor de a participa; 

4. Participare scăzută a autorităților administrației publice locale în procesul de organizare și desfășurare a etapelor locale ale concursului. 

9.1 Organizarea Conferinței Internaționale a ÎMM-lor - Conferință anuală organizată; 

- 200 participanți la conferința 

anuală 

Trimestrul IV 

 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

(ODIMM) 

Hotărârea Guvernului 

nr.685/2012 (acțiunea 

6.2.1) 

9.2 Organizarea și desfășurarea concursului național „Cel mai 

bun antreprenor din sectorul ÎMM” 

- Concurs desfășurat 

- 20 ÎMM-uri premiate 

Trimestrul IV 

 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

(ODIMM) 

Hotărârea Guvernului 

nr.685/2012 (acțiunea 

6.2.2) 

9.3 Organizarea și desfășurarea concursului național „ÎMM – 

Model de Responsabilitate Socială” 

- Concurs desfășurat 

- 6 ÎMM-uri premiate 

Trimestrul IV Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Hotărârea Guvernului 

nr.685/2012 (acțiunea 

6.2.2) 
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Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

(ODIMM) 

Obiectivul nr.10: Reducerea substanțială a birocrației în relația statului cu mediul de afaceri 
Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative; 

3. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative; 

4. Alocarea insuficientă a mijloacelor financiare din bugetul de stat; 

5. Lipsa asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. 

10.1 Elaborarea proiectului de lege privind modificarea unor acte 

normative (Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător, Codul fiscal nr.1163/1997 etc.) în scopul 

introducerii reglementărilor și simplificării activității de 

întreprinzător și al constituirii unui capitol destinat 

întreprinderilor mici și micro cu mecanisme fiscale și 

raportare simplificată 

 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri; 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.10.2 

10.2 Postmonitorizarea și analiza Legii nr.160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, 

cu revizuirea Nomenclatorului actelor permisive, în scopul 

reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, 

extrase, certificate, duplicate etc.) 

 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului; 

Nomenclatorul actelor permisive 

actualizat 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.10.3 

10.3 Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova 

nr.154/2003 în vederea creării unui capitol separat pentru 

întreprinderile micro și mici, cu simplificarea relațiilor de 

muncă și raportare 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri; 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.10.4 
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10.4 Dezvoltarea ghișeului unic în raportare Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.10.5 

10.5 Elaborarea și prezentarea către Parlament și Guvern a 2 

rapoarte semestriale cu privire la implementarea de către 

autoritățile de licențiere a Legii nr.160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 

2 Rapoarte elaborate și transmise 

Parlamentului și Guvernului 

Semestrial Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

Art.123 alin.(2) 

lit.a) din Legea 

nr.160/2011 privind 

reglementarea prin 

autorizare a 

activității de 

întreprinzător 

Obiectivul nr.11: Crearea cadrului legal pentru dezvoltarea pieței financiare și activitatea fondurilor de investiții, crowdfunding, angel investors 

Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative; 

3. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative. 

11.1 Promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire 

la aprobarea proiectului de lege privind serviciile de finanțare 

participativă, număr unic 150/MEI/2020 

 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

Trimestrul III 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

PAG 2021-2022, 

Capitolul IV,  

acțiunea 4.14.1 

11.2 Promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire 

la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative  (Legea nr.135/2017 privind societățile cu 

răspundere limitată, Legea nr.171/2012 privind piața de 

capital), număr unic 651/MEI/2020 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

Legea nr.171/2012 

privind piața de 

capital, art.7 alin. 

(2). 

Propunerea A.P. 

„Camera de Comerț 

Americană din 

Moldova” parvenita 

în cadrul 

consultărilor 

publice a  

proiectului PAG 

pentru anii 2021-

2022 
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Obiectivul nr.12: Crearea unui mediu de reglementare stimulativ pentru antreprenoriatul privat prin reducerea abuzurilor organelor de control 

și decriminalizarea economiei 

Riscuri: 

1. Imprevizibilitatea viziunii factorilor de decizie; 

2. Lipsa asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. 

12.1 Revizuirea sistemului de sancționare în domeniul afacerilor Analiza sistemului de sancționare 

efectuată; Amendamente la acte 

normative elaborate 

Trimestrul IV Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

PAG 2021-2022, 

capitolul IV, 

acțiunea 4.16.1 

12.2 Evaluarea cadrului normativ din perspectiva abuzurilor 

organelor de forță și elaborarea unui pachet de modificări 

pentru reducerea riscului de abuz față de mediul de afaceri 

Analiza riscului de abuz în baza 

istoricului și practicilor înregistrate 

– efectuată;  

Pachet de amendamente la actele 

normative elaborat 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția 

reglementarea 

mediului de afaceri 

PAG 2021-2022, 

capitolul IV, 

acțiunea 4.16.2 

Obiectivul nr.13: Consolidarea și dezvoltarea politicilor în domeniul comerțului interior 
Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative; 

3. Lipsa asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; 

4. Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative. 

13.1 Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, 

în vederea excluderii practicilor comerciale neloiale 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

 

PAG 2021-2022, 

capitolul IV, 

acțiunea 4.3.1.  

13.2 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern 

pentru modificarea cadrului normativ secundar, în vederea 

implementării modificărilor la Legea nr.231/2010 cu privire la 

comerțul interior, aprobate prin Legea nr.17/2021  

 

Hotărâre de Guvern aprobată 

  

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

PAG 2021-2022, 

capitolul IV, 

acțiunea 4.3.2.  
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mici și mijlocii și 

comerț 

13.3 Promovarea pentru aprobare a proiectului de lege privind 

prevenirea pierderii și risipei alimentare în vederea asigurării 

tranziției către economia circulară prin menținerea, în limitele 

legale, a alimentelor în circuitul consumului și evitarea 

formării deșeurilor alimentare 

Proiect de lege aprobat de Guvern 

și transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

PAG 2021-2022, 

capitolul IV, 

acțiunea 4.4.1.  

13.4 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la modificarea unor acte normative, în sensul 

optimizării proceselor de desfășurare a activității de 

alimentație publică de către operatorii economici prin prisma 

cerințelor tehnice și sanitare simplificate  

 

Analiza situației actuale în 

sectorul HoReCa; 

Hotărâre de Guvern aprobată 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici și mijlocii și 

comerț 

 

Obiectivul nr. 14: Asigurarea implementării celor mai bune practici de guvernanță corporativă 

Riscuri: 

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative. 

14.1 Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor 

acte normative (Legea nr.271/2017, Legea nr.1134/1997 

privind societățile pe acțiuni, Legea nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală), având ca 

scop excluderea din organele de conducere a ÎS, SA și SRL a 

comisiilor de cenzori și crearea în cadrul acestor entități a 

comitetelor de audit  

 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG, cap.IV 

14.2 Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de 

selectare și numire a membrilor organelor de conducere și 

control ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a 

acestora 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

PAG, cap.IV 
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Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

 

14.3 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

participația statului în capitalul întreprinderilor 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

 

Hotărârea Curții de 

Conturi cu privire la 

Raportul auditului 

performanței 

nr.45/2012 

14.4  Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la procedurile de implementare a Legii nr.121/2018 cu 

privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

Proiect de hotărâre remis 

Guvernului spre aprobare 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.121/2018  

Obiectivul nr. 15: Îmbunătățirea cadrului normativ privind parteneriatul public-privat 

Riscuri: 

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative. 

15.1 Elaborarea proiectului  hotărârii de Guvern cu privire la 

reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital 

public sau public-privat 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG, cap.IV 
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15.2 Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii 

nr.179/2008 cu privire la parteneriat public-privat, în scopul 

implementării bunelor practici de realizare a proiectelor de 

parteneriat public-privat, al eliminării erori de implementare a 

proiectelor de parteneriat public-privat, precum și 

implementarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul III 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG, cap.IV 

Obiectivul nr. 16: Susținerea și impulsionarea agenților economici în vederea creării de noi locuri de muncă, precum și soluționarea problemelor 

identificate în ceea ce privește forța de muncă calificată necesară pentru sectoarele prioritare ale economiei naționale 

Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative; 

3. Inițiativă slabă a mediului de afaceri pentru participare la program; 

4. Întreruperea asistenței financiare din partea partenerilor din Germania; 

5. Nealocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat. 

16.1 Aprobarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru 

susținerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor 

prin învățământ dual 

 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG, cap.IV, 

acțiunea. 4.8.  

16.2 Monitorizarea în comun cu Camera de Comerț și Industrie a 

realizării Programului moldo-german de instruire și 

perfecționare a managerilor de afaceri din Republica Moldova 

2 Rapoarte de monitorizare 

elaborate; 

Nr. seminarelor desfășurate; 

Nr. managerilor instruiți 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială; 

Camera de Comerț 

și Industrie 

Hotărârea 

Guvernului 

 nr.242/2021  

Obiectivul nr. 17: Promovarea politicii statului privind industrializarea țării prin dezvoltarea Platformelor Industriale, precum și monitorizarea 

acestora (Parcuri Industriale, Zone Economice Libere, Platforme Industriale Multifuncționale, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” etc.) 
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Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative; 

3. Nerespectarea termenilor de prezentare a rapoartelor din partea întreprinderilor administratoare; 

4. Inițiativa slabă din partea mediului de afaceri de participare/înaintare a proiectelor investiționale. 

17.1 Elaborarea planului de optimizare a Zonelor Economice 

Libere/Zonelor Antreprenoriatului Liber prin prisma 

angajamentelor Acordului de Asociere RM-UE și noului Cod 

vamal al Republicii Moldova 

 

Plan elaborat  Trimestrul IV Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

AA UE-MD, Titlul 

V, Capitolul 10, 

articolul 341 

17.2 Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii 

nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, în vederea 

asigurării concurenței loiale pe piața internă 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG, cap.IV, 

acțiunea. 4.3., 

subacțiunea 4.3.3. 

17.3 Elaborarea Raportului anual privind implementarea 

Programului-pilot de creare a Platformelor Industriale 

Multifuncționale   

Raport elaborat și transmis 

Guvernului  

Trimestrul II 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.748/2020 

17.4 Elaborarea Rapoartelor privind activitatea zonelor economice 

din Republica Moldova  

2 Rapoarte elaborate și transmise 

Guvernului 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

semestrială) 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.440/2001 
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17.5 Elaborarea Rapoartelor privind activitatea Parcurilor 

Industriale din Republica Moldova  

2 Rapoarte elaborate, publicate pe 

pagina web 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

semestrială) 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.182/2010 

17.6 Elaborarea Rapoartelor privind activitatea Portului 

Internațional Liber „Giurgiulești”  

2 Rapoarte elaborate și transmise 

Guvernului 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

semestrială) 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

HG nr.721/2005 

17.7 Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității 

rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2023  

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.182/2010 

17.8 Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Graficului controalelor planificate asupra activității 

rezidenților zonelor economice libere pentru anul 2022 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.440/2001 

17.9 Participarea la procesul de selectare de noi proiecte 

investiționale în cadrul parcurilor industriale și  zonelor 

economice libere  

Nr. de întruniri/procese de selectare 

la care s-a participat; 

Nr. proiectelor investiționale 

selectate 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

Legea nr.440/2001 

și Hotărârea 

Guvernului 

nr.652/2011 



24 
 

dezvoltare 

industrială 

Obiectivul nr. 18: Promovarea politicii de stimulare a fabricării produselor destinate exportului 
Riscuri:  

1. Inițiativa slabă din partea mediului de afaceri de participare la proces; 

2. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

3. Modificarea cadrului normativ. 

18.1 Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 

necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr.174/2021 

privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță 

pentru securitatea statului. 

 

Hotărâri de Guvern  aprobate Trimestrul III 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Legea nr.174/2021 

privind mecanismul 

de examinare a 

investițiilor de 

importanță pentru 

securitatea statului 

18.2 Completarea Listei agenților economici cu drept de prelungire 

a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada 

ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia 

primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele 

de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a 

mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.359/2014 

Hotărâri de Guvern  aprobate; 

Nr. agenților economici beneficiari 

în creștere 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.146/2014 

18.3 Completarea Listei agenților economici - întreprinderi ale 

industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către 

aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării 

mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de 

TVA cu drept de deducere 

 

Ordine emise; 

Nr. agenților economici beneficiari 

în creștere 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.519/2004 

18.4 Identificarea sectoarelor de interes major pentru economie în 

scopul creșterii competitivității produselor autohtone 

 

 

Sectoarele prioritare identificate Trimestrul II Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

PAG 2021-2023 
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dezvoltare 

industrială, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței 

18.5 Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind 

constituirea programului de măsuri în vederea îmbunătățirii 

capacităților de analiză și testare a produselor în sectoarele de 

interes major pentru economie și sporirea capacităților de 

certificare a produselor orientate la export 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul IV 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței; 

Direcția 

dezvoltarea 

mediului de afaceri, 

Secția politici de 

atragere a 

investițiilor și 

dezvoltare 

industrială 

PAG act.4.7.11 

 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI ECONOMIA DIGITALĂ 

 

Obiectivul nr. 19: Digitalizarea economiei și consolidarea cadrului normativ în domeniul tehnologiei informației 

Riscuri:  

1. Deficiențe de comunicare instituțională la definitivarea proiectelor / rezistența instituțională la digitalizare 

2. Lipsa informației/datelor statistice în vederea efectuării analizelor de impact 

3. Schimbarea priorităților partenerilor strategici / lipsa expertizei externe 

4. Adopție nesemnificativă și interes scăzut față de soluții digitale din partea ÎMM 

5. Constrângeri bugetare 

19.1 Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

Programului privind susținerea inovațiilor digitale și startup-

urilor tehnologice 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

Trimestrul I 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II.  
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19.2 Lansarea Programului privind susținerea inovațiilor digitale și 

startup-urilor tehnologice și organizarea concursului pentru 

selectarea cererilor de finanțare a produselor și/sau serviciilor 

eligibile  

Nr. proiecte finanțate Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

semestrială a 

progresului) 

ODIMM; 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

19.3 Elaborarea și coordonarea cu Cancelaria de Stat a conceptului 

Programului național de dezvoltare a economiei digitale 

Concept elaborat și coordonat cu 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II. 

19.4 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

securitatea rețelelor și sistemelor informaționale 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul IV 

 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II.   

19.5 Monitorizarea realizării Strategiei de dezvoltare a industriei 

tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare 

digitală pe anii 2018-2023 

Raport de monitorizare elaborat și 

prezentat  Cancelariei de Stat 

Trimestrul I 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.904/2018 

19.6 Suport pentru dezvoltarea Centrelor de excelență și inovare IT 

la Cahul și Bălți 

Nr. evenimente/întruniri organizate Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

semestrială a 

progresului) 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.904/2018 

19.7 Promovarea climatului investițional și imaginii Republicii 

Moldova în calitate de destinație pentru investiții TI 

Nr. de evenimente organizate în 

comun cu partenerii de dezvoltare; 

Nr. de evenimente de promovare la 

care s-a participat 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

semestrială a 

progresului) 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

19.8 Coordonarea realizării la nivel național a obiectivelor rețelelor 

tematice din cadrul Panelului pentru armonizarea pieței 

digitale al Parteneriatului Estic (EU4Digital Project) 

Nr. proiectelor examinate; 

Nr. chestionarelor completate; 

Nr. workshop-urilor cu prezentări la 

care  

s-a participat 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportarea 

semestrială a 

progresului) 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 
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19.9 Cooperarea cu echipa de experți ai proiectului UE CyberEAST 

în vederea implementării inițiativelor în domeniul securității 

cibernetice 

Studii și analize efectuate 

 

Pe parcursul 

anului  

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

Obiectivul nr. 20: Consolidarea parcului pentru tehnologia informației 
Riscuri:  

1. Divergențe de viziune cu autoritățile responsabile de politici sectoriale (fiscale, de asigurări sociale, muncă) pe domeniul legislației privind parcurile IT 

2. Schimbarea priorităților de politici privind parcurile IT 

3. Neprezentarea în termen a datelor de către Administrația parcului 

4. Interes scăzut din partea potențialilor solicitanți în vederea acordării avizului pentru dreptul de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova 

20.1 Efectuarea analizei de impact privind extinderea genurilor de 

activitate desfășurate în parcul pentru tehnologia informației 

Analiză efectuată și prezentată 

conducerii ME 

Trimestrul I 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

20.2 Elaborarea analizei privind modificarea actelor normative în 

vederea majorării venitului asigurat al angajaților rezidenților 

parcului pentru tehnologia informației 

Analiză efectuată și coordonată cu 

MMPS 

Trimestrul I 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II. 

20.3 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul II 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II. 

20.4 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern 

privind modificarea Regulamentului privind evaluarea 

activității parcului pentru tehnologia informației (Hotărârea 

Guvernului nr.1143/2017) 

 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I 

 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1143/2017 

20.5 Monitorizarea funcționării și asigurarea evaluării activității 

parcului pentru tehnologia informației 

Raport anual de evaluare elaborat și 

publicat pe pagina web oficială ME 

 

Trimestrul II 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1143/2017 
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20.6 Asigurarea activității Comisiei de examinare și evaluare a 

solicitărilor rezidenților parcului pentru tehnologia informației 

în vederea acordării avizului pentru acordarea/prelungirea 

dreptului de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova 

 

Nr. ședințe desfășurate; 

Nr. solicitărilor examinate 

 

Pe parcursul 

anului (cu 

raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Legea nr.121/2017 

Obiectivul nr. 21: Stimularea comerțului electronic și dezvoltarea economiei digitale 

Riscuri:  

1. Divergențe de viziune cu autoritățile responsabile de politici sectoriale (fiscale, de asigurări sociale, muncă) pe domeniul comerțului electronic 

2. Schimbarea priorităților de politici privind comerțul electronic 

3. Tergiversarea implementării prevederilor pachetului legislativ privind digitalizarea economiei  de către autoritățile/instituțiile publice responsabile 

4. Schimbarea priorităților partenerilor strategici / lipsa expertizei externe 

21.1 Evaluarea implementării Foii de parcurs pentru digitalizarea 

economiei și promovare a comerțului electronic 

Note analitice elaborate Pe parcursul 

anului 

 (cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

21.2 Colaborarea cu autoritățile/instituțiile de resort în vederea 

implementării prevederilor pachetului legislativ privind 

digitalizarea economiei  

Ședințe organizate; 

Nr inițiativelor lansate 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

21.3 Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (Pachet legislativ privind 

stimulare e-Comerț) 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului  

Trimestrul I 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

PAG cap.II.  

21.4 Examinarea proiectului de decizie a Comitetului mixt al 

Acordului de Liber schimb Central European privind 

facilitarea comerțului electronic și elaborare propunerilor de 

armonizare a legislației naționale  

Propuneri elaborate și consultate cu 

autoritățile de resort (MIDR, SV, 

APCSP) 

Trimestrul IV 

 

Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

 

21.5 Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea 

hotărârii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de 

origine a mărfurilor 

Proiectul aprobat de Guvern Trimestrul I Direcția politici în 

domeniul 

tehnologiei 

informației și 

economiei digitale 

Camera de Comerț 

și Industrie 
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INFRASTRUCTURA CALITĂȚII ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI 

 

Obiectivul nr. 22: Dezvoltarea politicilor în scopul  sporirii gradului de implementare a standardelor europene și internaționale pentru susținerea 

obiectivelor trasate în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE 
Riscuri:  

1. Limitarea/întreruperea finanțării 

2. Abilități insuficiente de identificare a standardelor conflictuale 

3. Reticența părților interesate față de activitatea de standardizare 

4. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare a părților participante la proces 

22.1 Coordonarea și aprobarea Programului național de 

standardizare pentru anul 2022 

 

Program aprobat 

 

Trimestrul I 

 

 

Institutul de 

Standardizare din 

Moldova  

(ISM), 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței,  

Secția metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

22.2 Adoptarea standardelor europene și internaționale ca standarde 

moldovenești  

 

Rata de preluare  a standardelor 

europene la nivel de 100% 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, 

Secția metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

22.3 Identificarea și anularea standardelor conflictuale cu 

standardele moldovenești care adoptă standarde europene  

Cel puțin 400 de standarde 

conflictuale anulate  

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 
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Secția metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

22.4 Identificarea și anularea standardelor  moldovenești depășite și 

care contravin legislației europene transpuse  

 

Cel puțin  100 de standarde depășite 

anulate  

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

22.5 Colaborarea cu organizațiile internaționale, regionale și 

europene de standardizare.  Consolidarea ISM în scopul 

întrunirii cerințelor față de membri cu drepturi depline ai CEN 

și CENELEC. 

2 comitete tehnice (CT) conectate la 

comitetele tehnice 

CEN/CENELEC; 

1 CT conectat la CT ISO; 

1 CT european la care ISM deține 

secretariatul; 

Evaluarea externă conform Ghidului 

CEN/CENELEC 22 realizată; 

Grad  de îndeplinire a cerințelor 

conform Ghidului 22 

CEN/CENELEC. 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

Hotărârea 

Guvernului          

nr.454/2008 

 

22.6 Dezvoltarea și menținerea  platformelor de comunicare 

durabile cu business-ul  pentru acordarea suportului în 

implementarea standardelor europene 

95 de materiale informaționale 

elaborate și difuzate; 

6 materiale video elaborate și 

difuzate; 

Cel puțin 600 de persoane la care 

au fost difuzate materialele; 

5 webinare cu participarea părților 

interesate privind activitatea de 

standardizare; 

15 evenimente la care s-a prezentat 

informația privind activitatea de 

standardizare 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

 

22.7 Cuantificarea și măsurarea gradului de implementare și 

utilizare a standardelor europene de către economia națională 

Raport elaborat 

 

Trimestrul I 

 

ISM, Acordul de 

Asociere,  
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   Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

titlul V, capitolul 3; 

 

 

22.8 Susținerea sectorului real al economiei în implementarea și 

utilizarea standardelor europene 

Asigurarea implementării și 

utilizării în sectorul real al 

economiei a standardelor 

moldovenești care adoptă standarde 

europene, majorarea cu 5% raportat 

la valoarea din anul 2021 

Trimestrul IV 

 

ISM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

Obiectivul nr.23 Dezvoltarea sistemului național de metrologie prin asigurarea trasabilității și confirmarea capabilităților de măsurare ale 

Republicii Moldova pe plan internațional 
Riscuri: 

1. Abilități insuficiente de efectuare a cercetărilor 

2. Limitarea/întreruperea finanțării   

3. Fluctuația personalului calificat 

4. Expertiza îndelungată a tabelelor CMC propuse spre publicare în comitetele tehnice de profil în organizația regional de metrologie 

5. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare a părților participante la proces 

23.1 Menținerea,  cercetarea și modernizarea  Bazei Naționale de 

Etaloane (BNE) prin crearea/modernizarea etaloanelor 

naționale și crearea condițiilor adecvate pentru funcționarea 

acesteia 

Cel puțin 3 etaloane 

declarate/perfecționate; 

19 etaloane naționale din 

componența BNE cercetate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Institutul Național 

de Metrologie 

(INM), 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 
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23.2 Demonstrarea capabilităților de măsurare în scopul asigurării 

recunoașterii internaționale a măsurărilor prin:  

- participarea la comparări multilaterale sau bilaterale, 

organizate sub coordonarea Comitetului Internațional de 

Măsurări și greutăți (CIPM);  

- publicarea tabelelor Capabilităților de  măsurare (CMC) pe 

site-ul Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM)  

Participarea la 18 intercomparări la 

nivel regional;  

Cel puțin 6 capabilități de măsurare 

(CMC) publicate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

INM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

Legea metrologiei     

nr.19/2016; 

 

 

23.3 Cooperarea cu organizațiile de metrologie regionale și 

europene COOMET,  EURAMET,  WELMEC și participarea 

la lucrările comitetelor tehnice, ședințele de lucru  

6 ședințe a comitetelor tehnice; 

4 evenimente pe plan regional și 

european la care s-a participat;  

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

INM, 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

CBTM 2022-2024; 

Legea metrologiei 

nr.19/2016; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.454/2008 

23.4 Examinarea și aprobarea proiectelor de norme de metrologie 

legală (NML) și procedurilor de metrologie legală (PML) 

 

3 ordine privind aprobarea și 

completarea NML și PML emise  

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

Legea metrologiei 

nr.19/2016 

23.5 Implementarea principiului ghișeului unic la desemnarea 

entităților juridice la competență tehnică pentru verificarea 

metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de 

interes public 

Nr. entități desemnate; 

Ghișeu unic funcțional 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Legea metrologiei 

nr.19/2016; 

Legea nr.160/2011  
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Obiectivul nr.24: Dezvoltarea politicilor în domeniul reglementării tehnice, acreditării și evaluării conformității 

Riscuri: 

1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare a părților participante la proces 

2. Limitarea/întreruperea finanțării 

3. Fluctuația personalului calificat 

24.1 Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern  privind 

echipamentele individuale de protecție 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere, 

Anexa XVI,  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 

2016/425; 

PAG 2021-2022 

24.2 Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind aparatele 

consumatoare de combustibili gazoși în scopul stabilirii 

prevederilor clare pentru operatorii economici la plasare pe 

piață a aparatelor, precum și cerințelor ce țin de sănătatea 

consumatorilor și protecția mediului 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I 

 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere, 

Anexa XVI,  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 

2016/426; 

PAG 2021-2022 

24.3 Cartarea cadrului normativ de reglementare în domeniul 

reglementării tehnice, acreditării și evaluării conformității prin 

prisma angajamentelor internaționale și transpunerea dinamicii 

acquis-ul comunitar 

Studiu elaborat și recomandări 

înaintate 

Trimestrul III 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

- 

24.4 Elaborarea proiectului de modificare a unor Hotărâri a 

Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.745/2015 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe 

piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul 

unor anumite limite de tensiune”, Hotărârea Guvernului  

nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

„Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

Acordul de 

Asociere, 

Anexa XVI  
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Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea 

Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, Hotărârea 

Guvernului nr.408/2015  pentru aprobarea Reglementării 

tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de 

măsurare) 

evaluare a 

conformității 

 

24.5 Colaborarea MOLDAC cu organizațiile europene și 

internaționale în domeniul acreditării  

 

Nr. de evenimente desfășurate la 

care s-a participat 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Centrul național de 

acreditare 

(MOLDAC); 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

24.6 Monitorizarea gradului de  încredere/satisfacție  a autorităților 

și consumatorilor în competența, imparțialitatea și integritatea 

organismelor de evaluare a conformității (OEC)  

grad de încredere /satisfacție 

înregistrat (%) 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității, 

MOLDAC  

Legea nr.235/2011 

privind activitățile 

de acreditare și de 

evaluare a 

conformității 

24.7 Implementarea cerințelor organizațiilor internaționale și 

europene de acreditare (EA, IAF, ILAC) în activitatea de 

acreditare 

Nr. de documente 

elaborate/modificate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Centrul național de 

acreditare 

(MOLDAC); 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 
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24.8 Extinderea domeniului de competență al MOLDAC prin 

dezvoltarea a noi scheme de acreditare conform SM SR EN 

ISO/CEI 17024; SM SR EN ISO/CEI 17021-1 pentru SM SR 

EN ISO 14001; SM SR EN ISO/CEI 17043;                 SM SR 

EN ISO 15189 pentru SM EN ISO 22870 

Nr. de documente elaborate 

Nr. OEC acreditate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Centrul național de 

acreditare 

(MOLDAC); 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Secția 

metrologie, 

standardizare și 

evaluare a 

conformității 

Acordul de 

Asociere,  

titlul V, capitolul 3; 

 

Obiectivul nr. 25: Protecția consumatorilor, supravegherea pieței și supravegherea tehnică 

Riscuri: 

1. Prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces 

2. Deficiențe de comunicare și colaborare a părților participante la proces 

3. Fluctuația personalului calificat 

25.1 Elaborarea  programului general anual (2023) de 

supraveghere a pieței în baza programelor sectoriale anuale 

Ordinul ministrului economiei emis Trimestrul IV 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

Legea nr.7/2016; 

Hotărârea 

Guvernului  

nr.1096/2017 

 

25.2 Elaborarea proiectului ordinului cu privire la 

aprobarea/modificarea listelor de verificare pentru domeniile 

de control ale APCSP  

Ordinul ministrului economiei emis  

 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței, 

Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Legea nr.131/2012; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.379/2018; 

 



36 
 

Supravegherea 

Pieței (APCSP) 

25.3 Coordonarea procedurilor de control pentru produsele, care 

intră în domeniul de competență al APCSP 

Cel puțin 5 proceduri coordonate 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței, 

APCSP 

Legea nr.7/2016; 

 

25.4 Asigurarea creării și menținerii sistemului național de 

informare și comunicare pentru supravegherea pieței 

Sistem creat și funcțional Trimestrul IV 

 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței, 

APCSP 

Legea nr.7/2016; 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.637/2018; 

25.5 Elaborarea și promovarea proiectului de modificare a Hotărârii 

Guvernului nr.966/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul indicare a prețurilor produselor oferite 

consumatorilor spre comercializare în scopul reglementării 

modalității de indicare a reducerii de preț la produsele oferite 

spre vânzare de comercianți, pentru o mai bună informare a 

consumatorilor  

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

 

Acordul de 

Asociere, Art.38 și 

39, Transpune:  

Directiva (UE) 

2019/2161; 

PAG 2021-2022 

25.6 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

Acordul de 

Asociere, Art.38 și 

39 , Transpune:  

Directiva 

2013/11/UE; 

PAG 2021-2022 
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supravegherea 

pieței 

25.7 Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative (Legii nr.105/2003 privind 

protecția consumatorilor și Codul civil nr.1107/2002) în 

vederea modernizării regimului de vânzare a produselor, 

acordând o atenție deosebită comerțului electronic 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 
 

Acordul de 

Asociere, Art.38 și 

39 ; Transpune:  

Directiva 2019/771 

Regulamentul (UE) 

2017/2394; 

PAG 2021-2022 

25.8 Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.7/2016 privind supravegherea pieței în 

ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul IV 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

Acordul de 

Asociere, Art.38 și 

39 , Transpune:  

Regulamentul (UE) 

2019/1020; 

PAG 2021-2022 

25.9 Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție 

și a instalațiilor tehnice potențial periculoase 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

PAG 2021-2022 

 

 

25.10 Efectuarea unei analize funcționale și reorganizarea Agenției 

pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul I 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

PAG 2021-2022 

Acordul de 

Asociere RM-UE, 

Art.38-39; 172-173 
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25.11 Elaborarea Planului național de eșantionare a probelor 

benzinei și motorinei, conform standardelor: SM EN 228, SM 

EN 590, SM EN 14274, SM EN 14275 

Ordinul ministrului economiei emis Trimestrul I 

 

Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

PAG 2021-2022 

Acordul de 

Asociere RM-UE, 

Art. 97; anexa XII 

25.12 Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la 

modificarea unor hotărâri ale Guvernului (Hotărârea 

Guvernului nr.1116/2002 despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem 

automatizat, a produselor petroliere identificate; Hotărârea 

Guvernului nr.1117/2002 despre aprobarea Regulamentului de 

comercializare cu amănuntul a produselor petroliere; 

Hotărârea Guvernului nr.476/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de transportare a produselor 

petroliere importate) 

Hotărâre de Guvern aprobată Trimestrul II Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Supravegherea 

Pieței, Serviciul 

protecția 

consumatorilor și 

supravegherea 

pieței 

PAG 2021-2022 

Acordul de 

Asociere RM-UE, 

Art. 97; anexa XII 

 

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 
 

Obiectivul nr. 26: Colaborarea internațională și reprezentarea în organismele internaționale de profil 

Riscuri:  

1. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către instituțiile de resort 

2. Insuficiența resurselor umane 

3. Aplicarea inoportună sau întârziată a prevederilor legislației 

4. Tergiversarea de către părți a negocierilor 

5. Lipsa consensului între părți a negocierilor 

6. Blocarea procesului de către părți a negocierilor 

26.1 Elaborarea analizei politicilor comerciale (trade policy review) 

în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) 

Prezentarea TPR–ului în cadrul 

Comitetului OMC 

Trimestrul III Direcția cooperare 

economică 

internațională; 

Secția Regimuri 

Comerciale și 

OMC 

Acordurile OMC 

26.2 Prezentarea notificărilor relevante şi conformarea la 

angajamentele asumate de către Republica Moldova în cadrul  

Organizației Mondiale a Comerțului, asigurarea participării la 

Min. 10 notificări prezentate către 

Secretariatul OMC; 

Pe parcursul 

anului 

Direcția cooperare 

economică 

internațională; 

Acordurile OMC 
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ședințele comitetelor sectoriale din cadrul  Organizației 

Mondiale a Comerțului și  elaborarea poziției țării pe 

subiectele discutate. 

Min. 5 evenimente cu asigurarea 

participării; 

Min. 5 documente elaborate 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Secția Regimuri 

Comerciale și 

OMC 

26.3 Elaborarea și promovarea proiectului de act normativ în scopul 

racordării normelor naționale la angajamentele asumate în 

cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în domeniul 

reglementării domestice a serviciilor în lista națională a 

Republicii Moldova de angajamente specifice. 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

prezentat Parlamentului 
Trimestrul II Direcția cooperare 

economică 

internațională; 

Secția Regimuri 

Comerciale și 

OMC 

Angajamentele 

asumate de către 

Republica Moldova 

în cadrul OMC 

26.4 Ratificarea Protocolului Adițional 6 la Acordul de amendare și 

aderare la Acordul Central European de Comerț Liber 

(CEFTA) 

 

Lege adoptată Trimestrul II Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția Regimuri 

Comerciale și 

OMC 

Legea nr.120/2007 

pentru ratificarea 

Acordului de 

amendare şi aderare 

la Acordul Central 

European de 

Comerț Liber 

(CEFTA) 

26.5 Finalizarea negocierilor pe marginea Protocolului Adițional 7 

la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European 

de Comerț Liber (CEFTA) 

 

Text negociat Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția Regimuri 

Comerciale și 

OMC 

Legea nr.120/2007 

pentru ratificarea 

Acordului de 

amendare și aderare 

la Acordul Central 

European de 

Comerț Liber 

(CEFTA) 

Obiectivul nr. 27: Implementarea plenară a prevederilor Acordului privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) 
Riscuri: 

1. Tergiversarea aprobării de către RM-UE a noii agende de asociere 

2. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către instituțiile de resort 

3. Indisponibilitatea anumitor reprezentanți responsabili 

4. Tergiversarea procesului de negociere de către parteneri 

27.1 Monitorizarea, coordonarea și evaluarea îndeplinirii 

angajamentelor privind crearea Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător RM-UE (DCFTA) 

1 raport elaborat și remis MAEIE; 

2 note informative emise 

Semestrial Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Acordul de 

Asociere RM-UE 

27.2 Menținerea dialogului strategic privind cooperarea sectorială 

pe aspectele legate de comerț dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană în contextul implementării Acordului de 

4 reuniuni RM-UE organizate Pe parcursul 

anului 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Acordul de 

Asociere RM-UE 
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Asociere și Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Secția relații 

economice externe 

27.3 Organizarea reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE în 

Configurația Comerț 

Reuniune organizată Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Acordul de 

Asociere RM-UE 

27.4 Implementarea DCFTA în regiunea transnistreană Protocoale semnate 

 

Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Acordul de 

Asociere RM-UE 

27.5 Revizuirea contingentelor tarifare la export în UE și a 

volumelor de declanșare pentru produsele care fac obiectul 

unui mecanism împotriva eludării 

Discuții inițiate Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Acordul de 

Asociere RM-UE 

Obiectivul nr.28: Consolidarea relațiilor economice bilaterale și a regimurilor comerciale 
Riscuri: 

1. Indisponibilitatea copreședinților comisiei 

2. Situația pandemică 

3. Deficiențe de comunicare instituțională și interinstituțională 

4. Lipsa resurselor financiare 

5. Tergiversarea examinării de către părți a proiectelor acordurilor 

6. Tergiversarea procesului de negociere de către parteneri 

7. Imprevizibilitatea deciziilor politice 

28.1 Organizarea comisiilor interguvernamentale de colaborare 

comercial-economică 

5 ședințe organizate; 

5 protocoale semnate 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.102/2018; 

Protocoalele 

sesiunilor 

precedente ale 

comisiilor. 

28.2 Consolidarea diplomației economice în vederea atragerii 

investițiilor și promovării exporturilor 

4 ședințe ale grupului de lucru 

organizate; 

2 propuneri pentru crearea BCE; 

1 curs organizat 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Ordin comun 

MAEIE - ME 

nr.404/2018; 
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Hotărârea 

Guvernului 

nr.413/2017; 

Legea nr.716/2001. 

28.3 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind birourile (secțiile) 

comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în 

vederea eficientizării activității acestora 

Hotărârii Guvernului nr. 413/2017 

modificată  

Trimestrul I Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

PAG 2021-2022 

28.4 Examinarea oportunității de deschidere a birourilor comercial-

economice pentru Statele Benelux, Japonia, SUA și Shanghai 

Studiu elaborat Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

PAG, cap. VI/ 

Politică externă, 

alin. 18 

28.5 Promovarea imaginii țării prin participarea la expoziția 

mondială Expo Dubai 2020 

Ședința comitetului organizatoric 

organizată în contextul zilei 

naționale a Moldovei 

Trimestrul I Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.134/2018 

28.6 Negocierea Acordurilor privind cooperarea comercial-

economică și Acordurilor privind promovarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor cu partenerii țării 

Min. 2 acorduri elaborate; 

Min. 2 hotărâri de Guvern privind 

inițierea negocierilor aprobate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Lege nr.595/1999 

28.7 Renegocierea contingentelor tarifare în cadrul Acordului de 

comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia și 

extinderea scopului Acordului pe domeniul comerțului cu 

servicii 

Protocol/anexă privind comerțul cu 

servicii negociat; 

contingente tarifare renegociate; 

2 runde de negocieri desfășurate 

Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Legea pentru 

ratificarea 

Acordului de 

comerț liber dintre 

Republica Moldova 

și Republica Turcia, 

nr.49/2016. 

28.8 Evaluarea oportunității încheierii unor noi acorduri de comerț 

liber cu alte țări (ex. Egipt) 

Analiză elaborată 

Negocieri lansate 

Trimestrul III Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Pct.6  din 

Regulament 

cu privire la 

organizarea și 

funcționarea 

Ministerului 

Economiei (HG 

143/2021) 
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28.9 Semnarea Acordului de comerț liber între Republic Moldova 

și țările membre EFTA -  Asociația Europeană de Liber 

Schimb 

Min. 2 runde de negocieri; 

Min. 2 poziții de negocieri elaborate 

Trimestrul IV 

 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Decretul 

Președintelui 

nr.673/2018 privind 

inițierea 

negocierilor asupra 

proiectului 

Acordului de 

comerț liber între 

Republica Moldova 

și statele membre 

EFTA 

28.10 Semnarea Protocolului de amendare a Acordului privind 

comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Georgiei 

Protocol semnat Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

PAG, cap. VI/ 

Politică 

externă/Diplomație 

economică, alin. 2 

28.11 Semnarea deciziei Comitetului mixt, constituit în temeiul 

Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și 

Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerț 

liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia privind 

definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de 

cooperare administrativă 

Decret al Președintelui semnat; 

anexă la Acordul de comerț liber 

dintre Republica Moldova și 

Republica Turcia semnată 

 

Trimestrul I Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Legea pentru 

ratificarea 

Acordului de 

comerț liber dintre 

Republica Moldova 

și Republica Turcia, 

nr.49/2016 

28.12 Participarea delegației Republicii Moldova la ședințele 

Consiliului Economic al CSI 

Min. 3 Dispoziții aprobate; 

Min. 2 vizite realizate; 

Min. 3 Decizii semnate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Acordurile CSI 

28.13 Actualizarea Sistemului Armonizat de Codificare al mărfurilor 

(Nomenclatorul combinat al mărfurilor aprobat prin Legea 

nr.172/2014) 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul I Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Convenția 

internațională 

privind Sistemul 

armonizat de 

descriere și 

codificare a 

mărfurilor 

28.14 Asigurarea președinției în cadrul CEFTA Min 3 subcomitete; 

1 Comitet Mixt 

Pe parcursul 

anului 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Acordul CEFTA 
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(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

28.15 Promovarea intereselor și priorităților naționale ale Republicii 

Moldova în cadrul GUAM 

Participarea în cadrul GL economic; 

Asigurarea președințiilor-în-

Exercițiu 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Acordurile GUAM 

28.16 Evaluarea posibilității extinderii regimului GSP cu SUA în 

baza unei analize cu privire la potențialul de export 

Analiză efectuată 

Solicitarea transmisă 

Trimestrul III Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Pct.6  din 

Regulament 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului 

Economiei (HG 

143/2021); 

Declarația comună 

a Comitetului Mixt 

din 9 decembrie 

2021 

Obiectivul nr.29: Monitorizarea procesului de implementare a prevederilor legislației în vigoare privind controlul exportului, reexportului, 

importului și tranzitului de mărfuri strategice 
Riscuri: 

1. Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; 

2. Indisponibilitatea anumitor reprezentanți responsabili; 

3. Situația pandemică; 

4. Fluctuația personalului. 

29.1 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

modificarea Legii nr.1163/2000 cu privire la controlul 

exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri 

strategice 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului 

Trimestrul III Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

În temeiul art. X și 

art. XXII din Legea 

nr.140/218 

29.2 Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.606/2002 cu 

privire la Sistemul național de control al exportului, 

reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în 

Republica Moldova 

 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 

Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

În conformitate cu 

art.9 din Planul 

național de acțiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM – UE, 
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aprobat prin 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1472/2016, prin 

care RM s-a obligat 

să actualizeze 

nomenclatorul 

mărfurilor 

strategice supuse 

controlului prevăzut 

în Anexa 3 la 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.606/2002 în 

conformitate cu 

lista de control a UE 

29.3 Participarea la ședințele privind procesul de planificare a 

mobilizării economiei naționale și apărării teritoriului în caz de 

război și situații de urgență 

Min. 2 ședințe organizate Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Legea nr.1192/2002 

privind pregătirea 

de mobilizare și 

mobilizarea 

29.4 Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind 

modificarea Legii nr.358/2004 cu privire la implementarea 

Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării 

și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora 

Proiect de lege aprobat de Guvern și 

transmis Parlamentului  

Trimestrul IV Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Decizia 

S/1820/2019 

privind modificarea 

Listei 1 din Anexa 

la Convenția 

privind interzicerea 

armelor chimice 

(CWC); 

Prevederile 

alin.5(g) din art. XV 

al CWC 

29.5 Participarea la cursuri, seminare tematice, desfășurate de 

organismele internaționale (ATT, BAFA, OPCW) și, în 

calitate de punct național de legătură pentru Organizația pentru 

Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), coordonarea 

participării reprezentanților instituțiilor de forță la instruirile 

organizate de OPCW 

6 instruiri la care s-a asigurat 

participarea 

 (inclusiv online) 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția regimuri 

comerciale și OMC 

Tratatele și 

convențiile 

internaționale în 

domeniu, la care 

RM este parte 
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Obiectivul nr.30: Coordonarea proiectelor/programelor de asistență în domeniile Ministerului Economiei 

Riscuri: 

1. Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională 

2. Indisponibilitatea anumitor reprezentanți responsabili; 

3. Situația pandemică; 

4. Fluctuația personalului 

5. Imprevizibilitatea deciziilor politice 

30.1 Negocierea și promovarea acordurilor internaționale cu 

partenerii de dezvoltare privind finanțarea/ implementarea 

proiectelor de asistență externă 

 

Min. 2 Acorduri  negociate și 

promovate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.377/2018 cu 

privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituțional și 

mecanismului de 

coordonare și 

management al 

asistenței externe 

30.2 Revizuirea și actualizarea Matricei „Proiecte de asistență 

externă pe domeniile Ministerului Economiei” 

Matricea revizuită și plasată pe 

pagina oficială a ministerului 

Semestrial Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.377/2018 cu 

privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituțional și 

mecanismului de 

coordonare și 

management al 

asistenței externe 

30.3 Monitorizarea proiectelor de asistență externă existente și 

elaborarea rapoartelor de monitorizare privind implementarea 

proiectelor și programelor de asistență externă ale 

Ministerului Economiei 

Min 5 ședințe cu donatorii 

organizate 

Raport anual elaborat  

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.377/2018 cu 

privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituțional și 

mecanismului de 

coordonare și 

management al 

asistenței externe 
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30.4 Organizarea ședințelor cu donatorii și partenerii de dezvoltare 

pentru gestionarea procesului de planificare și realizare a 

asistenței externe în domeniul economic 

Min. 2 ședințe organizate Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.377/2018 cu 

privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituțional și 

mecanismului de 

coordonare și 

management al 

asistenței externe 

30.5 Asigurarea activității Consiliilor sectoriale în domeniul 

asistenței externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul 

Economiei 

Revizuirea componenței Consiliilor 

sectoriale 

Min. 1 ședință organizată 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

semestrială a 

progresului) 

Subdiviziunile 

ministerului, 

Direcția cooperare 

economică 

internațională, 

Secția relații 

economice externe  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.377/2018 cu 

privire la 

reglementarea 

cadrului 

instituțional și 

mecanismului de 

coordonare și 

management al 

asistenței externe 

 

PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 

Obiectivul nr. 31: Planificare strategică și bugetară în cadrul ministerului, precum și raportarea acestora 

Riscuri: 

1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; 

2. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informației de către participanții la proces; 

3. Prezentarea informațiilor incomplete sau necalitative; 

4. Fluctuația personalului. 

31.1 Elaborarea Planului de activitate al Ministerului Economiei 

pentru anul 2022 

1 Plan aprobat și publicat pe pagina 

web a ministerului 

 

Trimestrul I Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor în comun 

cu subdiviziunile 

ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.386/2020;  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.143/2021 
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31.2 Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului 

de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2022 și a 

raportului privind realizarea Planului de activitate al 

Ministerului Economiei pentru anul 2021 

4 rapoarte de monitorizare întocmite 

și prezentare conducerii 

ministerului; 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

subdiviziunile 

ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.386/2020; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.143/2021 

31.3 Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022 

Rapoarte elaborate și prezentate 

Cancelariei de Stat, actualizarea 

lunară a progresului realizării 

acțiunilor pe portalul informațional 

PlanPro 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

subdiviziunile 

ministerului 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.235/2021; 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.386/2020;  

Hotărârea 

Guvernului 

nr.143/2021 

31.4 Coordonarea elaborării de către subdiviziunile structurale a 

proiectelor Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în 

domeniile Ministerului Economiei, în contextul procesului 

CBTM pentru anii 2023-2025 

2 proiecte de SSC elaborate, 

prezentate Ministerului Finanțelor și 

plasate pe pagina web al 

ministerului; 

Trimestrul II Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

31.5 Elaborarea rapoartelor privind realizarea SSC pentru anul 2021 2 rapoarte elaborate, remise 

Ministerului Finanțelor și plasate pe 

pagina web a ministerului 

Trimestrul I Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

31.6 Coordonarea procesului de elaborare de către subdiviziunile 

structurale ale ministerului a bugetului pe programe bazate pe 

performanță 

2 Programe și 7 sub-programe 

elaborate, remise Ministerului 

Finanțelor și plasate pe pagina web 

al ministerului; 

Trimestrul IV Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 
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31.7 Coordonarea procesului de elaborare a Raportului privind 

performanța pe programe/subprograme la situația din 31 

decembrie 2021 și 30 iunie 2022 

2 Rapoarte elaborate și remise 

Ministerului Finanțelor 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

semestrială a 

progresului) 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Ordinul ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

31.8 Monitorizarea implementării prevederilor Legii privind 

transparența în procesul decizional 

Raport elaborat, publicat pe pagina 

web a ministerului și remis 

Cancelariei de Stat. 

Trimestrul I Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Legea nr.239/2008 

privind transparența 

în procesul 

decizional 

31.9 Elaborarea Programului anual al proiectelor de decizii ce 

urmează a fi supuse consultărilor publice pentru anul 2020 

Program elaborat și publicat pe 

pagina web a ministerului. 

Trimestrul I Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Serviciul financiar-

administrativ, 

subdiviziunile 

ministerului 

Legea nr.239/2008 

privind transparența 

în procesul 

decizional 

Obiectivul nr. 32: Reprezentarea intereselor Ministerului Economiei, inclusiv în instanțele judecătorești naționale, în vederea minimizării 

prejudicierii bugetului  

32.1 Reprezentarea eficientă a intereselor Ministerului Economiei 

în instanțele de judecată și depunerea efortului necesar pentru 

apărarea intereselor acestuia        

Nr. referințe prezentate/ întocmite 

Nr. acte procesuale 

prezentate/întocmite 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul juridic Hotărârea 

Guvernului 

nr.143/2021 

32.2 Monitorizarea permanentă a dosarelor aflate pe rol în instanțele 

naționale, litigiile inițiate împotriva Republicii Moldova în 

instanțele judecătorești străine, conform domeniilor de 

competență a ministerului 

Nr. note elaborate; 

Nr. rapoarte elaborate 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul juridic Hotărârea 

Guvernului 

nr.143/2021 

33.3 Examinarea și soluționarea petițiilor, cererilor prealabile, 

sesizări sau alte demersuri parvenite în adresa Ministerului 

Economiei 

Nr. petițiilor/ cererilor prealabile 

examinate 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul juridic Codul 

administrativ, Titlul 

V 
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(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Obiectivul nr. 34: Asigurarea unui proces transparent al achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii 

34.1 Evaluarea necesarului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii     Plan de achiziții elaborat și aprobat; Trimestrul I Serviciul juridic Legea nr.131/2015  

Hotărârea Guvernului  

nr.1419/2016  

34.2 Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții Nr. procedurilor de achiziții 

desfășurate 

Nr. contracte încheiate; 

Nr. dări de seama întocmite și 

aprobate de Agenția Achiziții 

publice 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul juridic Legea nr.131/2015  

Obiectivul nr. 35: Elaborarea și revizuirea actelor normative cu caracter intern ale Ministerului Economiei 

35.1 Elaborarea Instrucțiunii privind gestionarea documentelor și 

lucrările de secretariat în cadrul Ministerului Economiei 
Instrucțiune elaborată și aprobată Trimestrul I Serviciul juridic Hotărârea Guvernului  

nr.618/1993 

Hotărârea Guvernului  

nr.143/2021 

35.2 Elaborarea procedurii cu privire la achizițiile publice Procedură elaborată și aprobată Trimestrul I Serviciul juridic Legea nr.131/2015  

Hotărârea Guvernului  

nr.143/2021 

35.3 Elaborarea Regulamentului intern al Ministerului Economiei  Regulament elaborat și aprobat Trimestrul II Serviciul juridic Legea nr. 158/2008 

Hotărârea Guvernului  

nr.143/2021 

Obiectivul nr.36: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului 
Riscuri: 

1. Fluctuația resurselor umane; 

2. Posibile deficiențe de comunicare. 

36.1 Angajarea și promovarea funcționarilor în cadrul ministerului 

pe bază de merit și de integritate profesională 

Nr. de funcționari angajați prin 

concurs/transfer/ promovare; 

Nr. de concursuri desfășurate; 

Nr. de contestații depuse împotriva 

rezultatelor concursurilor 

organizate; 

Nr. de caziere de integritate solicitate 

la angajare 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul resurse 

umane  

Legea 158/2008 cu 

privire la funcția 

publică și statutul 

funcționarului 

public 

 

Legea 82/2017 

integrității 

36.2 Angajarea personalului de deservire tehnică Nr. de persoane angajate Pe parcursul 

anului 

Serviciul resurse 

umane 

Codul Muncii 
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Obiectivul nr. 37: Asigurarea dezvoltării profesionale în cadrul ministerului 

Riscuri: 

1. Suprapunerea activităților de instruire cu atribuțiile de serviciu; 

2. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională; 

3. Fluctuația resurselor umane. 

37.1 Elaborarea și implementarea Planului anual de instruire Plan elaborat și aprobat; 

Subiecte de instruire  

Anual până la 

15 februarie 

Serviciul resurse 

umane 

Legea 158/2008 cu 

privire la funcția 

publică și statutul 

funcționarului 

public 

37.2 Asigurarea și organizarea procesului de dezvoltare 

profesională (internă și externă) continuă a angajaților 

ministerului 

Nr. de instruiri planificate și 

organizate;  

Nr. de persoane instruite 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul resurse 

umane 

Legea 158/2008 cu 

privire la funcția 

publică și statutul 

funcționarului 

public; 

HG 201/2009 

37.3 Coordonarea și monitorizarea procesului privind perioada de 

probă și integrare a funcționarilor publici debutanți 

Nr. de persoane instruite; 

Programe elaborate și aprobate; 

Nr. de funcționari publici debutanți 

confirmați în funcție 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul resurse 

umane 

Legea 158/2008 cu 

privire la funcția 

publică și statutul 

funcționarului 

public; 

HG 201/2009 

Obiectivul nr. 38: Informarea publicului privind activitatea Ministerului Economiei și asigurarea transparenței procesului decizional 
Riscuri: 

1. Lipsă de capacitate și deficiențe tehnice, imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Fluctuația personalului; 

3. Resurse financiare insuficiente. 

38.1 Plasarea pe site-ul ministerului și expedierea comunicatelor de 

presă privind inițiativele și proiectele de decizii elaborate, 

anunțurile de presă privind desfășurarea acțiunilor publice și 

tuturor evenimentelor instituției 

Nr. comunicatelor de presă și 

anunțurilor plasate pe pagina 

oficială și difuzate mass mediei; 

  

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul informare 

și comunicare cu 

mass-media 

Legea nr.239/2008 

privind transparenta 

în procesul 

decizional 

  

Legea nr.982/2000, 

privind accesul la 

informație 

  

38.2 Coordonarea și asigurarea procesului de comunicare cu 

reprezentanții societății civile și reprezentanții mass-media 

Nr. interviurilor acordate  

 

Nr. conferințelor și briefingurilor de 

presă 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul informare 

și comunicare cu 

mass-media 
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Nr. solicitărilor de acces la 

informație privind politicile 

sectoriale și domeniile de activitate 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

188/2012 privind 

paginile oficiale ale 

autorităților 

administrației 

publice în rețeaua 

Internet 

  

Legea presei nr. 

243/1994 

  

Codul 

audiovizualului al 

Republicii Moldova 

 

38.3 Monitorizarea reflectării activității ministerului în mijloacele 

de informare în masă și impactul acțiunilor de comunicare 

Nr. revistei de presă și rapoartelor 

de monitorizare a mass-mediei 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul informare 

și comunicare cu 

mass-media 

38.4 Coordonarea și desfășurarea acțiunilor de PR  Nr. evenimente organizate Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Serviciul informare 

și comunicare cu 

mass-media 

 


