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PLANUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII PENTRU ANUL 2021 

 

Acțiuni 
Indicatori de 

monitorizare 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/Sursa 

de finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 
Documente de 

referință 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. POLITICI ECONOMICE ȘI MEDIUL DE AFACERI 

 

 

Obiectivul 1: Analiza și prognoza principalilor indicatori 

macroeconomici 

Indicatori de progres: 

- Informațiile operative cu privire la evoluția economiei naționale elaborate și publicate în termen 

de cel mult 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii;  

- Discrepanța dintre prognoză și datele efective ale indicatorilor macroeconomici să se încadreze în 

limita de 3-5%; 

- Prognoza elaborată în termenul prevăzut de calendarul bugetar. 

1.1. Monitorizarea și analiza situației 

macroeconomice din Republica 

Moldova în vederea informării 

Parlamentului, Președinției, 

Guvernului RM, altor instituții de stat 

prin elaborarea analizelor și notelor 

informative corespunzătoare 

12 informații operative 

elaborate și plasate pe 

pagina web a 

ministerului 

Lunar Bugetul MEI 

 

Complexitatea domeniului și 

insuficiența de personal pentru 

studierea aprofundată a 

proceselor din cadrul economiei 

naționale; 

Disponibilitatea întârziată a 

datelor statistice; 

Modificările în sistemul de 

raportare statistică (schimbarea 

termenilor de furnizare a 

informațiilor, a sistemului de 

indicatori); 

Abilități analitice insuficient 

dezvoltate. 

Secția 

modelare și 

prognozare 

economică 

(SMPE) 

Dispoziția 

Guvernului 

nr.120 din 

24.11.2003 

 

1.2. Elaborarea și actualizarea 

prognozelor principalilor indicatori 

macroeconomici pe termen mediu 

Min. 2 variante 

(preliminară și 

actualizată) de prognoză 

a principalilor indicatori 

macroeconomici 

elaborate și publicate; 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI 

 

Cunoștințe insuficiente privind 

noile tehnici şi metode de 

prognozare macroeconomică; 

Șocurile economice interne și 

externe ce nu pot fi anticipate, cu 

impact semnificativ asupra 

rezultatelor prognozei 

(condițiile climaterice 

SMPE Legea 

nr.181/2014; 

Ordinul 

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015; 
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Min. 2 Note de 

argumentare a prognozei 

elaborate  

nefavorabile,  situațiile de criză 

naționale și din țările-partenere 

comerciale ale RM etc.). 

Lipsa softului performant de 

prognoză 

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 Bugetul MEI 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională; 

Prezentarea informațiilor 

necalitative și insuficiente, 

precum și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor. 

SMPE Legea 

nr.181/2014; 

Ordinul  

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015; 

 

1.4. Identificarea indicatorilor și a 

surselor/ deținătorilor de date care 

potențial pot fi utilizați pentru alerta 

timpurie privind evoluția situației 

economice și conlucrarea cu BNS în 

vederea asigurării disponibilității lor 

Indicatori și surse de 

date identificate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI,  

Suport din 

partea 

PNUD 

Deficiențe în comunicare 

interinstituțională 

SMPE de 

comun cu 

subdiviziunil

e de politici 

ale MEI 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.11.1.) 

 

Obiectivul 2: Dezvoltarea sectorului industrial 

 

Indicatori de progres : 

- Dezvoltarea conceptului și crearea infrastructurii PIM ; 

- Cel puțin 30 companii conectate la companiile transnaționale; 

- Investiții în dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale (PILG, PI, ZEL) -  700 mil. lei; 

- Cel puțin 1500 locuri de muncă create în cadrul infrastructurii antreprenoriale (PILG, PI, ZEL). 

2.1. Implementarea Programului-

pilot de creare a Platformelor 

Industriale Multifuncționale 

Dezvoltarea conceptului 

și crearea infrastructurii 

PIM 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială) 

 50000, 0  

mii lei 

Interesul scăzut al ÎMM față de 

oportunitățile PIM; 

Procesul de creare a 

infrastructurii de producere 

poate dura mai mult timp, iar 

prețurile estimate depăși 

limitele bugetului disponibil. 

(ODIMM) 

Organizația 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilo

r Mici și 

Mijlocii; 

Direcția 

politici 

economice și 

mediul de 

afaceri 

(DPEMA)  

HG 

nr.748/2020; 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.1.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 
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pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 3.6.); 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.30.) 

2.2. Monitorizarea implementării 

Programului - pilot de creare a 

platformelor industriale 

multifuncționale 

Raport de progres 

privind implementarea 

Programului elaborat și 

prezentat Guvernului 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice;  

Deficiențe de comunicare 

interinstituțională 

DPEMA HG 

nr.748/2020  

2.3. Identificarea sectoarelor industriale 

prioritare în scopul creșterii 

competitivității produselor autohtone 

Sectoare industriale 

prioritare identificate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Insuficiența resurselor umane 

DPEMA PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.9.3); 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 2.2.2) 

2.4. Aprobarea documentului de politici 

publice în domeniul industrializării 

Proiectul hotărârii de 

Guvern remis spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Insuficiența resurselor umane 

DPEMA PAG 2020-

2023 

(acțiunea 4.7.4) 

2.5. Monitorizarea implementării 

Programului de dezvoltare pentru 

furnizorii locali pentru perioada 2020-

2021 

Cel puțin 50 companii 

instruite; 

Cel puțin 30 companii 

conectate la corporațiile 

transnaționale 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială)  

Bugetul MEI 

10 000,0 mii 

lei 

Inițiativa slabă din partea 

mediului de afaceri de 

participare la proces; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DPEMA Legea 

bugetului de 

stat pentru anul 

2021; 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.3.) 

2.6. Semnarea Declarației comune de 

intenție dintre Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii al Republicii Moldova şi 

Ministerul Federal al Economiei şi 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Declarație semnată 

Trimestrul IV Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Insuficiența resurselor umane 

DPEMA PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.12.4) 



5 

 

Energiei al Republicii Federale 

Germania privind continuarea 

colaborării în cadrul pregătirii şi 

perfecţionării managerilor de la 

întreprinderile din diferite sectoare ale 

economiei Republicii Moldova 

2.7. Completarea Listei agenților 

economici cu drept de prelungire a 

termenului de plată a TVA şi a taxei 

vamale, pentru perioada ciclului de 

producere, dar nu mai mult de 180 de 

zile, la materia primă, materialele, 

accesoriile, ambalajul primar şi 

articolele de completare importate 

pentru fabricarea în exclusivitate a 

mărfurilor destinate  exportului, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.359 din 26 mai 2014 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Numărul agenților 

economici beneficiari în 

creștere  

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială) 

Bugetul MEI 

 

Iniţiativa slabă din partea 

mediului de afaceri de 

participare la proces; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DPEMA HG 

nr.146/2014  

2.8. Elaborarea Graficului controalelor 

rezidenților Parcurilor Industriale 

pentru anul 2022 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională 

DPEMA Legea 

nr.182/2010  

2.9. Completarea Listei agenţilor 

economici – întreprinderi ale industriei 

uşoare şi a tipurilor de servicii prestate 

de către aceştia pe teritoriul Republicii 

Moldova solicitanţilor plasării 

mărfurilor sub regim vamal de 

perfecţionare activă, scutite de TVA cu 

drept de deducere 

Numărul ordinelor 

aprobate; 

Numărul de agenți 

economici beneficiari în 

creștere  

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială) 

Bugetul MEI 

 

Inițiativa slabă din partea 

mediului de afaceri de 

participare la proces; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DPEMA Codul fiscal, 

Legea nr. 1163-

XIII/1997, art. 

104, lit.g)  

HG 

nr.519/2004 

2.10. Monitorizarea dezvoltării 

infrastructurii antreprenoriale (Parcuri 

Industriale, Zone Economice Libere, 

Portul Liber Internațional Giurgiulești) 

Nr. locuri de muncă 

create; 

Volum de investiții 

realizate; 

Plăți la Bugetul public 

național; 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

semestrială)  

Bugetul MEI 

 

Insuficiența informației 

prezentate de administratori; 

Nerespectarea termenilor de 

prezentare a rapoartelor 

DPEMA  

Secția Politici 

Economice 

(SPE) 

  

PNAAA RM-

UE; 

Legea 

nr.182/2010;  

Lege nr. 

8/2005;  

HG 

nr.721/2005;  



6 

 

2 rapoarte de 

monitorizare ale 

activității PI; 

4 rapoarte de activitate 

ale PILG și ZEL 

elaborate și prezentate 

către Guvern 

Art. 5 alin (12) 

al Legii nr. 

440/2001; 

Ordinul 

ministrului 

economiei 

nr.144/2019  

2.11. Elaborarea unei noi structuri de 

rapoarte statistice privind raportarea 

rezidenților Portului Internațional Liber 

Giurgiulești către MEI 

Ordin aprobat Trimestrul II Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SPE HG 

nr.721/2005  

2.12. Elaborarea și promovarea 

proiectului de hotărâre de Guvern 

privind transmiterea unor bunuri 

imobile către subzona Comrat, Zona 

Antreprenoriatului Liber Parcul de 

Producție “Valkaneș” 

Proiectul hotărârii de 

Guvern remis spre 

aprobare 

 Trimestrul II Bugetul MEI  Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională 

SPE 

 

 

Legea 

nr.242/2020  

2.13. Elaborarea structurii programelor 

și planurilor de dezvoltare ale Zonelor 

Economice Libere 

Ordin aprobat Trimestrul II Bugetul MEI  Insuficiența resurselor umane SPE HG 

nr.370/2010,  

HG 

nr.1378/2002, 

HG 

nr.1757/2002  

2.14. Elaborarea Regulamentului-tip 

privind salarizarea personalului 

administraţiilor zonelor libere 

Ordin aprobat Trimestrul 

IV  

Bugetul MEI  Insuficiența resurselor umane SPE Art. 5 alin (12) 

al Legii 

nr.440/2001  

 

Obiectivul 3: Consolidarea politicilor de dezvoltare a 

investițiilor, promovare a exporturilor, și protejare a 

intereselor naționale 

 

Indicatori de progres: 

-Mecanism de atragere a investițiilor și protejare a intereselor naționale consolidat; 

-Numărul evenimentelor organizate în vederea promovării ZEL-urilor ca destinație investițională 

atractivă. 

3.1. Evaluarea oportunității de creare a 

unei instituții financiare de dezvoltare – 

Banca/Fondul de Dezvoltare/Investiții 

a (l) Moldovei 

Studiu efectuat; 

propuneri de modificare 

a cadrului normativ 

inițiate, la necesitate 

Trimestrul II Buget MEI  SPE PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.18.) 

3.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege privind mecanismul 

de examinare a investițiilor de 

Proiect de lege remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV  

Bugetul MEI 

 

 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională 

SPE PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.12.5) 
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importanță pentru securitatea statului 

(FDI screening) 

3.3. 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 

IV  

Bugetul MEI 

 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională; 

Tergiversarea procesului de 

avizare din cauza prezentării cu 

întârziere a avizelor 

SPE PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.15.1) 

3.4. Conlucrarea cu Agenția de 

Investiții (AI) și alți parteneri de 

dezvoltare în vederea promovării ZEL-

urilor ca destinație investițională 

atractivă pentru investitorii străini, 

inclusiv pe platforma diplomației 

economice 

Nr. de evenimente 

organizate în comun cu 

AI și alți parteneri de 

dezvoltare; 

Nr. de evenimente de 

promovare la care s-a 

participat 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

semestrială) 

Asistența 

partenerilor 

externi 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională; 

 Insuficiența resurselor umane 

SPE HG 

nr.511/2016  

 

Obiectivul 4: Dezvoltarea continuă a politicilor în domeniul 

administrării proprietății publice 

 

Indicatori de progres: 

- Eficientizarea administrării proprietății publice 

4.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege privind participația 

statului în capitalul întreprinderilor 

Proiect de lege remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul I Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SPE 

 

PAG 2020-

2023  (acțiunea 

4.14.1) 

4.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la reprezentarea statului în 

societățile comerciale cu capital public 

sau public-privat 

Proiect de hotărâre 

remis Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SPE Hotărârea 

Curții de 

Conturi cu 

privire la 

Raportul 

auditului 

performanței 

nr.45/2012 

4.3. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii de Guvern privind 

modificarea Legii nr.179/2008 cu 

privire la parteneriat public -privat 

Proiect de lege remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul. 

IV 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Tergiversarea aprobării 

proiectului de act normativ 

SPE Recomandările 

Curții de  

Conturi nr.83 

din 19.07.2019 

4.4. 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 

IV 

Bugetul MEI 

 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Tergiversarea aprobării 

proiectului de act normativ 

SPE Legea 

nr.121/2018  
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Obiectivul 5: Reglementarea mediului de afaceri și dezvoltarea 

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 
 

Indicatori de progres: 

- Procedură simplificată de notificare a patentei de întreprinzător. 

- Program strategic de dezvoltare a sectorului ÎMM aprobat. 

- Cel puțin 750 ÎMM-uri finanțate. 

- Minim 300 afaceri susținute prin garantarea creditelor, inclusiv pentru femei și tineri. 

- Cel puțin 1000 locuri create și menținute prin intermediul programelor de finanțare. 

- Minim 2700 persoane instruite privind abilitățile antreprenoriale. 

- Ponderea timpului necesar managementului întreprinderilor de a se conforma cerințelor regulatorii 

- 8,5 %. 

- Rata de aplicare online la SIA GEAP va atinge 50 la sută. 

5.1. Elaborarea documentului de 

politici în domeniul dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiect de hotărâre 

remis Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

bugetului 

aprobat; 

Proiectul 

UE de 

asistență 

tehnică 

„Compone

nta de 

sprijin 

pentru 

politicile 

privind 

IMM-urile 

rurale” 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare și ajustare a  

programelor; 

 Insuficiența resurselor umane 

Secția 

reglementare

a mediului de 

afaceri și 

ÎMM 

(SRMAIMM)

; 

ODIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.11.); 

Legea 

nr.179/2026  

5.2. Promovarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului pentru aprobarea 

Metodologiei controlului de stat asupra 

activității de întreprinzător în baza 

analizei riscurilor efectuat de către 

Centrul Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal în 

domeniul asigurării nivelului adecvat 

de securitate a datelor cu caracter 

personal prelucrate în cadrul sistemelor 

informaționale și/sau registrelor ținute 

manual, număr unic 636/MEI/2020 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

II 

În limitele 

bugetului 

aprobat  

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SRMAIMM Legea 

nr.131/2012 



9 

 

5.3. Promovarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind modificarea 

unor acte legislative (Legea nr. 93/1998 

cu privire la patenta de întreprinzător, 

Codul fiscal nr. 1163/1997, etc.) în 

scopul introducerii reglementărilor și 

simplificării activității de 

întreprinzător, număr unic 

255/MEI/2020  

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul II În limitele 

bugetului 

aprobat  

Asistența 

externă 

(Banca 

Mondială) 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.3.)   

5.4. Promovarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind modificarea 

articolului 2 din Legea nr. 1353/2000 

cu privire la gospodăriile țărănești (de 

fermier), număr unic 506/MEI/2020     

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul II În limitele 

bugetului 

aprobat  

Asistența 

externă 

(Banca 

Mondială) 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM Demersul 

Serviciului 

Fiscal de Stat 

privind 

solicitarea de a 

modifica 

cadrului 

normativ în 

vigoare în 

vederea 

excluderii 

ambiguității la 

interpretarea 

cadrului 

normativ 

privind 

constituirea și 

înregistrarea 

gospodăriilor 

țărănești   

5.5. Elaborarea cadrului normativ 

privind finanțările participative 

(„crowdfunding”) 

Proiect de lege remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II În limitele 

bugetului 

aprobat  

Asistență 

externă 

(GIZ 

Moldova)    

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Insuficiența resurselor umane 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.15.3.); 

 Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 
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(acțiunia 

2.1.8.) 

5.6. 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 remis 

Parlamentului 

Trimestrul II În limitele 

bugetului 

aprobat  

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM Legea 

nr.171/2012. 

art.7 alin. (2)   

5.7. Promovarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative (Legea nr. 

845/1992 cu privire la antreprenoriat și 

întreprinderi, Codul Contravențional 

nr. 218/2008) 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul II În limitele 

bugetului 

aprobat  

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM Hotărârea 

Curții 

Constituționale 

nr.2/2018 și 

Hotărârea 

Curții 

Constituționale 

nr. 5/2018 

5.8 Elaborarea propunerilor de 

modificare a cadrului normativ prin 

care în perioada instaurării regimului de 

urgență, controalele față de sectorul 

ÎMM capătă un caracter consultativ 

Propuneri elaborate și 

înaintate 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.2.3.) 

5.9. Promovarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului pentru aprobarea 

Programului Național de Dezvoltarea 

Antreprenoriatului Social 2021-2025 și 

a Planului de acțiuni, număr unic 

982/MEI/2020  

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II 

 

În limitele 

bugetului și 

Asistența 

externă (GIZ 

Moldova) 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SRMAIMM Legea 

nr.845/2006, 

Legea 

nr.179/2016  

5.10. Elaborarea, promovarea şi 

lansarea Programului de sprijin și 

încurajare a antreprenoriatului social 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul 

III 

1 000,0 mii 

lei 

Asistența 

externă (GIZ 

Moldova) 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare a programelor 

SRMAIMM 

ODIMM 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.6.9); 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 
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COVID-19 

(acțiunea 

2.3.8.) 

5.11. Elaborarea, promovarea și 

lansarea Programului de susținere a 

Digitalizării ÎMM-lor 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul 

II 

20 000,0 mii 

lei 

Sursele 

urmează a fi 

identificate 

  

Insuficiența resurselor umane 

implicate în procesul de 

elaborare a programului; 

Insuficiența resurselor 

financiare 

SRMAIMM 

ODIMM 

Legea nr. 

179/2020; 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.4.2.)  

5.12. Elaborarea, promovarea și 

lansarea Programului “A doua șansă 

pentru companiile în dificultate” 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul 

II 

 

5 000,0 mii 

lei;  

Proiectul UE 

de asistență 

tehnică 

„Component

a de sprijin 

pentru 

politicile 

privind 

IMM-urile 

rurale”  

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare a programelor 

SRMAIMM 

ODIMM 

Legea nr. 

179/2020; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.8.1.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 3.8.) 

5.13. Promovarea şi lansarea 

Programului de facilitare a grupării 

întreprinderilor mici și mijlocii în 

clustere 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Program lansat 

 

Trimestrul 

III 

5 500,0 mii 

lei; 

Proiectul UE 

de asistență 

tehnică 

„Component

a de sprijin 

pentru 

politicile 

privind 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare a programelor; 

Insuficiența resurselor umane 

competente 

SRMAIMM 

ODIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.10); 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.2.) 
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IMM-urile 

rurale”  

5.14. Elaborarea, promovarea și 

lansarea Programului de stimulare a 

dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii din domeniul turismului pentru 

dezvoltarea produsului turistic în 

structurile de cazare și servire a mesei 

”Start-up Turism Rural” 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

Program lansat 

Trimestrul 

IV 

3 000, 0 mii 

lei; 

Proiectul UE 

de asistență 

tehnică 

„Component

a de sprijin 

pentru 

politicile 

privind 

IMM-urile 

rurale”  

Insuficiența resurselor umane 

competente pentru elaborarea 

programului  

 

  

SRMAIMM 

ODIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.4.2.); 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.4.) 

5.15. Stimularea activităților de 

cercetare-dezvoltare-inovare în 

sectorul real al economiei prin 

elaborarea Programului de 

retehnilogizarea ÎMM-urilor 

Program elaborat Trimestrul 

IV 

Buget MEI, 

suport UE 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare și ajustare a  

programelor;  

Insuficiența resurselor umane 

ODIMM 

SRMAIMM 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.4.1.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 3.5.) 

5.16. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru crearea INNO HUB 

Moldova, inclusiv cu spații prietenoase 

copiilor 

Studiu elaborat Trimestrul 

IV 

Buget MEI, 

suport UE 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare și ajustare a  

programelor;  

Insuficiența resurselor umane; 

ODIMM 

SRMAIMM 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.4.2.) 

5.17. Promovarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la extinderea 

Programului ”Start pentru Tineri: o 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

II 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

SRMAIMM 

ODIMM 

PAG 2020-

2023 
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afacere durabilă la tine acasă”, număr 

unic 1073/MEI/2020 

elaborare și ajustare a  

programelor;  

Insuficiența resurselor umane 

(acțiunea 

4.10.5.) 

5.18. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la extinderea  Programul de 

atragere a remitențelor în economie 

„PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

În limitele 

bugetului 

aprobat 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare și ajustare a  

programelor;  

Insuficiența resurselor umane 

SRMAIMM 

ODIMM 

PAG2020-

2023 

(acțiunea 

4.10.8.) 

5.19. Sporirea accesului micilor 

antreprenori la credite bancare prin 

gestionarea Fondului de garantare a 

creditelor pentru întreprinderile mici și 

mijlocii și capitalizarea acestuia 

300 garanții active; 

Suma creditelor 

garantate - 354,9 mil. lei; 

Volumul investițiilor 

generate în economie – 

653,3 mil. lei; 

Fondul de garantare a 

creditelor capitalizat 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

5 000,0 mii 

lei 

Interesul scăzut a băncilor de a 

utiliza instrumentul de 

garantare financiară a 

antreprenorilor;  

Percepția redusă a IMM-urilor 

privind beneficiile garanției 

financiare oferite de ODIMM  

ODIMM; 

SRMAIMM  

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.17.1.); 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunile 

2.1.1.; 2.1.2; 

2.1.3); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 3.1.) 

5.20. Efectuarea unei analize privind 

elaborarea unui mecanism de oferire a 

Garanțiilor de stat pentru restructurarea 

datoriilor ÎMM-urilor către instituțiile 

bancare cu termen expirat pe perioada 

situației de urgență 

Analiză efectuată, 

Nr de beneficiari 

Trimestrul IV În limita 

bugetului 

disponibil 

Insuficiența resurselor  

financiare alocate;  

Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa la 

instrument 

ODIMM; 

SRMAIMM 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunia 2.1.4.) 

5.21. Implementarea 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” 

180 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare, dintre 

care: 

- 80 proiecte 

investiționale aprobate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

20 000,0 mii 

lei 

Aplicarea unui număr mic de 

proiecte investiționale viabile la 

concursul de granturi; Reticență 

din partea tinerilor defavorizați 

de a deschide o afacere 

ODIMM; 

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.10.5.) 
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spre finanțare sub formă 

de grant; 

- 100 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare sub formă 

de Business Voucher; 

200 locuri de muncă 

create; 

Suma granturilor 

aprobată spre finanțare – 

15,4  mil. lei; 

Volumul investițiilor 

preconizat în economie - 

30 mil. lei 

5.22. Implementarea Instrumentului de 

susținere privind digitalizarea IMM-

urilor 

145 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare, dintre 

care: 

- 107 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare sub formă 

de Voucher; 

- 38 proiecte 

investiționale sub formă 

de grant; 

Suma granturilor 

aprobată spre finanțare - 

9,6 mil.lei; 

Volumul investițiilor 

preconizate în economie 

- 10,3 mil. lei 

Trimestrul 

II 

În limitele 

bugetului 

aprobat; 

Asistența 

externă 

(Proiectul UE 

„Sprijin 

pentru IMM-

urile din 

zonele 

rurale”, GIZ 

Moldova)   

Insuficiența resurselor  

financiare alocate;  

Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa la 

instrument 

ODIMM; 

SRMAIMM 

Ordinul MEI 

nr. 100 din 

26.05.2020 cu 

privire la 

aprobarea 

Instrumentului 

privind 

digitalizarea 

sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

5.23. Implementarea Programului 

„Femei în afaceri” 

100 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare; 

250 locuri de muncă 

create și menținute; 

Suma granturilor aprobate 

spre finanțare - 14  mil. 

lei; 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

5 000,0 mii 

lei 

Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa la 

program; 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale; 

Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa la 

program 

ODIMM; 

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.10.6.) 
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Volumul investițiilor 

preconizat în economie - 

18 mil. lei. 

5.24. Elaborarea și implementarea 

Programului de finanțare și mentorat 

pentru star-upuri gestionate de femei 

din familii social-vulnerabile 

Program elaborat și 

implementat 

Trimestrul IV Buget MEI Insuficiența resurselor  

financiare alocate;  

Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa la 

instrument 

ODIMM 

SRMAIMM 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.6.) 

5.25. 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) 

30 000,0 mii 

lei 

Nerealizarea în termen a 

investițiilor din surse proprii 

provenite din remitențe; 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale; Interesul scăzut 

al antreprenorilor de a participa 

la program 

ODIMM; 

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.10.8) 

 

5.26. Dezvoltarea rețelei incubatoarelor 

de afaceri 

11 incubatoare de 

afaceri susținute; 

230 companii incubate 

(rezidenți); 

850 locuri de muncă 

create și menținute 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

2 200,0 mii 

lei 

Gradul redus de susținere a 

antreprenorilor din partea 

autorităților administrației 

publice locale;  

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

consultanță din cadrul 

Incubatoarelor de Afaceri  

ODIMM; 

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.10.7.) 

5.27. Implementarea Programului de 

ecologizare a întreprinderilor mici și 

mijlocii 

170 planuri de afaceri 

asistate; 

100 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare la scară 

mică; 

Suma granturilor 

aprobate spre finanțare – 

20 mil. lei; 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

15 000,0 mii 

lei 

Interesul scăzut din partea IMM-

urilor față de oportunitățile 

programului; 

Cunoștințe insuficiente a 

potențialilor beneficiari privind 

economia verde și beneficiile 

acestea;  

Interesul scăzut din partea 

antreprenorilor pentru  

programele de susținere; 

ODIMM; 

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.10.9); 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.5.); 
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Volumul investițiilor 

preconizat în economie – 

26 mil. lei; 

1 Rețea de consultanți 

naționali creată (25 

consultanți naționali 

formați) 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 3.7.) 

5.28. Implementarea Programului de 

susținere a afacerilor cu potențial de 

creștere înalt și internaționalizarea 

acestora 

105 proiecte 

investiționale aprobate 

spre finanțare, dintre 

care: 

- 100 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 

- 20 mil. lei; 

Volumul investițiilor 

preconizat în economie - 

32 mil. lei. 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

15 000,0 mii 

lei 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în procesul de 

elaborare a programelor; 

Insuficiența resurselor umane 

dedicate 

 ODIMM;  

SRMAIMM 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.7.1.); 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.5.1.) 

5.29. Implementarea Programului de 

stimulare a participării agenților 

economici la târguri și expoziții  

  

100 de agenți 

economici susținuți 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

500,0 mii 

lei 

  

Insuficiența resurselor 

financiare alocate; 

Interesul scăzut din partea 

IMM-urilor față de 

oportunitățile programului 

ODIMM; 

SRMAIMM 

HG 

nr.685/2012  

5.30. Promovarea dialogului public-

privat prin organizarea Conferinței 

Internaționale a IMM-lor și a 

concursului național „Cel mai bun 

antreprenor din sectorul IMM”  

 

Conferință anuală 

organizată; 

200 participanți la 

conferința anuală; 

Concurs desfășurat; 

IMM-uri premiate 

Trimestrul 

IV 

400,0 mii 

lei 

Implicarea redusă a 

antreprenorilor de a participa la 

discuții; Insuficiența resurselor 

financiare necesare; 

Numărul mic al aplicațiilor; 

Insuficiența resurselor 

financiare; Interesul scăzut al 

antreprenorilor de a participa; 

SRMAIMM ;  

ODIMM 

HG 

nr.685/2012 
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Tergiversarea desfășurării 

concursului de către APL-uri 

5.31. Realizarea cursurilor de instruire 

antreprenorială pentru: 

a) Programul de instruire continuă 

„Gestiunea Eficientă a Afacerii”; 

b) Programul ”Start pentru tineri”; 

c) Programul ”Femei în afaceri”; 

d) Programul ”PARE 1+1”; 

e) Programul de ecologizare a ÎMM-

urilor; 

f) Digitalizarea ÎMM. 

2700 persoane instruite Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

În limita 

bugetului 

aprobat 

  

Interesul scăzut din partea 

antreprenorilor pentru 

programele de susținere; 

Insuficiența culturii 

antreprenoriale; 

Insuficiența prestatorilor de 

servicii calificați 

ODIMM; 

SRMAIMM 

HG 

nr.685/2012; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 2.3.9.) 

5.32. Acordarea asistenței ÎMM-urilor 

în identificarea partenerilor de afaceri și 

internaționalizare (European Enterprise 

Network – EEN) 

10 ÎMM-uri consultate 

anual; 

Evenimente organizate și 

co-organizate; 

10 expresii de interes 

Pe 

parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

În limita 

bugetului 

aprobat 

  

Interesul scăzut din partea 

antreprenorilor; 

Insuficiența resurselor 

financiare alocate 

ODIMM HG 

nr.685/2012 

5.33. Revizuirea politicilor economice și 

prioritizarea sectoarelor vitale de 

dezvoltare a regiunilor 

 

Analiză efectuată 

a potențialului pentru 

avantaje competitive 

pentru cooperare și a 

domeniilor economice 

regionale existente/în 

curs de dezvoltare cu 

potențial de specializare 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Insuficiența resurselor 

financiare alocate 

ODIMM 

 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunile 3.5.1. 

și 3.5.2.) 

5.34. Elaborarea Raportului de evaluare 

a Strategiei de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 

anii 2012–2020  

Raport elaborat și 

prezentat Guvernului 

Trimestrul III În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiectul 

UE de 

asistență 

tehnică 

„Compone

nta de 

sprijin 

pentru 

politicile 

Fluctuația specialiștilor 

implicați în proces; 

Insuficiența resurselor umane 

SRMAIMM HG 

nr.685/2012 
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privind 

IMM-urile 

rurale” 

5.35. Efectuarea studiului anual „Cost 

of Doing Business” pentru anul 2020 

Studiu efectuat și 

diseminat 

Trimestrul I  

  

19,6 mii 

dolari 

SUA 

(Banca 

Mondială) 

Interes slab din partea 

agenților economici de a 

participa la sondaj și a furniza 

date; 

Întîrzieri în procesarea datelor 

și prezentarea rapoartelor 

Unitatea 

de 

Implement

are a 

Proiectulu

i Băncii 

Mondiale 

de 

Ameliorar

e a 

Competiti

vităţii 

(UIPAC); 

SRMAIM

M  

 

Acordul de 

finanțare între 

Republica 

Moldova  și 

Banca 

Mondială (IDA 

5509-MD); 

Legea nr. 

235/2006, HG  

nr. 1429/2008  

5.36. Implementarea campaniei de 

promovare a Sistemului informațional 

automatizat de gestionare și eliberare a 

actelor permisive (SIA GEAP) 

Plan de informare și 

promovare a SIA GEAP 

implementat, prin: 

- 6 panouri stradale 

amplasate; 

- 1 video testimonial 

plasat în mediul online; 

- 4 reportaje difuzate; 

- 4 articole plasate în 

media scrisă și în media 

online 

Trimestrul II  44,3 mii 

dolari 

SUA 

(Banca 

Mondială) 

Interesul scăzut din partea 

mediului de afaceri; 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Diminuarea/întreruperea 

asistenței din partea partenerilor 

de dezvoltare 

UIPAC; 

SRMAIMM 

Acordul de 

finanțare între 

Republica 

Moldova și 

Banca 

Mondială (IDA 

5509-MD); 

Legea nr. 

160/2011,  

HG 

nr.753/2016, 

HG 

nr.550/2018, 

HG 

nr.551/2018. 

5.37. Dezvoltarea sub-

sistemului/modulului SIA GEAP 

pentru digitalizarea proceselor aferente 

actelor permisive în construcții în 

cadrul APL 

Modul dezvoltat și testat 

pentru Primăria mun. 

Chișinău 

Trimestrul III  147 mii 

dolari 

SUA 

(Banca 

Mondială) 

Cooperare instituțională 

slabă; 

Interesul slab din partea 

autorităților proceselor 

conexe de emitere de a 

UIPAC; 

SRMAIMM 

Acordul de 

finanțare între 

Republica 

Moldova și 

Banca 
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conlucra cu compania 

dezvoltatoare. 

  

Mondială (IDA 

5509-MD); 

Legea nr. 

160/2011,  

HG nr. 

753/2016; 

HG nr. 

550/2018; 

HG nr. 

551/2018. 

 

Obiectivul 6: Consolidarea și dezvoltarea politicilor în 

domeniul comerțului, alimentației publice și prestări servicii 

Indicatori de  progres : 

- Majorarea numărului de notificări în comerț depuse on-line; 

- Cadrul legal eficientizat în scopul atractivității depunerii on-line a notificărilor privind inițierea 

activității de comerț; 

- Spectrul lărgit de măsuri de prevenire a risipei alimentare înainte de expirarea termenului de 

valabilitate a produselor; 

- Accesul pe piață în mod prioritar a producătorilor casnici pentru a comercializa  surplusul 

producției agricole de sezon. 

6.1. Revizuirea cadrului normativ 

secundar în vederea implementării 

modificărilor la Legea nr. 231/2010 cu 

privire la comerțul interior    

(1. Hotărârea Guvernului nr. 517/1996 

„Cu privire la aprobarea Regulilor de 

funcţionare a reţelei de comerţ 

ambulant şi a Regulilor de comerţ în 

pieţele din Republica Moldova”;   

2. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 

„Despre aprobarea Regulamentului-tip 

de funcţionare a pieţelor”;  

3. Hotărârea Guvernului nr. 1209/2007 

„Cu privire la prestarea serviciilor de 

alimentaţie publică”;  

4. Hotărârea Guvernului nr. 931/2011 

„Cu privire la desfăşurarea comerţului 

cu amănuntul”) 

Proiect de hotărâre 

remis Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul II În limita 

bugetului 

aprobat 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.6.) 

6.2. Promovarea proiectului de lege 

privind diminuarea risipei alimentare în 

vederea reducerii generării deșeurilor 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului  

Trimestrul I În limita 

bugetului 

aprobat 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.6.8.) 
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alimentare și prin aplicarea 

operațiunilor de donare, număr unic 

644/MEI/2020 

Deficiențe de comunicare inter-

instituțională 

 

Obiectivul 7: Dezvoltarea politicilor în domeniul turismului 
 

 

Indicatori de progres:  

- Cadrul strategic privind dezvoltarea  turismului în Republica Moldova aprobat; 

- Număr de acte normative elaborate și aprobate; 

- Proces finalizat privind ratificarea de către Republica Moldova a Convenției-cadru privind etica 

în turism a Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO). 

7.1. Promovarea spre aprobare a 

Programului național de dezvoltare a 

turismului „Turism 2025” 

Proiectul hotărârii remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul I În limita 

bugetului 

aprobat 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Insuficiența resurselor 

financiare planificate pentru 

implementare 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.4.2.) 

7.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege pentru ratificarea 

Convenției-cadru privind etica în 

turism a Organizației Mondiale a 

Turismului (UNWTO) 

Proiect de lege remis 

Guvernului spre 

aprobare 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.4.4.) 

7.3. Elaborarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a birourilor/ 

centrelor de informare turistică 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I În limita 

bugetului 

aprobat 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

 

SRMAIMM Legea nr. 

352/2006, 

Legea nr. 

91/2020  

7.4. Elaborarea Raportului final privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare 

a turismului ”Turism 2020” 

Raport elaborat și remis 

Cancelariei de Stat 

Trimestrul II În limita 

bugetului 

aproba 

Instabilitate politică SRMAIMM HG nr. 

338/2014  

 

II. SECTORUL ENERGETIC 

 

 

Obiectivul 8: Consolidarea cadrului legal în domeniul energetic 

 

Indicatori de progres: 

- Direcții de dezvoltare a sectorului energetic către orizontul 2030 identificate; 

- Cadru juridic primar aferent procedurilor de racordare la rețeaua publică de alimentare cu energie 

îmbunătățite; 

- Îmbunătățire a poziției Republicii Moldova în clasamente internaționale relevante înregistrate 

(raportul Doing Business, componenta „Getting electricity”); 

- Sisteme de alimentare centralizată cu energie termică consolidate și performante; 

- Premise pentru o piață energetică competitivă și durabilă create. 
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8.1. Elaborarea și adoptarea proiectului 

de lege pentru modificarea Legii 

nr.174/2017 cu privire la energetică 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI 

/Asistență 

tehnică/ 

USAID 

 

Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările 

publice); 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate; 

Direcția 

politici 

economice 

(DPE) 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea  

3.6.29) 

8.2. Elaborarea și adoptarea proiectului 

de lege pentru modificarea Legii nr. 

107/2017 cu privire la energetică 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

III 

Buget MEI 

/Asistență 

tehnică/ 

USAID 

Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

DPE PAG 2020-

2023,  (acțiunea  

3.6.29), 

Legea 

nr.174/2017; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.10.1.) 

8.3. Elaborarea și adoptarea proiectului 

de lege pentru modificarea Legii 

nr.108/2016 cu privire la gazele 

naturale  

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

III 

Buget MEI 

/Asistență 

tehnică/ 

BERD 

 

Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

DPE Legea nr. 

174/2017; 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea  

3.6.29 și 

acțiunea 

3.6.31) 

Acordul de 

Asociere, 

Tratatul 

Comunității 

Energetice, 

Transpune: 

Directiva (UE) 

2019/692, care 

modifică 

Directiva  

2009/73/CE 

8.4. Elaborarea și adoptarea proiectului 

de lege pentru modificarea Legii nr. 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV 

Asistență 

tehnică 

/STARS, 

Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

DPE 

 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

3.6.29); 
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92/2014 cu privire la energia termică și 

promovarea cogenerării 

UE/ 

Buget MEI  

 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunia 2.1.7.) 

8.5. Elaborarea și adoptarea proiectului 

de lege pentru modificarea Legii 

nr.10/2016 privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile 

Lege adoptată Trimestrul 

IV 

Asistență 

tehnică 

/BERD/ 

Buget MEI 

Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate; 

DPE PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

3.6.29) 

8.6. Crearea condițiilor prielnice pentru 

dezvoltarea industriei serviciilor 

energetice în sectorul public (inclusiv 

segmentul utilităților) și rezidențial 

Ordin AEE aprobat 

 

Trimestrul 

IV 

Buget AEE Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

Mobilizarea tardivă a 

consultanților internaționali 

AEE 

DPE 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

4.6.23.) 

8.7. Crearea cadrului juridic pentru 

dezvoltarea industriei serviciilor de 

auditare energetică, evaluare a 

performanței energetice a clădirilor, 

inspectării sistemelor de încălzire și 

climatizare, instalatorilor de sisteme 

mici de valorificare a energiei 

regenerabile etc 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

registre ale specialiștilor 

calificați și înregistrați 

create și actualizate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

DPE 

DUCL 

AEE 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

4.6.24.) 

8.8. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la protecția 

rețelelor termice 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul II 

 

Buget MEI 

 

Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate 

DPE 

 

Legea nr. 

92/2014 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.3.2.) 

8.9. Promovarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la efectuarea 

auditului energetic de către 

întreprinderile mari 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Asistență 

tehnică 

/STARS/ 

Buget MEI 

Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

DPE Legea 

139/2018  

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 
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COVID-19 

(acțiunea 

3.3.2.) 

8.10. Elaborarea și aprobarea 

proiectului hotărârii Guvernului privind 

modificarea HG nr. 428/2009 cu privire 

la aprobarea reglementării tehnice 

cerințe de randament pentru cazanele 

noi de apă caldă cu combustie lichidă 

sau gazoasă 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul 

IV 

 

Asistență 

tehnică 

/STARS, 

UE/ 

Buget MEI 

 

Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate 

 

DPE 

 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

3.6.70) 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.3.2.) 

 

Obiectivul 9: Consolidarea infrastructurii naționale de 

generare și transport a energiei electrice 

Indicatori de progres: 

- Platforma națională de generare a energiei electrice consolidată;  

- Producere locală de energie electrică în mărime de peste 20% în consumul de electricitate la nivel 

național; 

- Rol al SACET la nivel național consolidat și pondere a energiei generate în baza cogenerării în 

cadrul acestora sporită; 

- Grad sporit de securitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica 

Moldova prin consolidarea infrastructurii interne și a interconexiunilor. 

9.1. Monitorizarea implementării 

proiectului investiţional LEA 400 kV 

Vulcăneşti-Chişinău și Staţia Back-to-

Back Vulcăneşti 

 

 

4 rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate; 

Gradul de progres atins ≈ 

13%; 

Volumul investițiilor 

valorificate  ≈  8 mil. 

Euro; 

Contract pentru 

extinderea stației 

Chișinău de 330 kV 

semnat; 

Contract pentru 

construcția LEA 400 kV 

semnat; 

Licitație pentru 

construcția Stației Back-

to-Back Vulcăneşti 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

BERD/BEI/

BM/UE -  

261 mil. 

Euro; 

 

 

Constrângeri administrative/ de 

procedură la valorificarea 

mijloacelor financiare 

planificate pentru anul în curs; 

Nerealizarea documentației de 

tender în termen; 

Prezentarea informațiilor 

necalitative și nerespectarea 

termenelor- limită de prezentare 

a informațiilor de către 

participanții la proces; 

Nerespectarea termenilor 

prestabiliți de implementare 

cauzată de evoluția situației 

epidemiologice a infecției 

COVID-19. 

DPE 

Unitatea 

consolidată 

pentru 

implementare

a şi 

monitorizarea 

proiectelor în 

domeniul 

energeticii 

(UCIPE), 

Î.S 

”Moldelectric

a” 

HG 

nr.102/2013, 

Ordin 

ministrului 

economiei și 

infrastructurii 

nr. 468/2018 cu 

privire la 

facilitarea 

implementării 

proiectului de 

interconectare a 

sistemelor 

electroenergeti

ce Moldova-

România; 

Propuneri de 

măsuri 
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lansată (precalificare și 

licitație în două etape); 

Contract pentru 

supravegherea tehnică a 

lucrărilor din Partea 1 și 

2 a proiectului semnat; 

Contract pentru 

construcția noului sediu 

al ÎS Moldelectrica 

semnat; 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.2.5.) 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.26.2); 

Acordul de 

Asociere,  

Art. 77 lit. (d) 

 

9.2. Monitorizarea implementării 

proiectului „Reabilitarea rețelelor 

electrice de transport ale Î.S. 

„Moldelectrica”, finanțat de BERD, 

BEI, UE 

4 rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate; 

Gradul de progres atins 

≈ 100% 

Volumul investițiilor 

valorificate – 8,9 mil. 

Euro 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

BERD/BEI/ 

UE – 178 

000,0 mii lei 

Constrângeri administrative/ de 

procedură la valorificarea 

mijloacelor financiare 

planificate pentru anul în curs; 

Nerealizarea lucrărilor în  

termenii stabiliți datorită mai 

multor părți implicate în proces 

DPE HG 

nr.102/2013  

 

9.3. Monitorizarea implementării celui 

de-al doilea Proiect de îmbunătățire a 

eficienței sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică (SACET 

II), Chișinău finanțat de Banca 

Internațională pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare (BIRD) din cadrul Băncii 

Mondiale  

Condiții de intrare  a 

Acordului în vigoare 

îndeplinite; 

3 Rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate; 

Gradul de progres atins ≈ 

27%; 

Volumul investițiilor 

valorificate ≈ 25 mil. 

Euro; 

Contract pentru 

modernizarea generării 

la Sursa 1 semnat; 

Contract pentru creșterea 

cogenerării eficiente prin 

instalarea unităților 

modulare de cogenerare 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Împrumut 

BIRD – 

92.000.000 

Euro 

 

 

 

 

 

Constrângeri administrative/ de 

procedură la valorificarea 

mijloacelor financiare 

planificate pentru anul în curs; 

Nerealizarea documentației de 

achiziții în termen; 

Nerespectarea termenilor 

prestabiliți de implementare 

cauzată de evoluția situației 

epidemiologice a infecției 

COVID-19; 

DPE  

UCIPE,  

S.A 

”Termoelectri

ca” 

 

HG 

nr.102/2013; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.2.4.) 
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eficientă la CT Vest și 

CET Sursa 3 semnat. 

9.4. Monitorizarea finalizării 

Proiectului „Sistemul termoenergetic al 

mun. Bălţi (SA „CET-Nord”)” 

(SACET I), finanțat de Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD) și Fondului 

Regional al Parteneriatului Europei de 

Est pentru Eficiență Energetică și 

Mediu (E5P)  

1 Raport de progres 

recepționat și examinat; 

Raport Final recepționat 

și examinat;  

Gradul de realizare a 

proiectului -100%; 

 

Trimestrul I 

 

BERD, 

E5P 

 

Neprezentarea rapoartelor de 

progres în termen; 

Nerespectarea de către 

antreprenorul general a 

angajamentelor asumate; 

DPE 

S.A”CET-

Nord” 

HG 

nr.102/2013 

9.5. Monitorizarea implementării 

proiectului  cu privire la elaborarea 

studiului de fezabilitate privind 

oportunitatea implementării celui de-al 

doilea proiect de  modernizare a 

sistemului de alimentare cu energie 

termică al mun. Bălţi (SA „CET-Nord”) 

Studiu de fezabilitate 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

 

BERD Tergiversarea termenilor de 

elaborare a studiului de 

fezabilitate; 

  

DPE 

S.A”CET-

Nord” 

HG 

nr.102/2013; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.2.4.) 

9.6. Monitorizarea activităților 

întreprinse de către operatorul 

sistemului de transport al energiei 

electrice în vederea analizei și 

aprecierii eforturilor și studiilor 

adiționale necesare întru stabilirea 

modalității de conectare a sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei și 

Republicii Moldova în regim sincron la 

ENTSO-E 

Studiu elaborat la nivel 

de ≈ 100% 

4 rapoarte de progres 

recepționate și 

examinate 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Buget 

Moldelectric

a  

Tergiversarea termenilor de 

elaborare a studiului din motivul 

implicării mai multor părți 

(Consorțiu, Ucraina, ENTSO-E 

etc.) 

DPE HG 

nr.102/2013; 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea  

3.10.9.) 

 

9.7. Actualizarea studiului de 

fezabilitate pentru proiectul 

investiţional privind construcţia LEA 

400 kV Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a 

staţiei back-to-back aferente 

Studiu de fezabilitate 

actualizat 

Trimestrul 

IV 

Buget 

Moldelectric

a 

Tergiversarea termenilor de 

elaborare a studiilor din motivul 

implicării mai multor părți  

DPE PAG 2020-

2023,  (acțiunea  

3.10.8.) 

 

 

Obiectivul 10:Consolidarea securității în alimentarea cu gaze 

naturale și produse petroliere 

Indicatori de progres: 

- Securitate în alimentarea cu gaze naturale sporită; 

- Număr al surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze sporit; 
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- Premise pentru sporirea securității în alimentarea cu produse petroliere a consumatorilor din 

Republica Moldova identificate și stabilite. 

10.1. Monitorizarea procesului de 

expropriere a terenurilor și asigurare a 

dreptului de folosință asupra terenurilor 

utilizate în lucrările de construcție a 

conductei Ungheni - Chişinău. 

Proprietari expropriați – 

cca. 2600; 

Terenuri expropriate – 

cca. 3200. 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

 

Buget MEI ;  

Cheltuieli 

curente 

4120,0 mii 

lei   

Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

de către instituțiile 

implementatoare; 

DPE; 

UCIPE  

 

CBTM 2021-

2023; 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

4.25.2) 

 

10.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului de Lege cu privire la crearea 

și menţinerea nivelului minim al 

stocurilor petroliere, Transpune 

Directiva 2009/119/CE 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV 

 

 

Asistență 

tehnică 

/STARS, 

UE/ 

Buget MEI 

Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate 

DPE 

 

HG nr. 

102/2013; 

PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

3.6.30) 

10.3. Elaborarea Raportului cu privire 

la rezultatele monitorizării securității 

aprovizionării cu gaze naturale. 

Raport elaborat și 

publicat pe pagina web a 

MEI și prezentat către 

Secretariatul 

Comunității Energetice 

Trimestrul 

III 

Buget MEI  Neprezentarea informațiilor 

relevante în termen 

DPE 

 

 

Legea 

nr.108/2016 

 

 

10.4. Alinierea cadrului juridic primar 

național cu privire la gazele naturale la 

acquis-ul comunitar 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

 

Trimestrul 

IV 

 

Buget MEI Promovare dificilă și 

tergiversată de terțe părți a 

actului normativ; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate 

DPE PAG 2020-

2023,  (acțiunea 

3.6.31) 

Acordul de 

Asociere, 

Tratatul 

Comunității 

Energetice, 

Transpune: 

Directiva (UE) 

2019/692, care 

modifică 

Directiva  

2009/73/CE 

 

Obiectivul 11: Dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale 

prin promovarea eficienței energetice și a consumului de 

energie regenerabilă 

Indicatori de progres: 

- Consum rațional de resurse energetice și valorificare a energiei din surse regenerabile; 

- Rol exemplar și optimizat al sectorului public și, în special, al clădirilor publice, în promovarea 

eficienței energetice la nivel național; 

- Valorificare a 100% din sursele bugetare alocate anual în pentru finanțarea măsurilor de eficiență 

energetică și energie regenerabilă în sectorul public; 
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- Volumul majorat, în comparație cu perioada precedentă, a resurselor financiare bugetare și din 

surse externe mobilizate și valorificate în vederea sporirii eficienței energetice și consumului de 

energie regenerabilă. 

11.1. Implementarea mecanismelor de 

sprijin al investițiilor în proiectele de 

valorificare a energiei regenerabile 

Proiect de lege elaborat 

și consultat public 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Tergiversarea procesului de 

promovare (consultări publice), 

inclusiv din motivul 

complexității modificărilor a fi 

aduse cadrului primar 

DPE PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.11.3.) 

11.2. Elaborarea și aprobarea 

proiectelor hotărârilor de Guvern de 

încheiere a acordurilor și contractelor 

relevante de finanțare dintre Republica 

Moldova şi Banca Europeană pentru 

Investiții și Banca  Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare privind 

“Proiectul de îmbunătățire a eficienței 

energetice în Republica Moldova”  

2 hotărâri de Guvern 

aprobate 

Trimestrul II Buget MEI Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările publice) 

DPE Legea 

nr.139/2018  

 

 

11.3. Elaborarea proiectului Planului 

național de acțiuni pe termen lung în 

domeniul energiei și mediului 

Grup de lucru 

instituționalizat; 

Proiect al prognozei 

consumului primar și 

final de energie elaborat; 

Proiect al planului de 

acțiuni elaborat 

Trimestrul 

IV 

Asistență 

tehnică 

/STARS/ 

Buget MEI 

Tergiversarea procesului de 

promovare (consultările 

publice); 

Provocări aferente comunicării 

dintre APC responsabile de 

document (MEI și MADRM) 

DPE  

11.4. Monitorizarea realizării 

activităților de pregătire a specialiștilor 

în domeniul eficienței energetice și 

energiei regenerabile, inclusiv crearea 

și ținerea registrelor relevante 

  

Registrul auditorilor și 

auditurilor energetice 

instituit; 

Numărul de auditori 

energetici calificați și 

incluși în registru; 

Numărul Rapoartelor de 

audit energetic 

înregistrate. Registrul 

instalatorilor SER 

instituit; 

Numărul de instalatori 

SER calificați. 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Buget AEE 

Buget MEI 

 

Complexitatea exercițiului și 

insuficiența de specialiști; 

Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

Agenția 

Eficiență 

Energetică 

(AEE), 

 DPE 

 

Legea nr. 

139/2018,  

Legea nr. 

10/2016, 

HG nr.1051/ 

2018 

11.5. Promovarea și diseminarea 

informaților cu privire la eficiența 

Numărul evenimentelor 

organizate; 

Pe parcursul 

anului 

Buget AEE Complexitatea exercițiului și 

insuficiența de specialiști; 

AEE, 

DPE 

Legea 

nr.139/2018  
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energetică și sursele de energie 

regenerabilă, inclusiv organizarea 

concursurilor naționale, ateliere de 

lucru, seminare, vizite de studiu, 

conferințe, expoziții naționale și 

internaționale pentru promovarea 

eficienței energetice și valorificarea 

surselor de energie regenerabilă 

Tematici abordate. 

 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Insuficiența mijloacelor 

financiare. 

 Legea 

nr.128/2014 

Legea 

nr.44/2014  

Legea 

nr.151/2014 

Legea 

nr.92/2014  

Legea 

nr.10/2016 

11.6. Finanțarea și implementarea 

proiectelor în domeniul eficienței 

energetice și surselor de energie 

regenerabilă prin intermediul 

instrumentelor financiare gestionate de 

Agenția pentru Eficiență Energetică 

Număr de proiecte 

finanțate anual; 

Economii prognozate 

versus atinse; 

Nr.de apeluri de proiecte 

în derulare; 

Nr.de proiecte 

implementate anual 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

30 mil. lei/ 

bugetul AEE 

Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute; 

Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat; 

Insuficiența resurselor umane; 

Prezentarea informațiilor  

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor; 

Limitarea/întreruperea 

finanțării; 

AEE,  

DPE 

Legea nr. 

139/2018 

Legea 10/2016  

HG nr. 

45/2019; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunia 2.1.6. 

și acțiunea 

3.1.1.) 

11.7. Monitorizarea implementării 

proiectului „Eficiența Energetică în 

Republicii Moldova” 

Nr de locuri de muncă 

create, 

Resurse financiare 

valorificate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

0,5 mil Euro 

(BERD, 

BEI), grant 

NIP (UE) 

 DPE Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.2.3.) 

11.8. Monitorizarea implementării 

proiectului ”Cleantech innovation 

programme for SMEs and start-ups in 

the Republic of Moldova GEF ID 

10457” 

Număr de proiecte 

finanțate anual; 

Economii prognozate; 

Gradul de valorificare a 

surselor financiare; 

Nr. de proiecte 

implementate. 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Buget AEE , 

Asistență 

financiară 

externă – 855 

mii 

USD/UNID

O 

Complexitatea exercițiului și 

insuficiența de specialiști; 

Modificarea priorităților 

direcției pe partea de politici 

promovate 

AEE, 

DPE 

Legea nr. 

139/2018 

HG nr. 45/2019 

CBTM 2021-

2023 
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11.9. Monitorizarea activităților 

întreprinse în vederea implementării și 

promovării politicilor sectoriale în 

domeniul produselor cu impact 

energetic  

 

1 campanie de 

informare; 

1 măsură de promovare 

prin difuzarea 

materialelor 

informaționale (pliante); 

155 de controale 

efectuate; 

Grad de valorificare a 

mijloacelor financiare 

bugetare alocate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

 

Buget 

APCSP 

Buget MEI 

Resurse bugetare limitate; 

Capacități limitate ale 

instituțiilor responsabile de 

activitățile de implementare 

 

Agenția 

pentru 

Protecția 

Consumatoril

or și 

Supraveghere

a Pieței 

(APCSP), 

DPE 

Legea 44/2014 

Legea 

151/2014 

PNAAA 2017-

2019 

CBTM 2021-

2023 

 

III.  INFRASTRUCTURA INFORMATIONALĂ ȘI DE COMUNICAȚII 

 

 

Obiectivul 12: Consolidarea și dezvoltarea societății și 

economiei digitale 

Indicatori de progres: 

- Creșterea veniturilor de la prestarea serviciilor TI cu 10%; 

- Creșterea volumul exportului produselor și serviciilor TI cu circa 20%; 

- Numărul companiilor TI nou create înregistrate în „Moldova IT Park”, în creștere cu 10 %; 

- Numărul total de companii rezidente „Moldova IT Park” în creștere cu 20%. 

12.1. Definitivarea și promovarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative (Pachet digitizare 

I), 

număr unic 644/MEI/2020 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

 

Trimestrul II Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională la definitivarea 

proiectului 

Direcția 

politici și 

reglementări 

în domeniul 

societății 

informațional

e și 

economiei 

digitale 

(DPRSIED) 

 

Foaia de 

parcurs e-

Economy; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 1.4.1. 

și 1.7.1.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunile 

1.1.1.- 1.1.6.); 
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PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.2.1., 4.6.15) 

12.2. Promovarea inițiativelor privind 

dezvoltarea plăților online (Conceptul 

de extindere a Serviciului Mpay la nivel 

de Platforma Națională de procesare a 

plăților online) 

Conceptul avizat la 

BNM;  

Ședințe de consultare cu 

BNM și părțile 

interesate 

Trimestrul I Partenerii de 

dezvoltare 

Deficiențe de comunicare 

instituțională  

DPRSIED Foaia de 

parcurs e-

Economy; 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.4.1.) 

12.3. Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

(Pachet digitizare II, accent pe plăți 

electronice și ajustarea legislației e-

comerț) 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională 

DPRSIED de  Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.5.2.) 

112.4. Definitivarea și promovarea 

Regulamentului Fondului de susținere a 

inovațiilor digitale și startup-urilor 

tehnologice, număr unic 820/MEI/2020 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională la definitivarea 

proiectului;  

Schimbarea priorităților de 

politici 

DPRSIED HG 

nr.848/2020 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

3.4.3.) 

12.5. Organizarea concursului pentru 

selectarea cererilor de finanțare a 

produselor și/sau serviciilor digitale din 

Fondul de susținere a inovațiilor 

digitale și startup-urilor tehnologice 

Concurs organizat Trimestrul 

IV 

Buget MEI; 

Partenerii de 

dezvoltare 

Lipsa resurselor financiare; 

Lipsa cererilor 

DPRSIED Legea 

nr.77/2016 

12.6. Elaborarea proiectului Codului 

tehnologiei informației în sectorul 

public  

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului  

Trimestrul 

IV 

Partenerii de 

dezvoltare 

Schimbarea priorităților de 

politici;              

Lipsa consensului cu instituțiile 

de profil  

DPRSIED PAG 2020-2023 

(acțiunea 

4.6.17.) 
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12.7. Promovarea proiectului hotărârii 

Guvernului pentru modificarea HG 

nr.333/2002 pentru aprobarea 

Concepției SIA „Registrul de Stat al 

Populației și Regulamentului cu privire 

la Registrul de Stat al Populației” 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

ASP Deficiențe de comunicare 

instituțională 

DPRSIED Legea 

nr.71/2007 

12.8. Reavizarea, definitivarea și 

promovarea proiectului de modificare a 

unor acte normative (HG nr.1144/2017 

cu privire la crearea parcului pentru 

tehnologia informației „Moldova IT 

park” ș.a.) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II   Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională 

DPRSIED Legea 

nr.77/2016 

12.9. Monitorizarea funcționării și 

asigurarea evaluării activității parcului 

pentru tehnologia informației 

Raport anual de evaluare 

elaborat 

 

 

Trimestrul II Buget MEI Neprezentarea în termen a 

datelor de către Administrația 

parcului  

DPRSIED Legea 

nr.77/2016 

Ordinul 

ministrului 

economiei și 

infrastructurii 

nr.195 din 

12.04.2018 

12.10. 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 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Lipsa solicitărilor din partea 

rezidenților Parcului; 

Reținerea avizului din partea 

expertului cooptat 

DPRSIED Legea 

nr.200/2010 

12.11. Evaluarea finală a realizării 

Strategiei Naționale de dezvoltare a 

societății informaționale „Moldova 

Digitală 2020” 

Raport de evaluare 

elaborat și prezentat 

Cancelariei de Stat 

  

Trimestrul I Buget MEI Neprezentarea în termen a 

informației de către 

autorități/instituții 

DPRSIED HG 

nr.857/2013 

12.12. 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 Buget MEI Neprezentarea în termen a 

informației de către 

autorități/instituții 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 
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12.13. Promovarea climatului 

investițional și imaginii Republicii 

Moldova în calitate de destinație pentru 

investiții TIC 

Nr. de evenimente 

organizate în comun cu 

partenerii de dezvoltare; 

Nr. de evenimente de 

promovare la care s-a 

participat 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Partenerii de 

dezvoltare; 

„Moldova IT 

park” 

Lipsa resurselor pentru 

finanțarea participării la 

evenimente 

 

DPRSIED HG 

nr.904/2018 

12.14. 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 raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Partenerii de 

dezvoltare 

Lipsa interesului de implicare 

din partea instituțiilor de profil; 

Lipsa resurselor necesare pentru 

participarea în proiecte pilot 

DPRSIED 

DICOM 

Declarația 

Reuniunii 

Ministeriale 

privind 

Economia 

Digitală a 

Parteneriatului 

Estic (or. 

Tallinn, 04-

05.10.2017) 

 

Obiectivul 13: Consolidarea și dezvoltarea Serviciului 112 

Indicatori de progres: 

- Numărul de apeluri recepționate; 

- Timpul mediu de procesare a apelului de urgență. 

13.1. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea 

unor hotărâri de Guvern  

(Dotarea echipajelor de intervenție ale 

SSU cu terminale de lucru mobile 

conectate la SIA al Serviciului 112) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Dificultăți de promovare a 

proiectului; 

Lipsa consensului cu autoritățile 

de specialitate 

DPRSIED - 

13.2. Definitivarea și promovarea 

proiectului hotărârii de Guvern „Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de 

calculare a tarifelor și a 

Nomenclatorului serviciilor prestate de 

IP „Serviciul național unic pentru 

apelurile de urgență 112” şi tarifele la 

acestea”, număr unic 880/MEI/2020 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Dificultăți de promovare a 

proiectului 

 

DPRSIED - 

13.3. Dezvoltarea Sistemului 

informațional al Serviciului 112 

(conectarea la Platforma de 

interoperabilitate MConnect) 

SIA 112 conectat la 

Platforma de 

interoperabilitate 

MConnect; Interacțiunea 

Trimestrul 

IV 

 

Bugetul 

Serviciului 

112 

Dificultăți de interacțiune 

instituțională 

DPRSIED 

I.P. 

„Serviciul 

112” 

Legea 

nr.174/2014 
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cu SIA Registrul 

armelor asigurată  

13.4. Asigurarea activității Comitetului 

coordonator interdepartamental și 

monitorizarea executării hotărârilor 

acestuia 

Ședința Comitetului 

organizată;  

Nr. de hotărâri 

monitorizate 

Trimestrul 

IV 

 

 

Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională 

DPRSIED 

I.P. 

„Serviciul 

112” 

HG nr.242/2016 

13.5. Promovarea și aprobarea 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de experți al 

Comitetului coordonator 

interdepartamental pentru asigurarea 

interacțiunii între Serviciul 112 și SSU, 

număr unic 509/MEI/2020 

Hotărâre de Guvern 

aprobată  

Trimestrul I Bugetul 

Serviciului 

112 

Schimbări instituționale; 

Deficiențe de comunicare la 

definitivarea proiectului 

DPRSIED 

I.P. 

„Serviciul 

112” 

Legea 

nr.174/2014 

HG nr. 

242/2016 

 

 

Obiectivul 14: Securitate cibernetică și siguranța online 

 

 

Indicatori de progres: 

- Avansarea RM în Indicele global al securității cibernetice. 

14.1. Cooperarea cu echipa de experți ai 

proiectului UE CyberEAST în vederea 

efectuării unei evaluări naționale în 

domeniul securității cibernetice 

Ședințe consultative cu 

experți; 

Raport inițial prezentat 

de experți 

 

Trimestrul 

III 

Partenerii 

strategici 

Deficiențe de comunicare 

instituțională; Restricții de 

circulație impuse de situația 

pandemică 

DPRSIED 

 

 

14.2. Elaborarea analizei de impact la 

proiectul de lege privind securitatea 

rețelelor și sistemelor informaționale 

Analiza de impact la 

proiectul de lege 

elaborată și examinată în 

cadrul Crupului de lucru 

Trimestrul 

IV 

Partenerii 

strategici 

Deficiențe de comunicare 

instituțională; Restricții de 

circulație impuse de situația 

pandemică  

DPRSIED 

 

HP 

nr.257/2018; 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

11.10.5) 

14.3. Analiza implementării cerințelor 

minime de securitate cibernetică  

Analiza efectuată în 

comun cu AGE și 

STISC; 

Propuneri de ajustare a 

cadrului normativ 

elaborate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Deficiențe de comunicare 

instituțională 

DPRSIED 

 

HG 

nr.636/2019 

 

Obiectivul 15: Dezvoltarea infrastructurii de comunicații 

electronice 

 

Indicatori de progres: 

- Penetrare acces Internet la puncte fixe – 27,5% din numărul populației sau circa 71% din numărul 

de gospodării; 

- Penetrare acces Internet la puncte mobile – 90%; 

- Acoperire cu semnalul Multiplexului A de TV digitală terestră – 99% din populație a Republicii 

Moldova (inclusiv și din localitățile din stânga r. Nistrului). 
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15.1. Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte 

legislative, în contextul transpunerii 

Directivei 2014/61/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 

2014 privind măsuri de reducere a 

costului instalării rețelelor de 

comunicații electronice de mare viteză 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul I  Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

Direcția 

infrastructura 

de 

comunicații 

(DICOM); 

Direcția 

urbanism, 

construcții și 

locuințe 

(DUCL); 

Direcția 

infrastructura 

de transport 

(DIT) 

Direcția 

politici în 

domeniul 

energetic 

(DPE) 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.24);  

Acordul de 

Asociere, art. 

234 Transpune: 

Directiva 

2014/61/UE 

15.2. Elaborarea și aprobarea 

Programului privind implementarea 

radiodifuziunii terestre digitale sonore 

și a serviciilor multimedia asociate 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM PAG 2020-

2023 

(acțiunea  

4.6.19)  

15.3. Elaborarea Raportului final de 

evaluare a implementării Programului 

de management al spectrului de 

frecvente radio pe anii 2013-2020. 

Raport elaborat și 

prezentat Guvernului; 

Raport publicat pe 

pagina web oficială a 

MEI 

Trimestrul I  Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a rapoartelor de 

către autorități sau prezentarea 

informației eronate 

DICOM HG 

nr.116/2013 

15.4. Elaborarea Raportului final de 

evaluare a implementării Programului  

de dezvoltare a rețelelor de bandă largă 

pe anii 2018-2020. 

Raport elaborat și 

prezentat Guvernului; 

Raport publicat pe 

pagina web oficială a 

MEI 

Trimestrul I  Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a rapoartelor de 

către autorități sau prezentarea 

informației eronate 

DICOM HG nr. 

629/2018 

15.5. Monitorizarea implementării 

Programului privind tranziția de la 

televiziunea analogică terestră la cea 

digitală terestră 

Raport elaborat și 

prezentat Guvernului; 

Raport publicat pe 

pagina web oficială a 

MEI 

Semestrial Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a rapoartelor de 

către autorități sau prezentarea 

informației eronate 

DICOM HG 

nr.240/2015 
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15.6. Coordonarea elaborării unei 

aplicaţii cartografice în care se vor 

publica zonele cu risc de intrare în 

roaming cu postarea aplicației pe 

pagina web oficială a IP ”SNMFR” 

1 aplicație elaborată și 

implementată 

Trimestrul 

III 

Surse proprii 

ale IP 

SNMFR 

Nerespectarea 

termenului de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor neprevăzute 

DICOM 

IP SNMFR 

Legea 

nr.241/2007 

15.7. Asigurarea efectuării 

măsurătorilor tehnice a parametrilor de 

calitate a serviciilor furnizate prin 

intermediul reţelelor de comunicaţii 

mobile celulare, precum și a analizei şi 

prezentării rapoartelor 

1 sesiune de măsurări 

realizată; 

1 raport elaborat 

Trimestrul 

III 

Surse proprii 

ale IP 

SNMFR 

Nu există DICOM  

IP SNMFR 

Legea 

nr.241/2007 

15.8. Modificarea domeniului de 

acreditare al OC TIP în conformitate cu 

Lista standardelor armonizate la RT 

„Punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor radio” aprobata prin 

HG 34/2019 

Modificarea realizată Trimestrul 

III 

Surse proprii 

ale IP 

SNMFR 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariţiei 

situaţiilor neprevăzute 

 

IP SNMFR Decizia 

MOLDAC de 

modificare a 

domeniului de 

acreditare 

15.9. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la inițierea 

negocierilor asupra proiectului 

Acordului regional privind 

reglementarea serviciilor internaționale 

de roaming în rețelele publice de 

comunicații mobile în statele 

Parteneriatului Estic  (Republica 

Armenia, Republica Azerbaidjan, 

Republica Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) 

Proiect elaborat și 

prezentat MAEIE pentru 

promovare în ședință de 

Guvern 

Trimestrul II  Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Declarația 

Reuniunii 

Ministeriale 

privind 

Economia 

Digitală a 

Parteneriatului 

Estic (or. 

Tallinn,             

04-05.10.2017) 

15.10. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

semnării proiectului Acordului regional 

privind reglementarea serviciilor 

internaționale de roaming în rețelele 

publice de comunicații mobile în statele 

Parteneriatului Estic  (Republica 

Armenia, Republica Azerbaidjan, 

Republica Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) 

Proiect elaborat și 

prezentat MAEIE pentru 

promovare în ședința 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Declarația 

Reuniunii 

Ministeriale 

privind 

Economia 

Digitală a 

Parteneriatului 

Estic (or. 

Tallinn, 04-

05.10.2017) 
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15.11. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la inițierea 

negocierilor asupra proiectului 

Acordului regional privind condițiile 

tehnice armonizate între 

Administrațiile din statele 

Parteneriatului Estic (Republica 

Armenia, Republica Azerbaidjan, 

Republica Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) pentru 

radiocomunicații mobile terestre în 

benzile de frecvență 694-790 MHz și 

3400-3800 MHz  

Proiect elaborat și 

prezentat MAEIE pentru 

promovare în ședința 

Guvernului 

Trimestrul II  Buget MEI, 

Spectru 

Acord (RSA)  

 

Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Declarația 

Reuniunii 

Ministeriale 

privind 

Economia 

Digitală a 

Parteneriatului 

Estic (or. 

Tallinn, 04-

05.10.2017) 

15.12. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea 

semnării proiectului Acordului regional 

privind condițiile tehnice armonizate 

între Administrațiile din statele 

Parteneriatului Estic (Republica 

Armenia, Republica Azerbaidjan, 

Republica Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) pentru 

radiocomunicații mobile terestre în 

benzile de frecvență 694-790 MHz și 

3400-3800 MHz  

Proiect elaborat și 

prezentat MAEIE pentru 

promovare în ședința 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Declarația 

Reuniunii 

Ministeriale 

privind 

Economia 

Digitală a 

Parteneriatului 

Estic (or. 

Tallinn, 04-

05.10.2017) 

15.13. Asigurarea activităţii în cadrul 

Grupului de lucru pe probleme de 

comunicaţii electronice şi poştale în 

procesul de reglementare a conflictului 

transnistrean și întreprinderea 

măsurilor necesare 

Nr. de şedinţe 

convocate; 

Nr. de avize şi 

recomandări prezentate 

Pe parcursul 

anului  

(cu raportare 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DICOM Ordinul 

ministrului 

economie și 

infrastructurii 

nr. 321 din 

03.12.2019; 

 

15.14. Asigurarea participării la 

Conferinţa Mondială de Dezvoltare a 

Telecomunicaţiilor WTDC-2021 

Nr. documentelor 

examinate; 

Nr. propunerilor 

înaintate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Restricții de circulație impuse de 

situația pandemică 

DICOM 

DPRSIED 

Legea nr. 

241/2007, 

Statutul și 

Constituția 

Uniunii 

Internaționale a 
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Telecomunicați

ilor 

15.15. Efectuarea unui analize și 

elaborarea de propuneri referitor la 

posibilitatea transpunerii Recomandării 

Comisiei din 18.9.2020 privind un set 

comun de instrumente la nivelul 

Uniunii pentru reducerea costurilor de 

implementare a rețelelor cu capacități 

foarte mari de transfer de date și 

asigurarea accesului în timp util și 

favorabil investițiilor la spectrul radio 

5G, la promovarea conectivității în 

sprijinul redresării economice în urma 

crizei COVID-19 în Uniune. 

Analiză elaborată/ 

propuneri înaintate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nu există DICOM; 

DUCL; 

DIT; 

DPE; 

IP SNMFR 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

art. 234 

 

15.16. Efectuarea unei analize a 

cadrului normativ în vederea elaborării 

propunerilor pentru implementarea 

cartografierii accesului în bandă largă 

(broadband mapping) în conformitate 

cu prevederile Codului European al 

Comunicațiilor Electronice.  

Analiză elaborată/ 

propuneri înaintate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nu există DICOM; 

DUCL; 

DIT; 

DPE; 

IP SNMFR 

Acordul de 

Asociere,  

art. 234 

 

15.17. Realizarea proiectului UIT 

„Regional Capacity building for the 

terrestrial digital audio broadcasting  

implementation” 

Bunele practici în 

realizarea 

radiodifuziunii digitale 

terestre testate; 

Propuneri privind 

modificarea cadrului 

normativ elaborate și 

prezentate conducerii 

MEI 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI; 

Buget UIT; 

Surse proprii 

ale Î.S. 

„Radiocomu

nicații” 

Limitarea/întreruperea finanţării DICOM; 

în colaborare 

cu Î.S. 

„Radiocomun

icații” 

Legea nr. 

241/2007, 

Statutul și 

Constituția 

Uniunii 

Internaționale a 

Telecomunicați

ilor 

15.18. Elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea Codului serviciilor 

media audiovizuale al Republicii 

Moldova 

Proiect de lege  

prezentat Guvernului 

spre aprobare  

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM” Legea nr. 

241/2007,  

Legea nr. 

595/1999. 

15.19. Elaborare Ordinului MEI cu 

privire la modificarea Planului Naţional 

de Numerotare.  

Ordin aprobat Trimestrul 

III 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Legea 

nr.241/2007 

 Indicatori de progres: 
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Obiectivul 16: Politici în domeniul comunicațiilor poștale - Serviciul poștal universal asigurat pentru 100% din populația Republicii Moldova; 

- Extinderea gamei de servicii poștale. 

- prestarea gratuită a serviciilor poștale pentru toți nevăzătorii și prizonierii de război. 

16.1. Elaborarea și aprobarea cadrului 

normativ secundar pentru 

implementarea prevederilor Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM PNAA 2017-

2019 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.26.) 

16.2. Elaborarea și aprobarea 

proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor 

acte normative (pentru implementarea 

prevederilor Legii nr.41/2020  pentru 

modificarea Legii comunicațiilor 

poștale nr.36/2016). 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

autorități 

DICOM Legea 

nr.36/2016. 

16.3. Asigurarea participării la cel deal 

27-a Congres al  Uniunii Poștale 

Universale 

Nr. documentelor 

examinate; 

Nr. propunerilor 

înaintate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Restricții de circulație impuse de 

situația pandemică 

DICOM 

DPRSIED 

Legea nr. 

36/2016, Actele 

Uniunii Poștale 

Universale 

16.4. Aprobarea Planurilor emisiunilor 

de mărci și efecte poștale 

Planuri anuale aprobate Trimestrul 

III 

Buget MEI Nu există 

 

DICOM 

în colaborare 

cu Î.S.  

„Poșta 

Moldovei” 

Legea nr. 

36/2016 

 

IV.  INFRASTRUCTURA CALITĂȚII ȘI SECURITATEA INDUSTRIALĂ 

 

 

Obiectivul 17: Dezvoltarea politicilor în scopul implementării 

standardelor moldovenești care adoptă standarde europene 

Indicatori de progres: 

- Menținerea ratei de preluare a standardelor europene din totalul de standarde publicate de 

CEN/CENELEC la nivel de 100%; 

- Majorarea gradului de implementare a standardelor europene în economia națională comparativ cu 

anul precedent. 

17.1. Coordonarea şi aprobarea 

Programului naţional de standardizare 

pentru anul 2021 

 

Program consultat și 

aprobat 

 

Trimestrul I  Buget de stat  

/5.200,0 mii 

lei/ 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

Institutul de 

Standardizare 

din Moldova 

(ISM), 

 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 
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Direcția 

Infrastructura 

Calității și 

Securitate 

Industrială 

(DICSI) 

CBTM 2021-

2023 

 

17.2. Adoptarea standardelor europene 

şi internaţionale ca standarde 

moldovenești  

 

Rata de preluare a 

standardelor europene la 

nivel de 100 % 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului)  

Limitarea/întreruperea finanțării ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

17.3. Identificarea și anularea 

standardelor conflictuale cu standardele 

moldovenești care adoptă standarde 

europene  

Cel puţin 500 de 

standarde conflictuale 

anulate 

 

Trimestrul 

IV 

Opunerea autorităţilor de 

reglementare;  

Abilităţi insuficiente de 

identificare a standardelor 

conflictuale 

ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

17.4. Identificarea și anularea 

standardelor moldovenești depăşite şi 

care contravin legislaţiei europene 

transpuse 

Cel puţin 100 de 

standarde depășite 

anulate 

 

Trimestrul 

IV 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părților participante la proces 

ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

17.5. Elaborarea standardelor  

moldovenești originale în domenii de 

interes național 

Cel puțin 5 proiecte de 

standarde moldovenești 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părților participante la proces 

 

ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 
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CBTM 2021-

2023 

 

17.6. 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 

europene/internaționale 

la care este membru; 

10 ședințe de lucru pe 

plan european/ 

internațional/ 

interstatal la care s-a 

participat; 

Cel puțin 150 proiecte 

de standarde examinate; 

auto-evaluarea conform 

cerințelor Ghidului 

CEN/CENELEC 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Limitarea/întreruperea finanțării 

 

 

 

ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

HG nr. 

454/2008 

 

17.7. Dezvoltarea și menținerea 

Centrului Business Suport în 

standardizare pentru acordarea 

suportului în implementarea 

standardelor europene 

25 % din solicitările de 

difuzare a standardelor 

realizate prin platforma 

shop.standard.md; 

Cel puțin 8 seminare 

organizate; 

Cel puțin 200 persoane 

instruite 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Limitarea/întreruperea finanțării ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.7.3.) 

 

17.8. Promovarea implementării 

standardelor europene.  Cuantificarea și 

măsurarea gradului de implementare și 

utilizare a standardelor europene de 

către economia națională 

Raport prezentat; 

Cel puțin 15 evenimente 

organizate; 

Cel puțin 250 de 

participanți 

Trimestrul 

IV  

Prezentarea informațiilor 

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor de către 

participanții la proc; 

Limitarea/intreruperea finanţării 

ISM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 
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Obiectivul 18: Dezvoltarea sistemului național de metrologie și 

armonizarea cu practica europeană și internațională, 

asigurarea  trasabilității măsurărilor efectuate în Republica 

Moldova  la Sistemul Internațional de Unități (SI) și 

recunoașterea rezultatelor măsurărilor la nivel european și 

internațional 

 

Indicatori de progres: 

-creșterea capabilităților de măsurare ale Republicii Moldova, recunoscute la nivel internațional, 

comparativ cu anul precedent; 

-etaloane naționale create/modernizate. 

18.1. Menținerea, cercetarea și 

modernizarea Bazei Național de 

Etaloane (BNE) prin 

crearea/modernizarea etaloanelor 

naționale şi crearea condiţiilor adecvate 

pentru funcționarea acesteia 

Cel puțin 2 etaloane 

modernizate; 

18 etaloane naţionale  

din componenţa BNE 

cercetate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul de 

stat 

/12.900,5  

mii lei/ 

 

Abilităţi insuficiente de 

efectuare a cercetărilor;  

Limitarea/întreruperea finanțării   

Institutul 

Național de 

Metrologie 

(INM) 

 

DICSI 

 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

18.2. Demonstrarea capabilităţilor de 

măsurare în scopul asigurării 

recunoaşterii  

internaţionale a măsurărilor prin:  

- participarea la comparări multilaterale 

sau bilaterale, organizate sub 

coordonarea Comitetului Internaţional 

de Măsurări şi greutăți (CIPM);  

 

Participarea la 16 

intercomparări la nivel 

regional; 

2 rapoarte preliminare 

ale 

comparărilor 

(Draft A); 

2 rapoarte finale ale 

comparărilor 

(Draft B); 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat; 

Limitarea/întreruperea 

finanțării; 

Expertiza îndelungată a tabelelor 

CMC propuse spre publicare în 

comitetele tehnice de profil în 

organizația regional de 

metrologie 

 

 

 

 

INM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 

18.3. 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 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Limitarea/întreruperea finanțării INM, 

DICSI 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3, 

CBTM 2021-

2023, 
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Legea nr. 

19/2016; 

HG nr. 

454/2008 

18.4. Examinarea şi aprobarea 

proiectelor de norme de metrologie 

legală (NML) şi procedurilor de 

metrologie legală (PML) 

3 ordine MEI privind 

aprobarea, completarea 

NML și PML  

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI 

 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

 

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

Legea 

nr.19/2016 

18.5. Implementarea principiului 

ghișeului unic la desemnarea entităților 

juridice la  competenţă tehnică pentru 

verificarea metrologică a mijloacelor de 

măsurare utilizate în domeniile de 

interes public 

Entități desemnate; 

Ghișeu unic funcțional 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI 

 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

 

DICSI Legea 

nr.19/2016; 

 

Legea nr. 

160/2011  

18.6. Elaborarea măsurilor de 

îmbunătățire a capacităților de testare a 

produselor industriale în sectoarel 

prioritare identificate 

Măsuri elaborate Trimestrul 

IV 

Buget MEI Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

 

DICSI Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.2.4.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 1.4.4.) 

 

Obiectivul 19: Dezvoltarea politicilor în domeniul reglementării tehnice, 

acreditării și evaluării conformității  

Indicatori de progres: 

- Creșterea gradului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar 

- Menținerea statutului de semnatar a Acordului de recunoaștere multilaterală cu 

Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA-BLA),  a Acordului ILAC-MRA și 

Acordului IAF-MRA; 
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19.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului de hotărâre de Guvern  

privind instalaţiile pe cablu 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE, 

Anexa XVI,  

PAG 2020-

2023 

19.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului de hotărâre de Guvern 

privind aparatele consumatoare de 

combustibili gazoşi 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Buget MEI 

 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces  

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE, 

Anexa XVI,  

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.33.) 

19.3. Elaborarea proiectului de hotărâre 

de Guvern  privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1094/2017 

pentru aprobarea Reglementării tehnice 

privind echipamentele sub presiune 

transportabile 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III  

Buget MEI 

 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces  

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE, 

Anexa XVI 

19.4. Analiza acquis-ul comunitar și 

inițierea procesului de transpunere a 

Regulamentului (UE) 2016/425 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 9 martie 2016 privind 

echipamentele individuale de protecție 

Studiu efectuat; 

Propuneri de modificare 

a cadrului normativ 

inițiate 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI 

 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces  

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE , 

Anexa XVI ; 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.3.7.) 

19.5. Colaborarea MOLDAC cu 

organizațiile europene şi internaţionale 

în domeniul acreditării  

6 evenimente 

desfăşurate la care s-a 

participat 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget de stat 

/3.200,0 mii 

lei 

Limitarea/întreruperea finanțării DICSI, 

 

Centrul 

național de 

acreditare 

(MOLDAC) 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

titlul V, 

capitolul 3 

 

CBTM 2021-

2023 

 Indicatori de progres: 
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Obiectivul 20: Protecția consumatorilor, supravegherea pieței 

și securitatea industrială 

 

- Risc scăzut de apariție a produselor și serviciilor periculoase pe piață; 

- Risc diminuat de avarii industriale la obiectele industrial-periculoase, sau alte situații grave. 

20.1. Elaborarea programului general 

anual (2022) de supraveghere a pieței în 

baza programelor sectoriale anuale 

Ordin MEI semnat Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Prezentarea informațiilor 

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor de către 

participanții la proces; 

DISCI Legea 

nr.7/2016   

 

HG nr. 

1096/2017 

 

20.2. Elaborarea ordinelor cu privire la 

aprobarea listelor de verificare pentru 

domeniile de control ale APCSP  

Cel puțin 5 liste de 

verificare aprobate 

 

 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului)   

Buget MEI Prezentarea informațiilor 

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor de către  

participanții la proces; 

DICSI, 

Agenția 

pentru 

protecția 

consumatoril

or și 

supraveghere

a pieței  

(APCSP) 

Legea nr. 

131/2012; 

HG nr. 

379/2018  

20.3. Asigurarea creării și menținerii 

sistemului național de informare şi 

comunicare pentru supravegherea 

pieței 

Sistem creat și 

funcțional 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului)   

Buget 

APCSP 

AST 

Deficiențe de comunicare şi 

colaborare a părţilor participante 

la proces 

DICSI, 

APCSP, 

Agenția 

Supraveghere 

Tehnică 

(AST) 

Legea 

nr.7/2016, 

HG nr. 

637/2018, 

 

CBTM 2021-

2023 

20.4. Elaborarea şi aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr.105/2003 privind protecţia 

consumatorilor 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV  

Buget MEI 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

DICSI Acordul de 

Asociere RM-

UE, 

Art.38 şi 39,  

Transpune:  

Directiva 

2013/11/UE  

privind 

soluționarea 

alternativă a 

litigiilor în 

materie de 

consum și de 

modificare a 

file:///C:/Users/Ionas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/TEXT=LPLP20030313105
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Regulamentulu

i (CE) nr. 

2006/2004 și a 

Directivei 

2009/22/CE 

 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.35.) 

 

20.5. Elaborarea şi aprobarea 

proiectului de lege privind funcţionarea 

în condiţii de siguranţă a obiectelor de 

producţie şi a instalaţiilor tehnice 

potenţial periculoase 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

III 

Buget MEI 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare a 

părţilor participante la proces 

DICSI PAG 2020-

2023  

 

CBTM 2021-

2023 

20.6. Îmbunătățirea capacităților de 

supraveghere a pieței a corespunderii 

produselor nealimentare cerințelor 

normative, în special încălcările în acest 

sens dezavantajează producătorii locali 

Sistem de supraveghere 

a pieței conform 

practicilor și cerințelor 

europene. Nivel 

diminuat al prezenței pe 

piață a produselor 

nesigure și neconforme  

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces; 

Insuficienţa resurselor 

umane; 

Aplicarea inoportună sau 

întîrziată a prevederilor 

legislației; 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională și 

interinstituțională; 

Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri. 

DICSI Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.2.3.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 1.4.3.) 

 

V.  SECTORUL TRANSPORTURILOR 

 

 

Obiectivul 21: Dezvoltarea și promovarea politicilor în 

domeniul transportului rutier 

Indicatori de progres: 

- % de realizare a acțiunilor (documentelor aprobate/semnate); 

- Legislația în domeniul autogărilor  și efectuării pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu 

greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite reglementată. 
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21.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege privind modificarea 

Codului transporturilor rutiere 

nr.150/2014 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul II   Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege. 

Serviciul 

transport 

rutier (STR) 

PAG 2020-

2023  

(acțiunea 

3.6.15.) 

PNAAA 2017-

2019  

21.2. Elaborarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului cu privire la organizarea 

și funcționarea Agenției Naționale 

Transport Auto 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de hotărâre. 

DT PAG 2020-

2023  

(acțiunea 

4.24.1.) 

 

21.3. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului cu privire la efectuarea 

pe drumurile publice a transporturilor 

rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce 

depășesc limitele stabilite 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute. 

STR PNAAA 2017-

2019 

21.4. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului cu privire la autogări

  

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute. 

STR Codul 

transporturilor 

rutiere 

nr.150/2014 

21.5. Semnarea Protocolului la Acordul 

privind transportul internațional 

ocazional de călători cu autocarul și 

autobuzul (INTERBUS), referitor la 

transportul regulat și special al 

călătorilor cu autocarul și autobuzul 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI    Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

Serviciul 

cooperare în 

transport 

(SCT) 

  

Decret 

1275/2019. 

21.6. Semnarea Protocolului de 

modificare a Acordului INTERBUS 

prin extinderea posibilității de aderare 

la acesta a Regatului Maroc 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul III Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Protocolului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

SCT Decret 

1276/2019. 

21.7. Aprobarea Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Turkmenistanului privind 

transportul rutier internațional. 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

SCT 

 

HG 

nr.205/2020. 
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Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

21.8. Promovarea proiectului de lege 

privind aderarea Guvernului Republicii 

Moldova la Acordul cu privire la 

dezvoltarea transporturilor 

multimodale TRACECA, întocmit la 

Cholpon-Ata, Issyk-Kul, la 16 iunie 

2009. 

 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul I Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

SCT 

 

Regulamentul 

Direcției 

21.9. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Tadjikistan în 

domeniul transportului rutier 

internațional de mărfuri și persoane. 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

SCT 

 

HG nr. 

538/2020. 

21.10. Desfăşurarea negocierilor cu 

reprezentanții Federației Ruse privind:  

- suplinirea numărului de autorizații de 

transport; 

 

Număr de autorizații de 

transport suplinit 

 

Trimestrul I Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților negociatoare 

SCT 

STR 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.8.5.) 

21.11. Implementarea Sistemului de 

management integrat al 

transporturilor rutiere 

(Hotărârea Guvernului 

nr.126/2020 pentru 

aprobarea Conceptului 

tehnic privind Sistemul de management 

integrat în domeniul transportului 

rutier, ce include elaborarea și 

implementarea sistemelor 

informaționale: 

-SSI ”e-Autorizație 

transport”; 

-SSI „e-Bilet”; 

-SSI „Monitorizare GPS” 

-SSI „Autotest”). 

Sistem elaborat și 

implementat 

Trimestrul 

IV 

Buget ANTA Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariţiei 

situaţiilor neprevăzute; 

Defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la situații 

imprevizibile; 

Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat; 

Insuficienţa resurselor tehnice; 

Insuficienţa echipamentului 

tehnic performant; 

Aplicarea inoportună sau 

întîrziată a prevederilor 

legislației. 

 

Agenția 

Națională  

Transport 

Auto 

(ANTA), 

DT 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunea 1.11); 

 

 

Obiectivul 22: Dezvoltarea și promovarea politicilor în 

domeniul transportului aerian 

Indicatori de progres: 

% de realizare a acțiunilor (documentelor aprobate/semnate). 
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22.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Programului 

național de securitate a aviației civile 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute. 

Serviciul 

transport 

aerian (STA) 

PNAAA 2017-

2019. 

22.2. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului privind gestionarea 

situațiilor excepționale sau de urgență 

generate de producerea unui accident 

aeronautic pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute. 

STA Codul aerian al 

Republicii 

Moldova 

nr.301/2017 

22.3. Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

Codului aerian al Republicii  Moldova 

nr.301/2017 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul IV Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege. 

STA PAG 2020-

2023  (acțiunea 

3.6.13)  

22.4. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Programul național 

de facilitare a transporturilor aeriene 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute. 

STA Codul aerian al 

Republicii 

Moldova 

nr.301/2017 

22.5. Semnarea Acordului privind 

transportul aerian între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul 

Statelor Unite ale Americii 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

SCT HG nr. 

267/2018 

22.6. Semnarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Regatului Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord privind 

serviciile aeriene 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental. 

SCT HG 

nr.191/2019 

 

Obiectivul 23: Dezvoltarea și promovarea politicilor în 

domeniul transportului feroviar 

Indicatori de progres: 

- Cadrul normativ privind liberalizarea serviciilor de transport feroviar aprobat, 

- Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” reorganizată, 

- Majorarea volumelor de marfă și pasageri transportați de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. 
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23.1. Promovarea proiectului Codului 

transportului feroviar al Republicii 

Moldova 

Lege aprobată  Trimestrul I 

  

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege; 

Reticența față de schimbări a 

autorităților partenere. 

Serviciul 

transport 

feroviar 

(STF) 

PAG 2020-

2023  (acțiunea 

3.6.3) 

23.2. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Autorității feroviare 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Lipsa resurselor financiare. 

STF Codul 

transportului 

feroviar; 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 3.6.6) 

23.3. Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată 

din Moldova” (CFM) în societate pe 

acțiuni 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

CFM 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Lipsa resurselor financiare. 

 

STF Planul de 

acțiuni privind 

implementarea 

Concepției 

pentru 

restructurarea 

sectorului 

feroviar și a Î.S. 

„Calea Ferată 

din Moldova” 

pentru anii 

2018-2021, 

aprobat prin 

Ordinul 

ministrului 

economiei și 

infrastructurii 

nr. 385 din 

02.08.2018, cu 

modificările 

ulterioare. 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.22.1) 
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23.4. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului privind drepturile și 

obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

 

 

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege; 

Reticența față de schimbări a 

autorităților partenere. 

STF  

 

Codul 

transportului 

feroviar; 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

3.6.4.) 

23.5. Elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern privind modificarea HG nr. 

454/2008 cu privire la optimizarea 

participării organelor centrale  de 

specialitate ale administrației publice, 

precum și a altor autorități 

administrative centrale la executarea 

angajamentelor asumate față de 

organizațiile internaționale 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege; 

Reticența față de schimbări a 

autorităților partenere. 

STF Legea nr. 

150/2020   

 

23.6. Elaborarea Regulamentului 

privind alocarea capacității de 

infrastructură 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale Guvernului şi/sau 

mecanismului guvernamental;  

Tergiversarea avizării 

proiectului hotărârii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege 

STF PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.2.)  

Acordul de 

Asociere,  

Anexa X,  

Termen de 

implementare: 

Transpune:  

Directiva 

2012/34/UE, 

care a abrogat 

Directiva 

91/440/CE şi 

Directiva 

2001/14/CE 

(2018) 

23.7. Elaborarea Regulamentului 

privind serviciile publice de transport 

feroviar de călători 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale Guvernului şi/sau 

mecanismului guvernamental;  

STF PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.5.)  

Acordul de 

Asociere,  
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Tergiversarea avizării 

proiectului hotărârii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege 

Anexa X,  

Termen de 

implementare: 

Transpune:  

Regulamentul 

(CE) 

nr.1370/2007 

(2020) 

 

23.8. Monitorizarea inițierii lucrărilor 

de construcție a tronsonului de cale 

ferată Cahul-Giurgiulești  

Lucrări inițiate Trimestrul II  Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat; 

Insuficienţa resurselor umane; 

Prezentarea informațiilor  

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor; 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională și 

interinstituțională; 

Limitarea/intreruperea 

finanţării; 

STF PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.22.4) 

 

Obiectivul 24: Dezvoltarea și promovarea politicilor în 

domeniul transportului naval 

Indicatori de progres: 

-Implementarea standardelor de siguranță a navelor care fac escală în Complexul portuar Giurgiulești 

în conformitate cu  cerințele Organizației Maritime Internaționale; 

-Promovarea imaginii și atractivității profesiei de lucrător în domeniul transportului naval; 

-Îmbunătățirea și transparentizarea procedurilor de înregistrare a navelor maritime în Republica 

Moldova; 

-Implementarea formularelor DAVID în Republica Moldova, ca parte a procesului de uniformizare 

a procedurilor administrative în porturile statelor Dunărene; 

-% de realizare a acțiunilor (documentelor aprobate/semnate). 

24.1. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului-cadru privind 

respectarea obligațiilor statului-port 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și înaintată 

spre aprobare 

Trimestrul II Bugetul MEI Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Serviciul 

transport 

naval 

(STN) 

 

Agenția 

Navală a 

Republicii 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.17), 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

Anexa XXVIII-

D,  
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Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute 

Moldova 

(ANRM) 

 

24.2. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la instituirea sărbătorii 

profesionale „Ziua lucrătorului din 

domeniul transportului naval” 

Proiectul hotărârii remis 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul II Bugetul MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale Guvernului şi/sau 

mecanismului guvernamental;  

Tergiversarea avizării 

proiectului hotărârii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege 

 STN, 

 ANRM 

Legea nr.53/2001;  

Legea nr.190/2005 

 

24.3. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului privind 

modificarea Hotărârii de Guvern 

855/2007 privind înregistrarea navelor 

maritime 

Proiectul hotărârii remis 

Guvernului spre 

aprobare 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute 

STN, 

 ANRM  

 

24.4. Elaborarea proiectului ordinului 

MEI privind utilizarea formularelor 

DAVID (Danube Navigation Standard 

Forms), elaborate în cadrul Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării (SUERD) 

Ordin MEI aprobat Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Posibile deficiențe de  

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute 

STN, 

 ANRM 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2021-2023 

privind 

implementarea 

Strategiei 

naționale de 

management 

integrat al 

frontierei de 

stat pentru 

perioada 2018-

2023 aprobat 

prin HG 

nr.1101/2018 
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24.5. Elaborarea și promovarea 

Regulamentului de monitorizare și 

informare privind traficul naval 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și înaintată 

spre aprobare 

Trimestrul III Bugetul MEI Posibile deficiențe de  

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor neprevăzute 

Direcția 

transport 

(DT) 

 

 ANRM 

Acordul de 

Asociere RM-

UE,  

Anexa XXVIII-

D 

 

24.6. Semnarea Memorandumului de 

Cooperare dintre Republica Moldova și 

Organizația Maritimă Internațională 

(OMI) privind participarea în schema 

de audit al statului membru al OMI. 

Memorandum semnat Trimestrul I Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice ale părților semnatare a 

Acordului; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

SCT 

 

Decret 

nr.1733/2020. 

24.7. Stabilirea formalităţilor de 

raportare pentru navele care sosesc în 

şi/sau pleacă din port 

Hotărâre de Guvern 

elaborată și înaintată 

spre aprobare 

Trimestrul III Bugetul MEI Fluctuația necontrolată a 

personalului calificat; 

Insuficienţa resurselor 

umane; 

Tergiversarea avizării 

proiectului hotrârii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali 

STN PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.6.18.) 

Acordul de 

Asociere,  

Anexa XXVIII-D,  

Termen de 

implementare: 

Transpune: 

Directiva 

2010/65/UE 

(2016) 

Obiectivul 25: Consolidarea cadrului legal în domeniul 

transporturilor 

Indicatori de progres: 

% de realizare a acțiunilor (documentelor aprobate/semnate). 

25.1. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a Biroului de Investigare a 

Accidentelor și Incidentelor în 

Transporturi 

în conformitatea cu Legea  primară 

XXXX care urmează a fi adoptată de 

Parlament și care transpune prevederile 

Directivei UE/2016/798, 2009/18/CE și 

Regulamentului UE/996/2010). 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

 

SCT 

 

PNAAA 2017-

2019 
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VI.  INFRASTRUCTURA DE DRUMURI 

 

Obiectivul 26: Ajustarea cadrului normativ în vederea 

eficientizării administrării rețelei drumurilor publice   

Indicatori de progres: 

- Durabilitatea finanțării necesare întreținerii și reparației  drumurilor asigurată; 

- Mijloacele destinate întreținerii și reparației drumurilor publice utilizate eficient și transparent.  

26.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea Legii drumurilor 

nr. 509/1995, în vederea majorării 

responsabilității de administrare a 

drumurilor publice 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul  

III 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces 

Direcția 

infrastructura 

de transport 

(DIT) 

Codul fiscal 

nr.1163/1997 

Pct.  4.19.2 

PAG  

26.2 Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea Legii fondului 

rutier nr. 720/1996, în vederea 

responsabilizării și stabilirii unui 

mecanism durabil de finanțare a 

întreținerii drumurilor publice 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului  

Trimestrul 

III 

Buget MEI Tergiversarea avizării 

proiectului legii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali 

DIT HG  nr. 

827/2013 PAG 

2020-2023 

(acțiunea 

4.19.2.) 

26.3. Elaborarea și înaintarea 

Ministerului Finanțelor a propunerilor 

de modificare a Codului fiscal 

nr.1163/1997, titlului IX, Taxele 

rutiere. 

Propuneri înaintate 

Ministerului Finanțelor 

Trimestrul 

III 

Bugetul de 

stat 

Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor. 

DIT Legea 

nr.509/1995 

 

26.4. Analiza sistemului de control și 

monitorizare a traficului rutier în 

vederea implementării proiectului de 

instalare a cântarelor digitale pe 

drumurile Republicii Moldova, în 

vederea respectării cerințelor privind 

sarcina pe osie și gabaritelor. 

Raport de analiză 

elaborat, 

Recomandări de ajustare 

a cadrului legal 

identificate 

Trimestrul 

III 

 

Buget MEI Prezentarea informațiilor  

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor 

DIT Legea 

nr.509/1995 

Codul fiscal 

nr.1163/1997 

PAG 2020-

2023 (acțiune 

4.19.7) 

26.5. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii de Guvern cu 

privire la crearea Agenției Naționale a 

Drumurilor 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

 

 

Trimestrul 

III 

 

Buget MEI Tergiversarea avizării 

proiectului Hotărârii de către 

autoritățile publice și partenerii 

externi 

DIT HG  nr. 

827/2013  

26.6. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare 

DIT Legea nr. 

509/1995; 
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privire la modificarea Legii 

nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietății publice 

Parlamentului 

 

 instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor. 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.21.2) 

 

 

 

 

26.7. Implementarea Planului de 

acțiuni pentru identificarea și 

verificarea obiectivelor de prestări 

servicii rutiere amplasate în zona 

drumurilor publice naționale 

Ordin interministerial 

semnat 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI 

 

 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională 

 

 

DIT Legea 

nr.509/1995 

Codul fiscal 

nr.1163/1997 

Dispoziția 

Guvernului 

nr.133/2020  

26.8. Implementarea sistemului de 

cântărire în mișcare a camioanelor în 

circulație pe drumurile naționale 

Sistem funcțional Trimestrul 

IV 

Buget MEI Posibile deficiențe de 

comunicare şi colaborare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor. 

STR PAG 2020-

2023  

(acțiunea 

4.21.7.) 

 

 

Obiectivul 27: Dezvoltarea drumurilor publice și conectarea 

acestora la rețelele internaționale 

 

Indicatori de progres:   

- Micșorarea lungimii drumurilor naționale în stare rea cu 10 % față de anul 2020; 

- Minim 5 proiecte de reabilitare, modernizare extindere sau construcție a infrastructurii rutiere 

finalizate. 

27.1. Monitorizarea implementării 

proiectelor în derulare privind 

reabilitarea, modernizarea și 

construcția drumurilor finanțate din 

surse externe (BERD, BEI, CE, BM) 

150 km de drumuri 

naționale 

reabilitate/finalizate; 

150 km de drumuri 

locale (coridoare) 

reabilitate; 

1100 mil. lei valorificate 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

BERD 

BEI 

CE 

BM 

Aplicarea inoportună sau 

întârziată a prevederilor 

legislației; 

Prezentarea informațiilor 

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilor de către 

participanții la proces. 

DIT HG  nr. 

827/2013  

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.21.9); 

Propuneri de 

măsuri 

economic în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunile 3.2.1. 

și 3.2.2.) 
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27.2. Elaborarea propunerilor către 

instituțiile financiare internaționale și 

donatori pentru finanțarea construcției, 

modernizării și reabilitării drumurilor 

naționale 

Cel puțin 3 propuneri 

elaborate/transmise 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI  Lipsa de consecvență și 

susținere politică în 

promovarea politicilor; 

Schimbări ale Guvernului 

și/sau mecanismului 

guvernamental 

DIT HG  nr. 

827/2013 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 4.19) 

  

27.3. Inițierea negocierilor asupra 

Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Cabinetul de Miniștri al 

Ucrainei privind construirea podului 

rutier de frontieră între cele două state, 

peste râul Nistru, între localitățile 

Cosăuți (Republica Moldova) și 

Yampil (Ucraina) 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II 

 

Buget MEI  Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DIT 

 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.21.4) 

 

  

27.4. Elaborarea și promovarea 

Acordului de colaborare cu România în 

sensul întreținerii podurilor rutiere de 

frontieră. 

Acord elaborat și 

promovat 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională 

DIT HG  nr. 

690/2017 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.21.3) 

 

27.5. Colaborarea cu Mediul Academic 

în vederea identificării și utilizării  

tehnologiilor performante precum și  

perfecționării calificării specialiștilor în 

domeniul drumurilor în vederea 

eficientizării utilizării resurselor 

disponibile 

4 ședințe desfășurate; 

20 persoane instruite 

 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională și 

interinstituțională 

DIT HG  nr. 

690/2017 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.19.5) 

 

 

Obiectivul 28: Sporirea siguranței rutiere a 

participanților la trafic prin îmbunătățirea rețelei de 

drumuri naționale 

 

Indicatori de progres:  

-- Audit obligatoriu al siguranței rutiere la nivel național implementat;  

- Numărul de decese cauzate de accidente rutiere mai mic cu minim 5% în comparație cu anul 2020 

28.1. Elaborarea și promovarea 

proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Legii privind 

gestionarea siguranței circulației pe 

infrastructura rutieră 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

III 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

 

DIT HG 

nr.1214/2010 

Legea nr. 

131/2007  
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28.2. Elaborarea și prezentarea 

Guvernului a Raportului privind 

realizarea Planului de acțiuni privind 

siguranța rutieră pentru anii 2020-

2021  

Raport elaborat și 

prezentat Guvernului 

 

Trimestrul I Buget MEI  

Surse externe 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor 

DIT HG nr.39/2020   

28.3. Colaborarea cu Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România privind 

aplicarea vinietei, administrarea 

drumurilor, cadrul legislativ cu privire 

la gestionarea contractelor cu 

întreprinderile de întreținere a 

drumurilor. 

4 întrevederi; 

5 persoane instruite 

 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Abilități insuficiente de 

organizare 

DIT HG  nr. 

690/2017 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.21.6) 

  

 

28.4. Elaborarea și promovarea 

Planului de acțiuni pentru înlocuirea 

plantațiilor rutiere din zona drumului 

public cu risc sporit de producere a 

accidentelor rutiere 

Ordin interministerial 

semnat 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională 

 

 

DIT HG 

nr.1214/2010 

Legea nr. 

131/2007  

 

VII.  URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE 

 

 

Obiectivul 29: Dezvoltarea politicilor în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului 

 

Indicatori de progres: 

- Politicile din domeniul urbanismului și construcțiilor sistematizate într-o structură unitară; 

- Cadrul strategic aprobat în scopul dezvoltării durabile a localităților; 

- Procedura de elaborare a documentației de urbanism, optimizată; 

- Modalitatea emiterii avizelor tehnice de conectare la infrastructura tehnico-edilitară a construcțiilor 

- simplificată. 

29.1. Promovarea Codului 

urbanismului și construcțiilor în lectura 

a doua 

Lege adoptată Trimestrul II Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Tergiversarea adoptării 

proiectului de lege 

Direcția 

urbanism, 

construcții și 

locuințe 

(DUCL) 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.1) 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 
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condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunea 1.3.) 

29.2. Elaborarea documentului de 

politici publice în domeniul dezvoltării 

durabile a localităților 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor -

limită de prezentare a 

informațiilor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DUCL Legea 

nr.835/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.2) 

Noua Agendă 

Urbană 

(Habitat III) 

29.3. Elaborarea Conceptului 

sistemului informațional digital pentru 

elaborarea documentației de urbanism 

și amenajarea teritoriului 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor -

limită de prezentare a 

informațiilor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DUCL PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.3) 

 

29.4. Stabilirea modului de emitere a 

datelor și condițiilor pentru elaborarea 

documentației de urbanism 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor -

limită de prezentare a 

informațiilor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DUCL Legea 

nr.835/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.4); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunea 1.2.) 

29.5. Stabilirea modului de elaborare și 

emitere a avizelor tehnice de conectare 

la infrastructura tehnico-edilitară a 

construcțiilor 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Bugetul MEI Nerespectarea termenelor -

limită de prezentare a 

informațiilor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DUCL Legea 

nr.721/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.5); 
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Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunea 1.2.) 

29.6. Stabilirea modului de expertizare 

și avizare a documentației de urbanism 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Bugetul MEI Nerespectarea termenelor -

limită de prezentare a 

informațiilor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental 

DUCL Legea 

nr.835/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.6); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 1.2.) 

 

Obiectivul 30: Dezvoltarea politicilor în domeniul 

construcțiilor 

 

Indicatori de progres: 

- Îmbunătățirea dezvoltării ramurii construcțiilor realizată prin strategia aprobată. 

- Sistemul calității în construcții perfecționat; 

- Nivel profesional ridicat a specialiștilor atestați în domeniul construcțiilor, cel puțin 500 

specialiști atestați; 

- Sistemul de documente normative în construcții îmbunătățit; 

- 20% anexe naționale la Eurocoduri aprobate. 

30.1. Elaborarea documentului de 

politici în domeniul dezvoltării 

construcțiilor 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces; 

Schimbări ale 

Guvernului și/sau mecanismului 

guvernamental; 

DUCL, 

Secția politici 

în urbanism 

(SPU), 

Secția politici 

și 

reglementări 

tehnice în 

construcții 

(SPRTC) 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.7) 
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30.2. Modificarea Regulamentului cu 

privire la administrarea mijloacelor 

pentru finanțarea sistemului de 

documente normative în construcții 

(Hotărârea Guvernului nr.1436/2008 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

III 

Bugetul MEI Tergiversarea avizării 

proiectului legii de către 

autoritățile publice și partenerii 

sociali. 

DUCL, 

SPRTC 

Legea 

721/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.9) 

30.3. Dezvoltarea sistemului de 

documente normative în construcții 

Cel puțin 70 de 

documente lansate; 

Cel puțin 10 documente 

aprobate. 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Tergiversarea avizării 

proiectelor de către autoritățile 

publice și partenerii sociali; 

DUCL, 

SPRTC 

Legea 

721/1996 

 

30.4. Elaborarea modificărilor 

documentelor normative în construcții, 

care țin de protecția muncii (modificare 

documentelor normative din subgrupa 

A.08 conform Clasificatorului 

sostemului de documente normative în 

construcții aprobat prin NCM A.01.02.) 

Documente normative 

modificate 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Abilități insuficiente de 

elaborare a documentelor; 

Fluctuația necontrolată a 

personalului calif; 

Aplicarea inoportună sau 

întîrziată a prevederilor 

legislației. 

 

DUCL, 

SPRTC 

Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

1.2.2.) 

30.5. Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 913/2016 

privind aprobarea Reglementării 

tehnice cu privire la cerințele minime 

pentru comercializarea produselor 

pentru construcții. 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Tergiversarea avizării 

proiectelor de către autoritățile 

publice și partenerii sociali; 

DUCL, 

SPRTC 

Legea 

721/1996 

 

30.6. Elaborarea anexelor naționale la 

Eurocoduri 

Cel puțin 16 anexe 

naționale inițiate; 

Cel puțin 8 Anexe 

naționale aprobate prin 

Hotărârea INS 

Pe parcursul 

anului  

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Finanțare limitată DUCL, 

SPRTC 

 

30.7. Sporirea cerințelor față de 

calificarea specialiștilor în domeniu 

prin modificarea Regulamentului cu 

privire la atestarea tehnico-profesională 

a specialiștilor cu activități în 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Bugetul MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

DUCL, 

SPU 

Legea 

721/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.10) 

lex:HGHG200812171436
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construcții (Hotărîrea Guvernului 

nr.329/2009) 

30.8. Organizarea și desfășurarea 

comisiilor de atestare a specialiștilor în 

domeniul construcțiilor 

Cel puțin 15 comisii 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

DUCL, 

SPU 

Legea 

721/1996 

HG 

nr.329/2009 

30.9. Modificarea Regulamentului 

privind expertiza tehnică în construcţii 

(Hotărîrea Guvernului nr.936/2006) 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul I Bugetul MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului și/sau 

mecanismului guvernamental; 

DUCL, 

SPU 

Legea 

721/1996 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.11.) 

30.10. Participarea la realizarea 

sarcinilor MEI in calitatea de partener 

public stabilită prin contractul de 

parteneriat public-privat pentru 

proiectarea și construcția arenei 

polivalente de interes național 

Proces verbal de 

recepție la terminarea 

lucrărilor; 

Monitorizarea activității 

conform CPP 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice  

DUCL, 

SPU 

HG  nr. 

529/2019 

 30.11. Elaborarea registrului avizelor 

tehnice ce atestă gradul de executare a 

construcție 

4 registre întocmite și 

plasate pe pagina web a 

ministerului 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

DUCL 

SPU 

HG 

nr.936/2006 

30.12. Elaborarea registrului 

rapoartelor unice/avizelor de 

verificare/expertizare a proiectelor 

4 registre întocmite și 

plasate pe pagina web a 

ministerului 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

DUCL 

SPU 

HG 

nr.361/1996 

30.13. Organizarea și desfășurarea 

Comisiei naționale pentru consultări și 

negocieri colective în domeniul 

construcțiilor 

4 ședințe Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice  

Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

DUCL 

SPU 

Legea nr. 

245/2006 

 Indicatori de progres: 

lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20060816936
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Obiectivul 31: Revizuirea cadrului normativ secundar urmare  

adoptării Legii nr.276/2018 cu privire la condominiu 

- Perfecționarea cadrului legal în domeniu. Cel puțin 4 acte legislative modificate; 

- Îmbunătățirea managementului fondului locativ; 

- Grad sporit de responsabilizare a proprietarilor de locuințe. 

31.1. Promovarea Legii nr.276/2018 cu 

privire la condominiu 

Lege publicată Trimestrul I Bugetul MEI Nerespectarea termenului de 

realizare în urma apariției 

situațiilor 

neprevăzute; 

DUCL, 

SPU 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.12) 

31.2. Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea și abrogarea unor 

legi (în urma adoptării Legii cu privire 

la condominiu) 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Nepromulgarea Legii cu privire 

la condominiu; Nerespectarea 

termenului de realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; Schimbări ale 

Guvernului și/sau mecanismului 

guvernamental 

DUCL, 

SPU 

Legea 

nr.276/2018 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.13) 

31.3. Elaborarea cadrului normativ 

secundar ca urmare a publicării Legii 

nr.276/2018 cu privire la condominiu 

3 hotărâri de Guvern 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Nepromulgarea Legii cu privire 

la condominiu; Nerespectarea 

termenului de realizare în urma 

apariției situațiilor 

neprevăzute; Schimbări ale 

Guvernului și/sau mecanismului 

guvernamental 

DUCL, 

SPU 

Legea 

nr.276/2018 

PAG 2020-

2023 

(acțiunea 

4.27.14) 

 

VIII.  COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 

 

 

Obiectivul 32: Colaborarea internațională și reprezentarea în 

organismele internaționale de profil 

 

Indicatori de progres: 

- Angajamentele asumate realizate. 

32.1. Prezentarea notificărilor relevante 

şi conformarea la angajamentele 

asumate de către Republica Moldova în 

cadrul  Organizației Mondiale a 

Comerțului, asigurarea participării la 

ședințele comitetelor sectoriale din 

cadrul  Organizației Mondiale a 

Comerțului și  elaborarea poziției țării 

pe subiectele discutate.  

Min. 10 notificări 

prezentate către 

Secretariatul OMC; 

Min. 5 evenimente cu 

asigurarea participării; 

Min. 5 documente 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către instituțiile de resort 

Direcția 

cooperare 

internațională 

(DCI) 

 

Secția 

regimuri 

comerciale și 

relații 

economice 

Acordurile 

OMC 
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bilaterale 

(SRCREB) 

32.2. Monitorizarea respectării şi 

acordarea suportului consultativ 

agenților economici și instituțiilor de 

resort, în domeniul aplicării regulilor şi 

normelor prevăzute în acordurile 

Organizației Mondiale a Comerțului.

  

Min. 10 proiecte 

avizate; 

Min. 10 demersuri 

examinate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Insuficiența resurselor umane; 

Aplicarea inoportună sau 

întârziată a prevederilor 

legislației 

DCI, 

SRCREB 

Acordurile 

OMC 

 

32.3. 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 act normativ 

elaborat și promovat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Acțiunea a fost transferată 

pentru anul 2021 din cauza 

amânării Conferinței 

Ministerială a OMC în contextul 

COVID-19. Proiectele urmează 

a fi elaborate de către toate țările 

într-o formă similară. 

DCI, 

SRCREB 

Angajamentele 

asumate de 

către Republica 

Moldova în 

cadrul OMC 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.18.7.) 

32.4. Ratificarea Protocolului Adițional 

6 la Acordul de amendare şi aderare la 

Acordul Central European de Comerț 

Liber (CEFTA) 

Lege aprobată Semestrul I Bugetul MEI Acțiunea transferată pentru anul 

2021 din motiv că procesul a fost 

tergiversat în contextul COVID-

19  

DCI Legea 

nr.120/2007  

32.5.Finalizarea negocierilor pe 

marginea Protocolului Adițional 7 la 

Acordul de amendare şi aderare la 

Acordul Central European de Comerţ 

Liber (CEFTA) 

 

Decretul aprobat Semestrul II Bugetul MEI Tergiversarea de către Părți a 

negocierilor; 

Lipsa consensului între Părți; 

Blocarea procesului de către 

Părți 

DCI Legea 

nr.120/2007  

 

Obiectivul 33: Implementarea plenară a prevederilor 

Acordului privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat 

și Cuprinzător (DCFTA) 

 

Indicatori de progres: 

- Creșterea fluxului comercial al produselor; 

- Acces pe piața UE fără taxe vamale și bariere tehnice in calea comerțului. 

33.1. Monitorizarea, coordonarea și 

evaluarea îndeplinirii angajamentelor 

privind crearea Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător RM-UE 

(DCFTA) 

1 raport elaborat și  

transmis Cancelariei de 

Stat; 

2 note informative 

elaborate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

semestrimest

Bugetul MEI Tergiversarea aprobării de către 

RM-UE a noii agende de 

asociere; 

DCI Acordul de 

Asociere RM-

UE 
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rială a 

progresului) 

Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informațiilor de 

către instituțiile de resort 

33.2. Menținerea dialogului strategic 

privind cooperarea sectorială pe 

aspectele legate de comerț dintre 

Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană în contextul implementării 

Acordului de Asociere şi Acordul 

privind instituirea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

(inclusiv, subcomitete, clustere, 

videoconferințe, etc.) 

Min.4 reuniuni RM-UE 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI 

(după caz) 

Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică 

DCI Acordul de 

Asociere RM-

UE 

33.3. Organizarea reuniunii 

Comitetului de Asociere RM-UE 

reunit în Configurația Comerț 

Reuniune organizată Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică 

DCI Acordul de 

Asociere RM-

UE; 

PAG 2020-

2023  

(acțiunea 

3.5.7.) 

 

Obiectivul 34: Consolidarea relațiilor economice bilaterale și a 

regimurilor comerciale 

 

Indicatori de progres: 

- Dezvoltarea regimurilor comerciale existente,  

- Accesarea noilor piețe de desfacere. 

34.1. Identificarea oportunităților de 

promovare a produselor și serviciilor 

producătorilor autohtoni reieșind din 

beneficiile acordate în cadrul 

acordurilor de liber schimb 

Analiză efectuată; 

Identificarea domeniilor 

cu potențial de export, 

Valorificarea 

preferințelor oferite în 

baza acordurilor de liber 

schimb 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor; 

Insuficienţa resurselor umane; 

Prezentarea informațiilor  

necalitative și nerespectarea 

termenelor-limită de prezentare 

a informațiilo; 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională; 

Interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

DCI Propuneri de 

măsuri 

economice în 

contextul 

COVID-19 

(acțiunea 

2.2.1.); 

Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 1.4.1.) 



65 

 

34.2. Consolidarea capacităților MEI în 

materie de măsuri de protejare 

economică a pieței, reieșind din 

angajamentele asumate de către 

Republica Moldova în cadrul 

acordurilor internaționale 

Capacitățile necesare 

identificate; Fondurile 

necesare alocate; 

Capacitățile create 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI  DCI Matricea de 

politici pentru 

recuperare 

economică în 

condiții de 

pandemie cu 

COVID-19 

(acțiunia 1.4.2.) 

34.3. Organizarea comisiilor 

interguvernamentale de colaborare 

comercial-economică 

5 ședințe organizate; 

5 protocoale semnate; 

2 forumuri organizate 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Indisponibilitatea copreședinților 

comisiei; 

Situația pandemică; 

Schimbarea conducerii MEI și 

imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DCI, 

SRCREB 

HG 

nr.102/2018; 

Protocoalele 

sesiunilor 

precedente ale 

comisiilor. 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.10.3.) 

34.4. Extinderea prezenței birourilor 

comercial-economice în cadrul 

ambasadelor Republicii Moldova peste 

hotare 

Hotărâre de Guvern 

aprobată; 

2 birouri comercial-

economice instituite 

Trimestrul 

IV 

În limita 

bugetului 

disponibil 

Schimbări ale Guvernului şi/sau 

mecanismului guvernamental; 

Apariția unor cheltuieli 

excepționale; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor 

 

DCI PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.15.1.) 

34.5. 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 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul de 

stat 

Deficiențe de comunicare 

instituțională și 

interinstituțională; 

Lipsa resurselor financiare; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DCI, 

SRCREB 

Ordin comun 

MAEIE - MEI 

nr. 404 din 

09.08.2018; 

HG nr. 

413/2017; 

Legea 

nr.716/2001. 

 

34.6. Promovarea imaginii țării prin 

participarea la expoziția mondială Expo 

Dubai 2020 

4 ședințe ale comitetului 

organizatoric organizate; 

Pavilion amenajat; 

Expoziție lansată 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

Bugetul de 

stat 

Situația pandemică; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DCI, 

SRCREB 

HG 

nr.134/2018 
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trimestrială a 

progresului) 

34.7. Participarea la misiunile 

economice de promovare externă a 

mediului de afaceri și oportunităților 

investiționale 

Număr de potențiali 

investitori identificați; 

volumul investițiilor 

atrase 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

 

Situația pandemică; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

SPE PAG 2020-

2023 (acțiunea 

4.13.1.) 

34.8. Negocierea Acordurilor privind 

cooperarea comercial-economică și 

Acordurilor privind promovarea și 

protejarea reciprocă a investițiilor cu 

partenerii țării  

Min. 2 proiecte de 

Acord elaborate; 

Min. 2 Hotărâri de 

Guvern privind inițierea 

negocierilor aprobate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Tergiversarea examinării de 

către părți a proiectului 

Acordului 

DCI, 

SRCREB 

Legea 

nr.595/1999 

34.9. Inițierea renegocierii 

contingentelor tarifare în cadrul 

Acordului de comerț liber între 

Republica Moldova şi Republica Turcia 

și extinderea scopului Acordului pe 

domeniul serviciilor 

Min. 2 întruniri; 

Min. 3 documente 

elaborate; 

Studiu de fezabilitate pe 

servicii finalizat 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Tergiversarea procesului de 

negociere de către parteneri; 

Situația pandemică 

DCI, 

SRCREB 

Legea 

nr.49/2016  

34.10. Negocierea Acordului de comerț 

liber între Republic Moldova și China 

Min. 2 runde de 

negocieri; 

Min. 2 poziții de 

negocieri elaborate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Situația pandemică 

DCI, 

SRCREB 

Decretul 

Președintelui 

nr. 352/2017 

 

34.11. Negocierea  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 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Situația pandemică; 

Tergiversarea procesului de 

negociere de către parteneri 

DCI, 

SRCREB 

Decretul 

Președintelui 

nr.673/2018; 

 

 

34.12. Promovarea intereselor și 

priorităților naționale ale Republicii 

Moldova în cadrul GUAM 

Protocolul privind 

aplicarea regulilor de 

origine semnat 

 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI Imprevizibilitatea deciziilor 

politice; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor 

DCI, 

SRCREB 

Acordurile 

GUAM 
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34.13. Participarea delegației 

Republicii Moldova la ședințele 

Consiliului Economic al CSI 

Min. 2 Dispoziții 

aprobate; 

Min. 2 vizite realizate; 

Min. 2 Decizii semnate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Situația pandemică; 

Imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

DCI, 

SRCREB 

Acordurile CSI 

34.14. Actualizarea Sistemului 

Armonizat de Codificare al mărfurilor 

(Nomenclatorul combinat al mărfurilor 

aprobat prin Legea nr. 172/2014) 

 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul 

IV 

Bugetul MEI 

Asistența 

externa 

Deficiențe de comunicare 

instituțională și 

interinstituțională 

 

DCI, 

SRCREB 

Convenţia 

internaţională 

privind 

Sistemul 

armonizat de 

descriere şi 

codificare a 

mărfurilor  

34.15. Participarea Republicii Moldova 

în calitate de observator la reuniunile 

Uniunii Economice Euroasiatice, în 

conformitate cu interesele economice 

ale țării 

Număr de participări la 

ședințe; 

număr de note 

informative prezentate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI Situația pandemică; 

Posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională și 

interinstituțională; 

DCI PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.13.1.) 

 

Obiectivul 35: Asigurarea planificării de mobilizare a 

economiei naționale și asigurarea comerțului cu mărfurile 

strategice 

 

Indicatori de progres: 

 

- Cadrul normativ în domeniul securității naționale îmbunătățit. 

35.1. Elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern privind aprobarea proiectului 

de modificare a Legii nr. 1163/2000 

„Cu privire la controlul exportului, 

reexportului, importului şi tranzitului 

de mărfuri strategice” 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

 

Trimestrul II Bugetul MEI Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

Serviciul 

control al 

circulației 

mărfurilor cu 

dublă 

destinație, 

(SCCMDD) 

 

Legea nr. 

140/2018 

35.2. Elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.606/2002 „Cu 

privire la Sistemul național de control al 

exportului, reexportului, importului şi 

Hotărâre de Guvern 

aprobată 

Trimestrul II Bugetul MEI 

Asistența 

externa 

(SUA)  

Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

SCCMDD Acordul de 

Asociere RM – 

UE; 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

3.5.8.)  



68 

 

tranzitului de mărfuri strategice în 

Republica Moldova” 

 

35.3. Desfășurarea ședințelor 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 

raportarea 

semestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI 

(după caz) 

Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică; 

Fluctuația personalului 

 

SCCMDD Legea 

nr.1192/2002; 

PAG 2020-

2023 (acțiunea 

11.3.3)  

35.4. Elaborarea proiectului hotărârii de 

Guvern privind modificarea Legii 

nr.358/2004 „Cu privire la 

implementarea Convenţiei privind 

interzicerea dezvoltării, 

producerii, stocării şi folosirii armelor 

chimice şi distrugerea acestora” 

Proiect de lege aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Trimestrul II Bugetul MEI Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

 

SCCMDD 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 

35.5. 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 

Participarea la 6 instruiri 

 (inclusiv online) 

 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul MEI 

(după caz) 

Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică 

SCCMDD Tratatele şi 

convenţiile 

internaţionale 

în domeniu, la 

care RM este 

parte 

 

Obiectivul 36: Coordonarea proiectelor/programelor de 

asistență în domeniile MEI 

 

Indicatori de progres: 

- Valorificarea asistenței acordate de partenerii de dezvoltare; 

- Atragerea noilor proiecte de asistență tehnică/financiară.  
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36.1. Negocierea și promovarea 

acordurilor internaționale cu partenerii 

de dezvoltare privind finanțarea/ 

implementarea proiectelor de asistență 

externă 

Min. 2 proiecte de 

Acord negociate și 

promovate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul 

MEI 

Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

DCI HG 

nr.377/2018  

 

36.2. Revizuirea și actualizarea 

Matricei „Proiecte de asistență externă 

pe domeniile Ministerului Economiei și 

Infrastructurii” 

Matricea plasată pe 

site 

Semestrial Bugetul MEI Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

DCI HG 

nr.377/2018  

36.3. Monitorizarea proiectelor de 

asistență externă existente și elaborarea 

rapoartelor de monitorizare privind 

implementarea proiectelor şi 

programelor de asistenţă externă ale 

Ministerului Economiei și 

Infrastructurii 

Min. 1 raport elaborat 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

MEI 

Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

DCI HG 

nr.377/2018  

36.4. Organizarea ședințelor cu 

donatorii și partenerii de dezvoltare 

pentru gestionarea procesului de 

planificare şi realizare a asistenţei 

externe în domeniul economic 

Min. 4 şedinţe 

organizate 

Pe parcursul 

anului 

(cu raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Bugetul 

MEI 

Deficiențe de comunicare și 

colaborare instituțională 

DCI HG 

nr.377/2018  

 

IX.  CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR MANAGERIALE ȘI ALTOR ACTIVITĂȚI ALE MEI 

 

 

Obiectivul 37: Planificare strategică și bugetară în cadrul 

ministerului, precum și raportarea acestora 

 

Indicatori de progres: 
- activitate planificată și monitorizată în termen și corespunzător  

37.1. Definitivarea și promovarea 

proiectului Strategiei pentru o 

economie incluzivă, durabilă și digitală 

până în anul 2030 

Strategie aprobată de 

Guvern  

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Abilităţi insuficiente de 

elaborare a politicilor; 

Posibile deficiențe de 

comunicare și colaborare 

instituțională; 

Direcția 

analiză, 

monitorizare 

și evaluare a 

politicilor 

(DAMEP)  

PAG 2020-

2023 
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Nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a avizelor de către 

participanții la proces; 

Schimbări ale Guvernului şi/sau 

mecanismului guvernamental; 

Lipsa de consecvență și 

susținere politică în promovarea 

politicilor;  Situația pandemică; 

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

37.2. Elaborarea Planului anual de 

acțiuni al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii pentru anul 2021 

1 Plan aprobat și 

publicat pe pagina web a 

ministerului 

 

Trimestrul I Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen  

 (DAMEP)  

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

HG 

nr.690/2017 

37.3. Elaborarea rapoartelor 

trimestriale privind realizarea Planului 

de activitate al MEI pentru anul 2021 și 

a raportului anual privind realizarea 

Planului de activitate al MEI pentru 

anul 2020  

4 rapoarte de 

monitorizare întocmite 

și prezentare conducerii 

ministerului; 

Raport anual elaborat și 

plasat pe pagina web a 

ministerului 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

  

Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

 

HG 

nr.690/2017 

37.4. Monitorizarea implementării 

Planului de acțiuni al Guvernului 2020-

2023 

Rapoarte elaborate și 

prezentate CS, 

actualizarea progresului 

realizării acțiunilor pe 

portalul informațional 

PlanPro 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

 

HG 

nr.636/2019  

37.5. Coordonarea elaborării de către 

subdiviziunile structurale a proiectelor 

Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli 

(SSC) în domeniile Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, în 

contextul procesului CBTM pentru anii 

2022-2024 

6 proiecte de SSC 

elaborate, prezentate 

Ministerului Finanțelor 

și plasate pe pagina web 

al ministerului; 

Trimestrul II Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP,  

Secția 

financiar 

administrativ

ă (SFA) 

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

 

Ordinul 

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

37.6. Elaborarea rapoartelor privind 

realizarea SSC pentru anul 2020 

6 rapoarte elaborate, 

remise Ministerului 

Finanțelor și plasate pe 

pagina web a 

ministerului 

Trimestrul I Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunil

e 

ministerului, 

Ordinul  

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 
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(SFA) 

37.7. Coordonarea procesului de 

elaborare de către subdiviziunile 

structurale ale ministerului a bugetului 

pe programe bazate pe performanță 

6 Programe și 20 de sub-

programe elaborate, 

remise Ministerului 

Finanțelor și plasate pe 

pagina web al 

ministerului; 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunil

e 

ministerului, 

(SFA) 

Ordinul  

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 

37.8. Coordonarea procesului de 

elaborare a Raportului privind 

performanța pe programe/subprograme 

la situația din 31 decembrie 2020 și 30 

iunie 2021 

2 Rapoarte elaborate și 

remise Ministerului 

Finanțelor 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

semestrială a 

progresului) 

Buget MEI Neprezentarea informațiilor 

relevante/ rapoartelor în termen 

DAMEP 

în comun cu 

subdiviziunil

e 

ministerului, 

(SFA) 

Ordinul  

ministrului 

finanțelor 

nr.209/2015 și 

nr.216/2015 

 

Obiectivul 38: Reprezentarea intereselor MEI în instanţele 

judecătoreşti naționale. 

Indicatori de progres: 

 

Reprezentarea eficientă a intereselor MEI  în instanțele de judecată naționale. 

38.1. Reprezentarea intereselor MEI în 

instanțele de judecată naționale şi 

depunerea efortului necesar pentru 

apărarea intereselor acestuia în vederea 

minimizării prejudicierii bugetului MEI 

Nr. referințe 

prezentate/întocmite; 

Nr. cereri prezentate/ 

întocmite; 

Nr. note elaborate; 

Nr. rapoarte elaborate; 

 

Nr. ședințe de judecată 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică 

Secția 

Juridică 

Codul 

administrativ  

nr. 116/2018; 

Codul de 

procedură 

civilă și alte 

legi speciale 

conform speței 

38.2. Monitorizarea permanentă a 

dosarelor aflate pe rol în instanţele de 

judecată naţionale 

Nr. rapoarte elaborate; 

Nr. note elaborate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

Buget MEI Indisponibilitatea anumitor 

reprezentanți responsabili; 

Situația pandemică 

SJ Codul 

administrativ  

nr. 116/2018, 

HG 

nr.764/2012 

 

Obiectivul 39: Îmbunătățirea managementului resurselor 

umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței 

personalului 

Indicatori de progres: 

 

Personal instruit conform necesităților de dezvoltare profesională. 

39.1. Desfășurarea procesului de 

identificare a necesităților de instruire a 

funcționarilor publici, elaborarea şi 

Nr. propuneri 

examinate; 

Trimestrul I Buget MEI Colaborare insuficientă cu 

prestatorii serviciilor de instruire 

Schimbarea puterii poate afecta 

realizarea consecventa a acțiunii 

Serviciul 

resurse 

umane (SRU) 

 

Legea 

nr.158/2008 
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aprobarea Planului de dezvoltare 

profesională pentru anul 2021 

Planul de dezvoltare 

profesională elaborat şi 

aprobat 

Influența politicului în realizarea 

Planului de instruire 

Conducătorii 

subdiviziunil

or structurale 

ale MEI 

HG 

nr.201/2009 

39.2. Coordonarea și organizarea 

procesului de instruire internă şi 

externă a funcționarilor publici din 

cadrul ministerului conform Planului de 

instruire pentru anul 2021. 

Delegarea personalului la cursurile de 

instruire externă, inclusiv în cadrul 

Academiei de Administrare Publică. 

Ținerea evidenței personalului instruit 

Nr. seminare de instruire 

desfășurate; 

Nr. funcționari publici 

instruiți; 

Gradul de instruire a 

personalului (%); 

Nr. funcţionarilor 

publici instruiţi cel puţin 

40 ore anual; 

Nr. persoanelor delegate 

Pe parcursul 

anului 

(cu 

raportarea 

trimestrială a 

progresului) 

200 mii lei 

(pînă la 2% 

din fondul de 

salarizare a 

ministerului), 

Comanda de 

Stat, 

partenerii de 

dezvoltare 

Delegarea funcţionarilor publici 

neeligibili peste hotarele ţării 

sau fără perfectarea actului 

administrativ respectiv; 

Cheltuieli nejustificate de 

delegare;  

Insuficiența resurselor umane 

pentru coordonarea și  

organizarea procesului de 

instruire internă și externă a 

angajaților ministerului 

Serviciul 

resurse 

umane (SRU) 

 

Conducătorii 

subdiviziunil

or structurale 

ale MEI 

Legea 

nr.158/2008 

 

HG 

nr.201/2009 

 

HG nr.10/2012  

 

Hotărîri anuale 

ale Guvernului 

privind 

Comanda de 

stat 

39.3. Elaborarea proiectului de hotărâre 

a Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor și completărilor ce se 

operează în Hotărârea Guvernului nr. 

690/2017 „Cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Economiei și 

Infrastructurii” 

Proiect elaborat și 

prezentat Guvernului 

Trimestrul 

IV 

Buget MEI Schimbarea conducerii 

ministerului și 

imprevizibilitatea deciziilor 

politice 

Direcția 

management 

instituțional 

în comun cu 

subdiviziunil

e ministerului 

HG 594/2017 

HG 690/2017 


