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TITLUL V. COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ 

 

CAPITOLUL 3. BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERŢULUI, STANDARDIZARE, METROLOGIE, ACREDITARE ŞI EVALUAREA 
CONFORMITĂŢII                                                                                                                                                

CAPITOLUL 3. BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERŢULUI, STANDARDIZARE, METROLOGIE, ACREDITARE ŞI EVALUAREA 

CONFORMITĂŢII                                                                                                                                                
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate 2014-2015 – 50+3 cu caracter continuu 

Nr. de măsuri realizate – 17+3 cu caracter continuu 
Nr. de măsuri nerealizate –33 

Nivel de armonizare la acquis conform AA în % din total –30% (din totalul actelor UE din AA aferente cap. 3) 

Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAA 2014-2016 –19 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -37% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

 A fost examinat şi aprobat în I lectură proiectul de lege privind 

supravegherea pietei. 

 Legea nr.184 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (Codul civil) (produse cu defect) 

 Aprobarea hotărîrii de Guvern nr.368 din 12 iunie 2015 cu privire 

la aprobarea Reglementării tehnice “Recipiente simple sub 
presiune” 

 Aprobarea Hotărîrii de Guvern nr.744 din 22.10.2015 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile de transport 
pe cablu care transportă persoane 

 

Stabilirea principiilor de bază şi a 

cerinţelor pentru toate autorităţile de 

supraveghere a pieţei, stabilirea 
metodelor şi formelor de conlucrare cu 

scopul monitorizării eficiente a 
produselor puse la dispoziţie pe piaţă. 

 
Stabilirea unor norme clare privind 

responsabilitatea producătorului 

produsului pentru prejudiciile cauzate 
de un produs consumatorului după 

perioada de garanţie. 
 

Scăderea riscului apariţiei produselor 

periculoase pe piaţă prin stabilirea 
cerinţelor de siguranţă faţă de grupe 

de produse concrete. 

 

Aprobarea în a II-a lectură a proiectului 

de lege privind supravegherea pieţei 

În vederea alinierii sistemului naţional de standardizare: 

 A fost aprobat de către Parlament în I lectură proiectul de lege 

privind standardizarea naţională, care transpune Regulamentul 

UE 1025/2012. 

 Au fost adoptate aproximativ 10 200 standarde europene, ce 

constituie 43% din numărul total de standarde moldovene. 
 Au fost adoptate 96% de standarde europene armonizate a 

căror utilizare oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele 

Toate măsurile din capitolul 3 contribuie 
la facilitarea comerţului şi eliminarea 

barierelor tehnice în calea comerţului. 

Implementarea standardelor europene şi 
internaţionale adoptate în calitate de 

standarde moldovene facilitează 
comerţul, contribuie la creşterea 

competitivităţii produselor şi serviciilor şi 

 
Adoptarea Legii privind standardizarea 

naţională 
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esenţiale din reglementările tehnice care transpun legislaţia 

comunitară de armonizare. 

 În perioada 2014-2015 au fost anulate aproximativ 1415 

standarde moldovene conflictuale cu standardele europene. 
 Institutul Naţional de Standardizare gestionează fondul național 

de standarde prin Sistemul Informațional Automatizat „e-

Standard. Catalogul Standardelor Moldovene”. Acest sistem 
permite accesul online al părților interesate la informația despre 

standardele moldovene. 

oferă încredere consumatorilor în 

calitatea, securitatea şi fiabilitatea 

produselor şi serviciilor. 
 

În scopul alinierii sistemului de acreditare: 
 A fost aprobat de către Parlament în prima lectură proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(Legea nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi 
de evaluare a conformităţii; Legea nr.160 din 22.07.2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător; 

Codul Contravenţional nr.218 din 24.10.2008), care transpune 
Regulamentul 765/2008 şi Decizia 768/2008. 

 În scopul semnării Acordului de recunoaştere multilaterală cu 

Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA) au fost 
îmbunătăţite documentele sistemului de management al 

MOLDAC, conform cerinţelor standardului SM SR EN ISO/CEI 

17011 , a fost instruit personalul MOLDAC la cerinţele 
standardelor europene şi internaţionale pentru acreditarea 

laboratoarelor de încercări şi etalonări, organismelor de 
certificare. 

 Urmare depunerii cererii şi a documentelor sistemului de 

management de către MOLDAC pentru a deveni semnatar al EA 

MLA, a fost efectuată pre-evaluarea de către echipa EA, MOLDAC 
a fost evaluat cu succes fiind identificate doar 3 îngrijorări. 

 Pentru eliminarea îngrijorărilor ce ţin de trasabilitatea măsurărilor 

efectuate în RM, au fost acreditate laboratoarele de etalonări din 
cadrul Institutului Naţional de Metrologie şi Centrului de 

Metrologie Aplicată şi Certificare pentru mărimi geometrice, 
mărimi termice, mărimi mecanice (mase) constituind un pas 

important în contextul evaluării MOLDAC în scopul semnării EA 

MLA. 
 MOLDAC este supus evaluării simulate în cadrul Proiectului 

TWINNING LIGHT de către Agenţia Italiană ACCREDIA, pentru a 

se pregăti de evaluarea la nivel de omologi de către echipa EA. 

Alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul 
comunitar asigură stabilirea aceloraşi 

cerinţe esenţiale şi proceduri de evaluare 
a conformităţii, ceea ce contribuie la 

eliminarea barierelor tehnice în calea 

comerţului şi respectiv la facilitarea 
comerţului. 

 
Semnarea Acordului de recunoaştere 

multilaterală cu Cooperarea Europeană 

pentru Acreditare (EA MLA) va permite 
recunoaşterea rezultatelor evaluării 

conformităţii efectuate de către 
organismele de evaluare a conformităţii 

acreditate de către MOLDAC 

 

 

Adoptarea Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (Legea 

nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile 
de acreditare şi de evaluare a 

conformităţii; Legea nr.160 din 

22.07.2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător; 

Codul Contravenţional nr.218 din 
24.10.2008), care transpune 

Regulamentul 765/2008 şi Decizia 

768/2008. 

În vederea alinierii sistemului naţional de metrologie: Asigurarea trasabilităţii măsurărilor şi 
sporirea încrederii în rezultatele 
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 A fost aprobat de către Parlament în prima lectură proiectul de 

lege a metrologiei, care transpune, în special, documentul OIML 

D1:2012. 

 A fost aprobată HG cu privire la aprobarea unităţilor de măsură 

legale, care transpune Directiva 80/181/CEE. 
 A fost acreditat laboratorul de etalonări din cadrul Institutului 

Naţional de Metrologie, conform cerinţelor standardului SM SR 

EN ISO/CEI 17025, pentru domeniul mărimi geometrice, mărimi 
termice, mărimi mecanice (mase). 

 Petru asigurarea trasabilităţii măsurărilor la sistemul internaţional 

şi asigurarea recunoaşterii internaţionale a măsurărilor sunt în 

curs de derulare: 
- 10 intercomparări în cadrul COOMET pe diferite domenii de 

măsurare; 
- 2 intercomparări bilaterale cu România; 

- 1 intercomparare cu organizaţia europeană EURAMET. 
 În scopul asigurării uniformităţii, legalităţii şi exactităţii 

măsurărilor în domeniile de interes public au fost aprobate 4 

Etaloane Naţionale: al unităţii de măsură a masei, al unităţii de 

măsură debite-lichide, al unităţii de măsură a lungimii de la 0 
pînă la 20 m, al unităţii de măsură a factorului spectral de 

transmitanţă şi densitate optică şi 2 Etaloane de Referinţă: al 
unităţilor de măsură a intensităţii electrice şi tensiunii electrice în 

curent electric continuu şi alternativ, al unităţii de măsură a pH-

ului 
În scopul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar au 
fost aprobate: 

 HG nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării 

tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor 
de măsurare, care transpune Directiva 2014/32/UE; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 26.10.2015 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe 
piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul 

unor anumite limite de tensiune” care transpune Directiva 
2014/35/UE; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 29.10.2015 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea 

electromagnetică a echipamentelor” care transpune 
Directiva 2014/30/UE; 

 Hotărîrea Guvernului nr.130 din 21.02.2014 “Cu privire la 

măsurărilor efectuate în RM 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul 

comunitar asigură stabilirea aceloraşi 
cerinţe esenţiale şi proceduri de evaluare 

a conformităţii, ceea ce contribuie la 
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aprobarea Reglementării tehnice “Maşini industriale”, care 

transpune Directiva 2006/42/CE; 

 Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8.04.2014 “Pentru 

aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de 
cîntărit neautomate”, care transpune Directiva 2009/23/CE; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 29.10.2015 pentru 

aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor, 
care transpune Directiva 2009/48/CE. 

eliminarea barierelor tehnice în calea 

comerţului şi respectiv la facilitarea 

comerţului. 
 

În vederea iniţierii negocierilor asupra Acordului privind Evaluarea 
Conformităţii şi Acceptarea produselor industrial: 

 Au fost identificate domeniile posibile pentru negocierea 

Acordului privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea 
produselor industriale (AECA) şi lista echipamentelor pentru 

dotarea laboratoarelor în scopul implementării Directivelor din 
Anexa nr. XVI a Acordului DCFTA, de către Grupul de lucru 

constituit prin ordinul nr. 103 din 05.06.2015. 

 A fost aprobată Analiza necesităţilor dotării laboratoarelor cu 

minim de echipamente în vederea implementării Acordului 
DCFTA şi Planul multianual de achiziţii 2015-2017 pentru dotarea 

laboratoarelor infrastructurii calităţii, prin ordinul nr. 183 din 
08.12.2015. 

 A fost aprobată componenţa Grupului de lucru pentru achiziţia 

echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din 
domeniul infrastructurii calităţii, prin ordinul nr. 186 din 

14.12.2015. 

 A fost lansată procedura de achiziţie a echipamentelor respective 

fiind publicat anunţul privind organizarea licitaţiei publice în 
Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 98/15. 

Semnarea Acordului de recunoaştere 

multilaterală cu Cooperarea Europeană 
pentru Acreditare (EA MLA) va permite 

recunoaşterea rezultatelor evaluării 
conformităţii efectuate de către 

organismele de evaluare a conformităţii 

acreditate de către MOLDAC. 
 

Contribuie la eliminarea dublărilor 
procedurilor de evaluare a conformităţii 

şi respectiv la facilitatea comerţului. 

 

 
 

 

Elaborarea şi aprobarea Foii de parcurs 
privind iniţierea negocierilor asupra 

Acordului privind Evaluarea Conformităţii 
şi Acceptarea produselor industriale 

În vederea modificării Legii nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la 
dispozitivele medicale 
 

 A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 05.06.2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe 
piaţă a dispozitivelor medicale. 

 A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 04.06.2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe 
piaţă adispozitivelor medicale implantabile active. 

 A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 10.06.2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe 

piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.A fost 

 

 
 Asigurarea pacienţilor, utilizatorilor şi 

terţelor părţi unui nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii şi atingerea 

standardelor de performanţă proiectate 

iniţial de către producător. 

 

Modificarea Legii nr. 92  din  26 aprilie 
2012 cu privire la dispozitivele medicale 

Elaborarea şi promovarea proiectului 
hotărîrii Guvernului cu privire la 

produsele cosmetice plasate pe piaţă 

Elaborarea și promovarea în Guvern a 
amendamentelor la Legii nr.382-XIV din 

6 mai 1999 cu privire la circulaţia 
substanţelornarcotice şi psihotrope şi a 

precursorilor  
Elaborarea și promovarea în Guvern a 



Anexa 5 

5 
 

aprobat Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 739 din 23.07.2012 „Cu 

privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase 

de uz uman şi introducerea modificărilor post autorizare” care 
transpune în totalitate prevederile Regulamentului în 

cauză.Apropierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar prin 
transpunerea actelor UE:  

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind 

dispozitivele medicale 
Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind 

apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la 
dispozitivele medicale active implantabileDirectiva 98/79/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 

privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 

amendamentelor la Legea nr.1409-XIII 

din 17 decembrie 1997 cu privire la 

medicamente 
Modificarea şi completarea Legii  nr. 

1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică 

Elaborarea şi adoptarea hotărîrii 

Guvernului cu privire laaprobarea 
Codului farmaceuticii 

Elaborarea și promovarea în Guvern a 
proiectului Hotărîrii Guvernului privind 

materiile colorante care pot fi adăugate 

înprodusele medicamentoase 
Elaborarea și promovarea în Guvern a 

proiectului Hotărîrii Guvernului privind 
utilizarea în condiţii de izolare a 

microorganismelor modificate genetic 

  Aprobarea Hotărîrii Guvernului de 
stabilire a procedurilor de comunicare a 

eventualelor reacţii adverse grave la 
produsele medicamentoase de uz uman 

sau veterinar autorizate oficial şi care 

apar pe teritoriul Republicii Moldova. 
Elaborarea și promovarea 

amendamentelor la Legea nr. 221-XVI 
din 19 octombrie 2007 privind 

activitatea sanitar-veterinară 
 

 A fost elaborat proiectul Legii privind deșeurile și  aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.775 din 28 10.2015, apoi prezentat 

Parlamentului spre examinare, fiind înregistrat cu nr. 429 din 
03.11.2015 și examinat în 7 Comisii parlamentare. Nu a fost încă 
adoptat. 

 
 A fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind ambalajul şi deşeurile de 

ambalaj, care va fi promovat spre aprobare după adoptarea Legii 
privind deșeurile. Acesta transpune prevederile Directivei 

94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Adoptarea Legii privind deșeurile, 

Adoptarea Legii privind substanțele 
chimice. 

Elaborarea și promovarea proiectului 

Legii privind organismele modificate 
genetic. 

Elaborarea și promovarea: 
- HG cu privire la aprobarea 

regulamentului privind ambalajul şi 
deşeurile de ambalaj,  

- HG cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind bateriile şi 
acumulatoarele, precum şi deşeurile 
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  acestora (Directiva 2006/66/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind bateriile și acumulatorii și 

deșeurile de baterii și acumulatori și 
de abrogare a Directivei 

91/157/CEE), 

- HG pentru aprobarea 
Regulamentului privind poluanţii 

organici persistenţi 
- HG cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi amestecurilor, 

- HG cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind autorizarea 

produselor chimice periculoase; 
- HG cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind interdicţiile 

şi restricţiile la producerea, 
introducerea pe piaţă, utilizarea şi 

exportul substanţelor chimice. 
- HG cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind detergenţii, 

- proiectul Regulamentului privind fişa 
tehnică de securitate, 

- HG cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea 

metodelor de testare a substanţelor 
chimice, 

- HG cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic de creare a 
Registrului produselor chimice de pe 

piaţa Republicii Moldova, 
- HG cu privire la aprobarea 

principiilor bunei practice de 

laborator și de verificare a aplicării 
acestora la testele efectuate asupra 

substanțelor chimice, 
- HG cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind inspecţia şi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0066&qid=1412672981610&rid=1
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verificarea bunei practici de 

laborator (BPL). 

CAPITOLUL 4. MASURI SANITARE ŞI FITOSANITARE  

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 –12 + 17 continuu 

Numărul de măsuri realizate –4 + 11 continuu  
Numărul de măsuri nerealizate -  8 + 6 cu caracter continuu 

Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total –100% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 7 

Nivelul de realizare a acțiunilor  - 52% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

 A fost prezentată Comisiei Europene Lista finală de armonizare 

legislativă în domeniile vizate de Capitolul Măsuri Sanitare şi 

Fitosanitare (SPS) a Acordului de Asociere RM-UE, care urmează 
să fie aprobată în cadrul şedinţei următoare a Sub-comitetului 

SPS preconizată pentru luna ianuarie 2016. 
 S-a elaborat proiectul Legii privind completarea Legii nr. 113 din 

18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor 

generale ale legislației privind siguranța alimentelor, care a fost 

expediat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova, prin 
solicitarea nr. 22/335-400 din 12.10.2015, ca proiect 

premergător având drept scop instituirea Sistemului Rapid de 
Alertă pentru Alimente și Furaje care la rândul său a fost 

armonizat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei 

produselor alimentare. 

 

 
 

 
 

Ca urmare, a fost elaborat Proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile 
de punere în aplicare a Sistemului Rapid 

de Alertă pentru Alimente și Furaje la 
nivel național (SRAAF), ce va stabili 

modul de funcționare a SRAAF. 

Prezentul proiect transpune prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 16/2011 al 

Comisiei din 10 ianuarie 2011 de 
stabilire a măsurilor de punere în 

aplicare a sistemului rapid de alertă 
pentru alimente și furaje. 

Îndeplinirea tuturor  recomandărilor DG 

SANTE/FVO în vederea introducerii RM 
în lista ţărilor terţe cu drept de export a 

ouălor de categoria B pe piaţa UE.  
 

Consolidarea capacităţilor laboratoarelor 

RM de  diagnosticare a influenţei aviare 
şi a bolii Newcastle. 

 
Extinderea listei produselor de origine 

animală cu drept de export pe piaţa UE, 

cu obţinerea dreptului de export ulterior 
pentru carnea de pasăre.  

 

CAPITOLUL 5.  REGIMUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 20 + 8 continuu 

Numărul de măsuri realizate – 15  
Numărul de măsuri nerealizate – 5  Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – N/A 

Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 0 

Nivelul de realizare a acțiunilor în % -75% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
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 Aprobarea Nomenclaturii Combinate a mărfurilor (prin Legea nr. 

172 din 25 iulie 2014), aceasta intrînd în vigoare la 1 ianuarie 

2015.  

 Lista de concesii tarifare oferite de RM a fost implementată în 

Sistemul informaţional automatizat „Asycuda World”  
 Implementarea sistemul de Operator Economic Autorizat (AEO), 

(HG nr.647/2014).  
 Modificarea Codului vamal şi a Legii nr.1380 cu privire la tariful 

vamal, fiind racordate la legislaţia UE. Prin Hotărîrea Guvernului 
nr.385 din 16 iunie 2015 a fost aprobat Regulamentul cu privire 

la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de 

exportator aprobat.  
 Emiterea ordinul nr. 323-O din 12.08.2015 ,,cu privire la crearea 

grupului de lucru referitor la revizuirea Codului de conduita a 

colaboratorului vamal, 
 Aderarea la Convenția Pan-Euro-Med (Legea nr.111 28 mai 

2015). Crearea Zonei de Comerţ Liber în spațiul pan-euro-

mediteraneean, precum și liberalizarea regulilor de origine în 
cadrul acesteia va oferi posibilități pentru aprovizionare cu 

materii prime, crea noi piețe pentru materii prime, dinamiza 

investițiile în regiune, totodată vor fi armonizate regulile de 
origine.  

 Cu privire la procedura de declarare electronică(HG nr. 904 din 

13.11.2013, Ordinul SV nr. 570-O din 28.11.2013, Ordinului SV 
nr.595-O din 11.12.2013).  La 1 martie 2014, după o perioadă de 

testare iniţiată în 2013, procedura de vămuire la export a fost 

implementată, respectiv la finele anului 2014 ponderea 
exportului perfectat electronic a depăşit 21% din totalul 

exporturilor, iar la finele anului 2015 – cca 61% din 
operaţiunile de export. 

 Ulterior prin modificarea cadrului normativ(HG nr.675 din 

19.08.2014, Ordinul SV nr. 427-O din 01.09. 2014) la data de 1 
septembrie 2014 a fost lansată testarea în 3 posturi vamale a 

procedurii de vămuire electronice la import. Iar din 1 martie 2015 

procedura de import electronic a mărfurilor a fost implementată 
la toate posturile vamale. Odată cu lansarea declarării electronice 

s-au creat 25 posturi vamale virtuale/ electronice care 
asigura procesarea declaraţiilor vamale, depuse de agenţii 

economici din toate regiunile ţării. Ponderea importului 

perfectat electronic la finele anului 2015 constituie cca 6%. 

Facilitează implementarea prevederilor 

AA cu privire la încadrarea mărfurilor, 

Facilitează procesul perfectării 
declarațiilor vamale de import de mărfuri 

din UE din 01.09.2014. 
 

 

La finele trimestrului IV 2015 numărul 
titularilor de certificate AEO este de 97 

agenţi economici. 
Au fost eliberate 3 certificate de 

exportator aprobat. 

 
Implementarea noului cod de conduita a 

colaboratorului vamal contribuie la 
corespunderea cu standardelor 

internaţionale. 
Aplicarea Convenției PEM poate crea 

beneficii economice pentru Republica 

Moldova, în special la capitolul 
oportunităților de atragere a investiţiilor 

adiționale în sectorul industrial şi de 
prelucrare a materiei prim 

 

 
 

Facilitarea comerţului. 

  

 

Revizuirea şi ajustarea normelor tehnice 
de completare a declaraţiei vamale în 

detaliu la cerinţele  documentului 
administrativ unic (SAD) 

 

Implementarea Strategiei de reformare 
a sistemului de management al 

personalului 
 

Aprobarea Hotărîrii de Guvern pentru 

aprobarea Regulamentului privind 
asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală de către 
organele vamale.  
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CAPITOLUL 6. DREPTUL DE STABILIRE, COMERŢUL CU SERVICII ŞI COMERŢUL ELECTRONIC 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 –39 + 17 continuu 
Numărul de măsuri realizate – 6 + 13 continuu 

Numărul de măsuri nerealizate - 31 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – 33% 

Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  -6 

Nivelul de realizare a acțiunilor în % -33% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Elaborarea și promovarea modificărilor şi completărilor la cadrul legal 
general și de profil 
 

Ministerul Justiţiei a participat la şedinţele Grupului de lucru privind 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea 

Europeană în perioada 2014-2016 şi de instituire a ZLSAC (Zona de 
Liber SchimbAprofundat şi Cuprinzător) în cadrul cărora s-a discutat 

mecanismul de implementare a angajamentului asumat în acest 
capitol. 

 

În vederea aprobării legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice. 
 

 

 

 

 
 

Adoptarea Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea 
privind prevenirea şi combaterea 

criminalităţii informatice, Legea 
comunicaţiilor electronice, Codul 

contravenţional, Legea cu privire la 

exercitarea profesiunii de medic, Codul 
penal, Codul de procedură penală, 

Legea cu privire la asistenţa juridică 
internaţională în materie penală). 

Subsecţiunea 3. Servicii informatice 
 
Implementarea  Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare): 

- Elaborat Catalogul privind datele deschise din cadrul MTIC; 
- S-a efectuat reingineria serviciului public „Înregistrarea la 

domiciliu/reședință.  Radierea din evidență”; 
- A fost aprobată Concepția privind principiile datelor 

guvernamentale deschise prin Hotărârea Guvernului nr. 700 
din 25.08.2014. 

Aprobată Strategia de creștere a competitivității industriei IT prin HG 

nr. 254 din 14.05.2015 
Adoptat în prima lectură  proiectul de lege cu privire la parcurile din 

industria tehnologiei informaţiei în data de 31.07.2015. 

 

Consolidarea unei industrii IT 

competitive în plan regional și 
internațional, bazate pe investiții, 

cunoaştere și inovații. 
Crearea premiselor necesare pentru 

impulsionarea creșterii industriei IT 

orientate la export. 

 

Adoptarea legii cu privire la parcurile din 

industria tehnologiei informaţiei  
 

Subsecţiunea 4. Servicii poştale şi de curierat 
 

A fost elaborat proiectul legii poștei, aprobat prin Hotărârea 

Transpunerea Directivei 97/67/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 

din 15 decembrie 1997 privind normele 

Adoptarea legii poştei. 
Calendar: dispozițiile din prezenta 

directivă sunt puse în aplicare de la data 
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Guvernului nr. 691 din 08.10.2015. Adoptat de Parlament în prima 
lectură pe data de 29.12.2015. 

 

 
 

 
 

comune pentru dezvoltarea pieţei 
interne a serviciilor poştale ale 

Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor. 
Piaţa serviciilor poştale privind scrisorile 

în segmentul 350g-2000g liberalizată. 

intrării în vigoare a Acordului de 
Asociere 

Subsecţiunea 5. Reţele şi servicii de comunicaţii electronice 

 A fost definitivat proiectul Legii comunicaţiilor electronice în 

redacție nouă și expertizat de experții din cadrul Misiunii TAIEX 

Transpunerea următoarelor Directive. 
- Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare comun pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009.  
- Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), astfel cum 

a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009. 
- Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii 
electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea 

acestora (Directiva privind accesul), astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 noiembrie 2009. 

- Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile 

utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice (Directiva privind serviciul universal), astfel cum a 

fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009. 
- Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

(Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/EC al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009. 

- Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind 

  

Este asigurată disponibilitatea unui 
spectru de frecvenţe suficient pentru 

dezvoltarea continuă a reţelelor şi 

serviciilor publice de comunicaţii 
electronice mobile terestre în bandă 

largă, implementarea tehnologiilor şi 
serviciilor de generaţie nouă.  

 
Încurajarea dezvoltări reţelelor publice 

de comunicaţii electronice la nivel 

naţional, atragerea investiţiilor în 
infrastructură, susţinerea concurenţei 

între furnizori. Simplificarea procedurilor 
de obţinere şi exercitare a dreptului de 

acces pe proprietăţile publice sau private 

în scopul construirii (instalării) reţelelor 
publice de comunicaţii electronice.  

Reducerea cheltuielilor de construire 
(instalare), întreţinere înlocuire sau 

mutare a reţelelor. Utilizarea în comun a 
infrastructurii fizice şi celei asociate 

reţelelor publice de comunicaţii 

electronice.  
Asigurarea posibilității furnizării 

serviciilor publice de comunicații 
electronice mobile la bordul aeronavelor. 

Dezvoltarea rețelelor de comunicații 

electronice în bandă largă şi 
îmbunătăţirea accesului pentru toţi . 

Reducerea decalajului digital dintre zona 
rurală şi cea urbană prin oferirea 

accesului la serviciile de programe de 

televiziune şi la alte servicii 

Adoptarea legii comunicațiilor 

electronice. 
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concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice. 

 
 A fost implementat Programul de management al spectrului de 

frecvenţe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013. 

 
 Elaborat proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi 

utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de 

comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
692 din 08.10.2015. Adoptat de Parlament în prima lectură pe 

data de 29.12.2015. 

 Aprobat și implementat Programul de tranziţie de la televiziunea 

analogică terestră la televiziunea digitală terestră. 
 Decizia ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 din 1 decembrie 2006 

„Privind utilizarea armonizată a sistemelor GSM la bordul 

aeronavelor în benzile de frecvenţe 1710-1785 şi 1805-1880 
MHz” aplicată prin aprobarea Hotărârii Comisiei de Stat pentru 

Frecvenţe Radio nr. 3 din 01.07.2015 „Cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în Tabelul naţional 
de atribuire a benzilor de frecvenţe”. 

 Elaborat Programul de dezvoltare a reţelelor în bandă largă. 

 Elaborat Programul serviciului universal în domeniul 

comunicațiilor electronice. 

infocomunicaţionale conexe, precum şi 
asigurarea continuităţii serviciilor de 

programe existente după sistarea 

emisiei tuturor staţiilor de televiziune 
terestră în format analogic şi trecerea la 

emisie în format digital, conform 
angajamentelor internaţionale asumate 

de către Republica Moldova. 

Posibilitatea pentru fiecare cetăţean de a 
avea acces la un set definit de servicii de 

comunicaţii electronice de un anumit 
nivel de calitate, disponibile la cerere şi 

la preţuri accesibile, independent de 
amplasarea geografică. Realizarea 

prevederilor Directivei 2002/22/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind serviciul 

universal şi drepturile utilizatorilor cu 
privire la reţelele şi serviciile de 

comunicaţii electronice (Directiva privind 

serviciul universal), astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2009/136/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 
din 25 noiembrie 2009. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Adoptarea legii privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a 
infrastructurii asociate reţelelor publice 

de comunicaţii electronice. 

Această restanță este doar conform 
PNAA. 
 

Apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de 
instrumentele internaționale menționate în anexa XXVII-B la 
prezentul Acord 

 Adoptată Legea nr.174 din 25.07.2014 cu privire la organizarea și 

funcționarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 
112. 

 Efectuat Studiul de fezabilitate privind crearea şi funcţionarea 

Serviciului 112 în Republica Moldova 
 Elaborate proiectele HG: 

- privind crearea Instituţiei publice ,,Serviciul naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 112”; 

- privind crearea și aprobarea Regulamentului Comitetului 
interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre 

SNPAU 112 şi serviciile specializate de urgenţă. 

Simplificarea modalităţii de accesare a 
serviciilor de urgenţă prin organizarea 

serviciilor specializate de urgenţă după 
principiul „ghişeului unic”. 

Sporirea operativităţii reacţionării la 
diferite situaţii de urgenţă. 

Aprobarea proiectelor HG: 
- privind crearea Instituţiei publice 

,,Serviciul naţional unic pentru apelurile 
de urgenţă 112”; 

- privind crearea și aprobarea 
Regulamentului Comitetului 

interdepartamental pentru asigurarea 

interacţiunii dintre SNPAU 112 şi 
serviciile specializate de urgenţă 

Această restanță este doar conform 
PNAA. 

În scopul elaborării proiectelor de modificare şi completare a actelor 
normative  subordonate Legii nr.91, a fost creat grupul de lucru 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 8 iunie 

Aprobarea actelor normative necesare 
(inclusiv normelor tehnice) pentru 
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interdepartamental fiind elaborate următoarele proiectele: 
 Regulamentul privind ordinea de aplicare a semnăturii electronice 

pe documentele electronice aferente autorităţilor publice în cadrul 

circulaţiei electronice ale acestora,  

 Regulamentul privind activitatea prestatorilor de servicii de 

certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, Normele 
tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate,  

 Regulamentul privind procedura de acreditare a prestatorilor  de 

servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice,  
 Regulamentul privind controlul de stat în domeniul aplicării 

semnăturii electronice şi  

 Condiţiile speciale de activitate a prestatorilor de servicii de 

certificare a cheilor publice. 
 

2000 privind anumite aspecte juridice 
ale serviciilor societăţii informaţionale, în 

special ale comerţului electronic, pe 

piaţa internă (Directiva privind comerţul 
electronic) 

 
Directiva 1999/93/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 13 

decembrie 1999 privind cadrul comunitar 
pentru semnăturile electronice 

 
Transpunerea în legislaţia naţională ale 

dispozițiilor enunțate pentru aplicarea 
Directivelor 

aplicarea Legii nr.91 din 29 mai  2014 
privind semnătura electronică şi 

documentul electronic 

Subsecţiunea. 6  Servicii financiare  

În vederea consolidării capacităților principalilor actori în domeniu, 

BNM şi CNPF, în special în partea ce ţine de reglementare şi 

supraveghere bancare/prudenţiale în iunie şi respectiv octombrie 

2015, au fost lansate două proiecte de twinning cu parteneri din 

Olanda, Romania şi Polonia . 

 

 

 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI 

din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru pagube produse de autovehicule a fost adoptat 

în lectură finală, în ședința Parlamentului din 29.12.2015. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 A fost elaborat proiectul Strategiei de implementare a 

standardelor Basel III în RM prin prisma cadrului legislativ 

european (CRD IV), care are ca scop identificarea obiectivelor, 

 
 

Prin intermediul proiectului vor fi 
consolidate capacităţile  BNM în 

domeniul reglementării şi supravegherii 

bancare în contextul implementării 
cerinţelor Acordului Basel II/III, 

respectiv, să fie diminuate şi riscurile 
financiare de sistem  

 

Perfecționarea cadrului legal de 
reglementare a activității Biroului 

Național al Asigurătorilor de 

Autovehicule (BNAA), inclusiv obținerea 
calității de membru al BNAA, 

suspendarea și retragerea acestei 
calități, modul de calcul al contribuției de 

membru și celei de înscriere, alegerea 

organelor de conducere și procedura de 
adoptare a deciziilor, dar și a activității 

de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto etc. 

 

 
 

Elaborarea unui proiect de lege pentru 
modificarea și completarea unor acte 

legislative în scopul armonizării 

legislației naționale la Directiva 
2009/101/CE din 16.09.2009 și Directiva 

77/91/CEE din 13.12.2976, abrogată 
prin Directiva 2012/30/UE din 

25.10.2012  
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stabilirea calendarului de implementare și etapelor de urmat. 

 La 30 iulie 2015 Parlamentul a adoptat Legea nr. 147 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost 

operate amendamente la Legea cu privire la Banca Națională a 

Moldovei și la alte legi. Aceste amendamente au scopul ajustării 

cadrului legislativ de activitate al Băncii Naționale a Moldovei la 

prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană, ale Tratatului 

privind funcționarea Uniunii Europene (Protocolul nr. 4 privind 

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii 

Centrale Europene) și ale altor norme comunitare, precum și 

implementarea celor mai bune practici și standarde internaționale 

de activitate a unei bănci centrale. 

 La 15 octombrie 2015 Guvernul RM a aprobat Proiectul Legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv 

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei,Legea privind 
piața de capital, Legea privind Comisia Națională a Pieței 

Financiare.       

                                       
 Au fost elaborate  şi avizate următoarele proiecte de acte legislative: 

(1.) Proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăți și de decontare a 

instrumentelor financiare, elaborat în vederea transpunerii 

Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în 

sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare; 
(2.) Proiectul Legii cu privire la contractele de garanție 

financiară, elaborat în vederea transpunerii Directivei 

2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
iunie 2002 privind contractele de garanție financiară; 

(3.) Proiectul Legii pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, elaborat în vederea aducerii în 

concordanță a legislației în vigoare cu prevederile legilor nou 
elaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect urmăreşte fortificarea 

independenţei BNM prin instituirea 

interdicţiei de a aproba, suspenda, 

anula, cenzura, amâna sau condiţiona 

intrarea în vigoare a actelor BNM, de a 

emite opinii ex-ante asupra actelor BNM 

sau de a influenţa în orice alt mod 

emiterea actului final al BNM. Proiectul 

de lege urmăreşte, totodată, crearea 

unui Depozitar central unic, în calitate 

de entitate  unică abilitată să exercite 

operaţiuni de depozitare a 

instrumentelor financiare, de ţinere a 

registrului deţinătorilor de valori 

mobiliare ale entităţilor de interes public, 

de clearing şi de decontare a 

instrumentelor financiare admise spre 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 

precum şi alte operaţiuni inerente 

activităţii de Depozitar central. 

Armonizarea cadrului legal național cu 

privire la finalitatea decontărilor în 

sistemele de plăți și de decontare a 
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instrumentelor financiare și cel aplicabil 

contractelor de garanție financiară cu 

normele UE în domeniu. 

Secţiunea7. Excepţii 
 
Asigurarea respectării prevederilor în cauză în conformitate cu 
aranjamentele bilaterale semnate cu statele membre ale UE 
 
În prezent sînt asigurate aranjamentele bilaterale asumate în cele 25 

de Convenții/Acorduri de evitare a dublei impuneri între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernele Statelor membre UE. 

Dezvoltarea relaţiilor economice dintre 

Republica Moldova şi Statele membre UE 

atît în domeniul eliminării dublei 
impuneri a persoanelor fizice şi juridice 

cît şi în scopul atragerii investiţiilor 
străine. Prevederile Convenţiei au ca 

scop crearea unor sisteme fiscale care ar 

coordona acţiunile statelor contractante, 
îndreptate asupra evitării dublei 

impuneri, distribuirii drepturilor impunerii 
fiscale între statele contractante, precum 

şi eliminării discriminării fiscale sub orice 
formă, fapt care va asigura condiţii 

favorabile de efectuare a activităţii 

economice externe şi de consolidare a 
relaţiilor economice. 

 

Capitolul 8. ACHIZIŢII PUBLICE 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 7 

Numărul de măsuri realizate –4 
Numărul de măsuri nerealizate - 3 

Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – 50% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 1 

Nivelul de realizare a acțiunilor în % -57% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Context instituțional 

Au fost înaintate propuneri către Ministerul Finanțelor privind 

elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor. 

A fost modificată pagina web a Agenției Achiziții Publice 

Standarde de bază care reglementează atribuirea contractelor, 
publicarea, atribuirea contractelor, protecția juridică 

 

Simplificarea accesului la informațiile 

prezentate pe pagina web a Agenției 
Achiziții Publice, precum și completarea 

cu informațiile relevante 

 

Legea nr. 131 privind achizițiile publice 
conține standarde de bază care provin 

Elaborarea Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Soluționare a Contestațiilor 

Punerea în aplicare a Regulamentului cu 

privire la organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Soluționare a 

Contestațiilor și crearea Agenției 

propriu-zise 

Elaborarea Foii de parcurs, însoțită de 
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Au fost introduse în proiectul de lege privind achizițiile publice 
normele stabilite de articolul 271 aliniatele (2)-(15) ale Planului 

Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană  
 

A fost adoptată Legea nr. 131 privind achizițiile publice care va intra 
în vigoare la data de 01 mai 2016. 

 

  

direct din normele și principiile 
achizițiilor publice, astfel cum au fost 

reglementate în acquis-ul Uniunii în 

domeniul achizițiilor publice, inclusiv 
principiul nediscriminării, al egalității de 

tratament, al transparenței și al 
proporționalității   

 

un calendar al etapelor și termenilor 
stabilite în anexa XXIX B la Acordul de 

Asociere 

Punerea în aplicare a Foii de Parcurs 

Punerea în aplicare a prevederilor legii 
care prevăd transpunerea Directivelor 

2004/18/CE și 89/665/CEE 

Elaborarea, definitivarea și promovarea 

proiectului de lege privind atribuirea 
contractelor de achiziții publice 

sectoriale. 

CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 –33 + 51 continuu 

Numărul de măsuri realizate –21 + 46 continuu 
Numărul de măsuri nerealizate - 12  

Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – 50% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 1 

Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 80% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Asigurarea respectării drepturile de autor şi a drepturilor conexe 
 Elaborarea mecanismului de monitorizare a pieţei obiectelor de PI 

şi întocmirea primului raport de monitorizare. 
 Crearea Sistemului de depunere on-line a cererilor,  

 Elaborarea şi publicarea rapoartelor anuale privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală şi Raportului privind 

îndeplinirea Strategiei naţionale DPI 2012-2014. 
  Aprobarea Planului de Acțiuni pentru anii 2015-2017 privind 

implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății 

intelectuale pînă în anul 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. din 

11 august 2015. 
 Implementarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de 

autor şi drepturile con exe 

 Aprobarea Legii nr.162 din 30 iulie 2015 privind modificarea și 

completarea unor acte legislative, prin care au fost operate 
modificări la următoarele acte legislative în domeniul PI: 

La AGEPI au fost depuse în total 1631 

cereri pentru înregistrarea/brevetarea 
obiectelor de proprietate intelectuală,  

dintre care 275 au fost depuse prin 
sistemul on-line de depunere a cererilor. 

Sistemul este funcţional şi va fi menţinut 

şi actualizat în regim continuu. 
 

Modificările vin să perfecționeze cadrul 
regulator existent și să conformeze 

legislația în materie de marcă și soiuri de 
plantă cu prevederile Acordului de 

asociere, în special art.294 (mărci 

comerciale cunoscute) și art. 317 (soiuri 
de plante). 

 

Crearea unui mecanism financiar 

naţional care să faciliteze brevetarea 
internaţională a produselor inovatoare 

 
 

Analiza potenţialului de comercializare a 

rezultatelor ştiinţifice şi cercetarea 
(analiza) cerinţelor pieţei faţă de 

rezultatele ştiinţifice 
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 Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor; 
 Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia 

desenelor şi modelelor industriale;Legea nr.39-XVI din 29 

februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante. 

 
 

 
 

Indicaţii geografice 
Implementarea Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia 

indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 

tradiţionale garantate. 
 
Instruirea continuă a cadrelor cu responsabilităţi în domeniul 
proprietăţii intelectuale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Procuraturii Generale, Serviciului Vamal 
A fost organizat seminarul „Aspecte practice privind aplicarea 
legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale. Stingerea drepturilor 

asupra mărcilor, 16inclusiv pe motiv de nulitate. Protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală” – 34 procurori 

Instruirea judecătorilor şi altor actori ai sistemului de justiţie în 
domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în cadrul programului de 
formare continuă al Institutului Naţional al Justiţiei 
În anul 2014, INJ au fost organizate 2 activităţi în domeniul 
examinării cazurilor privind proprietatea intelectuală, fiind instruite 

73 de persoane: 51 judecători, 17 reprezentanţi AGEPI, 1 avocat, 7 
persoane alte categorii1 Atelier de lucru naţional în domeniul 
proprietăţii intelectuale pentru judecători (6-7 noiembrie) 
Persoane instruite 45: 26 judecători, 17 reprezentanţi AGEPI, 1 
avocat , 4 persoane  alte categorii 

1 Seminar: Dreptul proprietăţii intelectuale (15-16 aprilie) 
Persoane instruite 28: 25 judecători, 3 persoane alte categorii În anul 

2015, INJ a organizat 4 activităţi în domeniul proprietăţii intelectuale, 

fiind instruite 219 persoane, inclusiv: 26 procurori, 10 mediatori, 28 

persoane alte categorii (colaboratori AGEPI), 129 judecători şi 

personal CSJ 

3 Seminare: Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul 
proprietăţii intelectuale Persoane instruite 90: 26 judecători, 26 

procurori, 10 mediatori, 28 persoane alte categorii. 

 

 

 
 

 

 
 

Ridicarea profesionalismului organelor 
de urmarire penala in protectia 

proprietatii intelectuale. 

 
 

 
 

 

Consolidarea capacităţii judecătorilor în 
domeniul examinării cazurilor privind 

proprietatea intelectuală. 
 

 
 

 

 
 

Măsura are caracter permanent 
 

https://mfa.md/owa/redir.aspx?C=6103c13f1ea24f46b4e925b98273c244&URL=http%3A%2F%2Finj.md%2Ffiles%2Fu1%2FA-14_11_6-7_Atelier_de_lucru_AGEPI.docx
https://mfa.md/owa/redir.aspx?C=6103c13f1ea24f46b4e925b98273c244&URL=http%3A%2F%2Finj.md%2Ffiles%2Fu1%2FA-14_11_6-7_Atelier_de_lucru_AGEPI.docx
https://mfa.md/owa/redir.aspx?C=6103c13f1ea24f46b4e925b98273c244&URL=http%3A%2F%2Finj.md%2Ffiles%2Fu1%2FA-2014_04_15-16_DIP_BERD.pdf
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Capitolul 10. CONCURENŢA 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 13 + 5 continuu   
Numărul de măsuri realizate – 12 + 5 continuu 

Numărul de măsuri nerealizate –  1 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – N/A 

Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 10 

Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 80% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Au fost elaborate propuneri privind mecanismul de ar stabili 
obligativitatea avizării obligatorii de către Consiliul Concurenţei a 

proiectelor legislative şi normative ce pot avea impact 

anticoncurenţial (avizul Consiliului concurenței nr. DJ-08/500-1542 
din 18.09.2015 la proiectul Legii cu privire la actele normative) 

A fost elaborat studiului ”Analiza sectoarelor economice pentru a 

identifica obstacolele majore privind concurența”, efectuat de  
Consiliul Concurenței și Compania Human Toolkit, cu suportul Băncii 

Mondiale. 

 
În perioada de raportare au fost organizate 18 evenimente 

specializate în promovarea culturii concurențiale. Cu titlu aparte 
menţionăm activitatea de instruire a a judecătorilor în dosare 

aferente concurenţei şi aplicării prevederilor Legii concurenţei şi Legii 

ajutorului de stat 
 

În anul 2015, INJ a organizat 2 seminare în domeniul examinării 
dosarelor aferente concurenţei şi aplicării prevederilor Legii 

concurenţei şi Legii ajutorului de stat, fiind instruiţi 11 judecători, 13 

asistenţi judiciari, 1 persoană alte categorii 
2 Seminare:Implementarea politicii de concurenţă şi ajutor de stat în 

Republica Moldova  Persoane instruite 25: 11 judecători, 13 asistenţi 
judiciari, 1 persoană altă categorie 

A fost lansată pagina oficială web îmbunătățită a Consiliului 

Concurenţei, care este actualizată prin publicarea permanentă a 
materialelor informaţionale pentru asigurarea transparenţei activităţii 

autorităţii de concurenţă şi informarea continuă a populaţiei. 

Consolidarea capacităţilor Consiliului 
Concurenţei în aplicarea legislaţiei în 

domeniul de activitate prin eliminarea 

prevederilor ce pot avea impact 
anticoncurențial.  

Identificarea sectoarelor și/sau piețelor 

prioritare ale economiei Republicii 
Moldova în care sunt prezente 

constrângeri majore în calea 
concurenței. 

Promovarea culturii concurenţiale  

 

 

Aplicarea uniformă a legislaţiei de către 

judecători în materie de concurenţă şi  
consolidarea capacităţii judecătorilor în 

domeniul examinării dosarelor aferente 
concurenţei şi aplicării prevederilor Legii 

concurenţei şi Legii ajutorului de stat 

 

Sporirea acţiunilor de informare a 
populaţiei privind practicile 

anticoncurenţiale şi acţiunile întreprinse 

pentru înlăturarea acestora. 

Identificarea întreprinderilor învestite cu 
drepturi exclusive şi monitorizarea 

activităţii acestora (art. 336 alin. (2) AA) 
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A fost organizată o masă rotundă privind Programul național în 
domeniul concurenței și al ajutorului de stat pentru perioada 2015-

2020. 

În perioada raportată au fost efectuate peste 20 de vizite de studiu și 
evenimente cu implicarea asistenței tehnice internaționale în vederea 

preluării celor mai bune practici în domeniul concurenței și ajutorului 

de stat.  

Au fost elaborate programe comune de instruire pentru personalul 
Consiliului Concurenţei şi Agenţiei de Achiziţii Publice pentru 

depistarea cazurilor de trucare a ofertelor şi a cadrului de achiziţii 
publice, de către Grupul de lucru constituit în acest scop. 

Au fost aprobate 9 Regulamente în vederea implementării Legii nr. 

139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 378 din 27 mai 2014 a fost aprobat 
Conceptul sistemului informaţional automatizat "Registrul ajutoarelor 

de stat" (Monitorul Oficial 142-146/427, 03.06.2014).    

Prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASER-37 din 
16.06.2015 a fost aprobat Raportul privind ajutoarele de stat 

acordate în Republica Moldova în perioada 2011-2013. 

 

 

Consolidarea capacităţilor instituţionale 
ale Consiliului Concurenţei prin preluarea 

celor mai bune practici în domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat 

Instruirea personalului Consiliului 

Concurenţei şi Agenţiei de Achiziţii 

Publice, în vederea depistării  cazurilor 
de trucare a ofertelor şi a prevederilor 

aferente cadrului juridic din domeniul 
achizițiilor publice. 

Eficientizarea procesului de 

implementare a Legii nr. 139 din 15 
iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat 

 

Eficientizarea procesului de 

implementare a Legii nr. 139 din 15 
iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat 

 

 


