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            Anexa : NIVELUL DE REALIZARE A ACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN PNA AA 
 

TITLUL II: DIALOG POLITIC ŞI REFORME, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE 

 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 –  172  acţiuni  
Nr. de măsuri realizate –    150  acţiuni (inclusiv 73 acţiuni cu caracter continuu) 
Nr. de măsuri nerealizate  –   22  acţiuni 
Nivelul de armonizare a aquis-ului conform AA în % din total – N/A  
Nivelul de realizare a acţiunilor în % -   87.2 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Dialog politic (art.3 (1,2)) 

A fost stabilit cadrul instituţional instituit prin 
Acord fiind organizate primele reuniuni ale 
Consiliului de Asociere, Comitetului de 
Asociere, cel în configuraţia Comerţ, Comitetul 
de Asociere Parlamentar, subcomitetelor; au 
fost stabilite regulile de procedură ale 
acestora. 

punerea în funcţiune a cadrului instituţional de asociere 
este esenţială pentru realizarea asocierii politice.  
concluziile operaţionale adoptate după fiecare reuniune 
permit prioritizarea şi monitorizarea mai eficientă a 
implementării prevederilor AA. 

 

    Drepturile omului ((art.3 (3-25), art.4 (2, 13-18, 20-21)) 

Elaborarea şi adoptarea Strategiei de 
consolidare a relaţiilor interetnice în Republica 
Moldova pentru anii 2017-2027 (la 14 
decembrie 2016) 

 
Crearea unui cadru favorabil pentru consolidarea  
relaţiilor interetnice; asigurarea drepturilor persoanelor 
aparţinînd  minorităţilor naţionale la participare efectivă, 
la incluziunea în diverse sfere ale vieţii statului, la 
păstrarea şi utilizarea limbilor minoritare; dezvoltarea 
identităţii civice faţă de statul Republica Moldova; 
promovarea diversităţii în societate; facilitarea dialogului 
intercultural 

 
 
 
 

Iniţierea procesului de elaborare a Planului de 
acţiuni pentru anii 2017-2020 privind 
implementarea Strategiei de integrare a 
minorităţilor naţionale pentru Republica 
Moldova (2017-2027) 

Conform HG "cu privire la aprobarea 
Strategiei de consolidare a relaţiilor 
interetnice în Republica Moldova 
pentru anii 2017-2027" adoptate 
la data de 14 decembrie 2016 Planul 
de acţiuni  pentru implementarea 
Strategiei trebuie să fie elaborat şi 
prezentat Guvernului în termen de 
două luni. 

Includerea în Planul de instruiri pentru anii 
2015-2016 (elaborat de Institutul Naţional de 
Justiţie) a graficului instruirii obligatorii a 
judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi 
reprezentanţilor organelor de drept 

Consolidarea capacităţii profesioniştilor în domeniul 
examinării cazurilor de violenţa în bază de gen 
 

 

Evaluarea implementării Planului de acţiuni 
privind susţinerea populaţiei de etnie romă din 
Republica Moldova pentru anii 2011-2015 

Îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru realizarea 
drepturilor social-culturale ale populaţiei de etnie romă 
din Republica Moldova 
 

 

Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni 
pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din 
Republica Moldova pentru anii 2016-2020, 
prin Hotărîrea Guvernului nr.737 din 9 iunie 
2016 

Reflectă o continuitate a angajamentelor Guvernului 
Republicii Moldova în edificarea socială de incluziune a 
romilor. 

 

Asigură implementarea unei politici la nivel naţional 
implicînd o abordare specifică romilor şi contribuind la 
soluţionarea problemelor comunităţilor romilor şi 
îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru realizarea 
drepturilor lor social-culturale 

Organizarea şi desfăşurarea anuală în 
Republica Moldova (inclusiv prin intermediul 
Casei Naţionalităţilor) a unui număr larg de 
acţiuni de promovare  a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului (reuniuni, 
mese rotunde, conferinţe, concursuri, campanii 
de informare, spoturi sociale etc.) şi de 
evenimente etnoculturale (festivaluri, zilele 
limbii materne, zilele culturii etc.) în scopul 
dezvoltării dialogului intercultural şi cultivării 
spiritului de toleranţă în societate  
 

Creşterea gradului de informare a publicului larg cu 
standardele internaţionale privind drepturile minorităţilor 
naţionale/etnice; 

 

Conceptualizarea problemelor existente în domeniul 
relaţiilor interetnice şi eventualelor măsuri legislative şi 
practice pentru rezolvarea lor; 
Asigurarea consultării reprezentanţilor minorităţilor 
naţionale asupra domeniilor care îi privesc 

Sporirea gradului de conştientizare de către populaţie a 
necesităţii combaterii şi prevenirii fenomenului 
discriminării, urii, intoleranţei, xenofobiei, antisemitismului 
şi tensiunilor interetnice 
Implicarea organizaţiilor etnoculturale în viaţa social-
culturală a statului, în dezvoltarea dialogului şi 
parteneriatului  cu autorităţile ţării 
Creşterea nivelului de cunoştinţe a diferitor grupuri din 
societate despre diversitatea culturală, lingvistică, istoria 
şi tradiţiile minorităţilor naţionale 
Cultivarea spiritului de toleranţă în societate: promovarea 
dialogului intercultural şi valorilor europene  

Prezentarea celui de-al IV-lea Raport periodic 
al Republicii Moldova privind implementarea 
Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale către Comitetul Consultativ al 
Consiliului Europei privind Convenţia-cadru în 
conformitate cu art.25, paragraful 2 al 

Continuarea dialogului cu Consiliul Europei privind 
aplicarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale în condiţiile Republicii Moldova. 
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Convenţiei, pe data de 10 iunie 2015 

Adoptarea Legii nr. 151 din 30 iulie 2015 cu 
privire la agentul guvernamental 

Actualizarea competenţelor Agentului guvernamental, a 
procesului de executare a hotărîrilor şi deciziilor Curţii, 
precum şi a practicilor de reprezentare a Republicii 
Moldova în faţa Curţii Europene astfel încît să fie 
asigurată o reprezentare eficientă în acest sens. 

 

Aprobarea proiectului Regulamentului cu 
privire la procedura de executare a hotărîrilor şi 
deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 
(Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 20.07.2016) 

Asigurarea respectării Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prin 
reglementarea clară a procedurii de executare a 
hotărîrilor şi deciziilor CEDO.  

 

Stabilirea unei proceduri pentru executarea şi 
implementarea uniformă a hotărîrilor şi deciziilor CEDO şi 
definirea clară a domeniului de realizare a competenţelor 
entităţilor implicate în procesul de executare a hotărîrilor 
şi deciziilor CEDO. 

Adoptarea Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu 
privire la mediere  

Fortificarea Consiliului de Mediere, inclusiv stabilirea unor 
condiţii de accedere în profesie, perfecţionarea formelor 
de organizare a activităţii de mediator, precum şi crearea 
cadrului normativ pentru dezvoltarea procesului de 
mediere în domenii specifice 

 

Adoptarea Legii nr. 137 din 29 iulie 2016  cu 
privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor  

Instituirea unei reglementări mai complexe a 
mecanismului de reabilitare a victimelor, oferă garanţii 
legislative întru acordarea unui suport calitativ, atît moral, 
cît şi fizic, şi material, persoanelor care au avut de suferit 
în urma infracţiunilor.  

 

Implementarea unui mecanism de reabilitare a victimelor 
infracţiunilor, cu implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale, a voluntarilor şi ai altor subiecţi 
interesaţi, va spori consolidarea societăţii şi încrederea 
acesteia în instituţiile statului.  

Adoptarea Legii nr. 196 din 28.07.2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative 

Eficientizarea mecanismului de soluţionare a actelor de 
violenţă în familie, consolidarea mecanismului de 
asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor. 

 

Iniţierea procedurii de semnare a Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea si 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice 

Crearea de mecanisme care să garanteze protecţia 
victimelor, să crească gradul de conştientizare a efectelor 
acestui fenomen, să prevină şi să combată toate formele 
de violenţă 

 

Adoptarea Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative 

Legea reprezintă baza legală pentru asigurarea 
transparenţei în materia finanţării partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, în corespundere cu recomandările 
GRECO privind ”Transparenţa finanţării partidelor 
politice” 

 

Aprobarea de către Guvern şi înregistrarea în 
Parlament a proiectului de completare a 
Constituţiei Republicii Moldova cu dispoziţii 
privind Avocatul Poporului 

Asigurarea independenţei instituţiei Ombudsmanului de 
fluctuaţiilor politice, prin garantarea în Constituţie a 
existenţei acestei instituţii şi a misiunii acesteia 

Adoptarea legii pentru completarea 
Constituţiei Republicii Moldova cu 
dispoziţii privind Avocatul Poporului. 

Numirea Avocatului Poporului,  prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 51 din 3 aprilie 2015; prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 61 din 8 aprilie 
2016 a fost desemnat Avocatul Poporului 
pentru drepturile copilului 

Consolidarea capacităţilor instituţiei naţionale de protecţie 
a drepturilor omului (OAP) 
 

 

Adoptarea Legii nr. 
164 din 31.07.2015 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Oficiului Avocatului Poporului, intrat în vigoare 
la 2 octombrie 2015  

Realizarea reformei interne a Instituţiei naţionale de 
protecţie a drepturilor omului, conform prevederilor Legii 
cu privire la Avocatul Poporului 

Nu există acoperire financiară pentru 
activităţi specifice mandatului 
Ombudsmanului, pentru amenajarea 
locurilor de muncă pentru noii angajaţi. 

Lipsa  condiţiilor adecvate de 
securitate în cadrul sediului transmis la 
balanţa Oficiului Avocatului Poporului. 

Aprobarea de Guvern şi examinarea de 
Parlament în I lectură a proiectului de lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative în vederea racordării cadrului 
legislativ naţional la prevederile articolului 12 
din Convenţia ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi 
 

Principiile noii reglementări a capacităţii de exerciţiu a 
persoanelor fizice cu dizabilităţi corespund cu cele 
cuprinse în Recomandarea nr. R (99) 41 a Comitetului 
Miniştrilor Statelor Membre ale Consiliului Europei privind 
Principiile privitoare la protecţia juridică a adulţilor 
incapabili (23 februarie 1999).  
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Proiectul de lege presupune modificarea şi completarea a 
16 acte legislative pentru reformarea materiei statutului 
juridic al adulţilor cu dizabilităţi, dar şi al minorilor, precum 
şi organizarea măsurilor de ocrotire. Aspectele novatoare 
vizează formele măsurilor prin care persoana fizică 
adultă şi cea emancipată pot obţine ocrotire în caz de 
diminuare a facultăţilor personale, fizice sau mintale, cum 
ar fi: măsurile contractuale (extrajudiciare) şi măsurile de 
ocrotire judiciară.  

Noua reglementare recunoaşte instituţia instrucţiunilor în 
vederea ocrotirii, acordă un caracter mai flexibil 
sistemului de sancţiuni pentru nerespectarea regulilor 
privind capacitatea de exerciţiu la încheierea actelor 
juridice, statuează principiului simetriei dintre capacitatea 
civilă şi cea procesual civilă, instituie formalităţi de 
publicitate a măsurilor de ocrotire judiciară, precum şi 
dreptul de a se căsători al persoanei, cu respectarea 
anumitor condiţii. 

Adoptarea Legii nr. 201 din 28.07.2016 de 
modificare şi completare a unor acte legislative  

Ajustarea terminologiei învechite din legislaţia în vigoare 
(circa 50 de acte legislative) la prevederile Convenţiei 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii nr. 
60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Elaborarea şi aprobarea ”Setului de indicatori 
pentru monitorizarea implementării Convenţiei 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi”, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 
din 8 septembrie 2016. 

Aprobarea setului de indicatori pentru monitorizarea 
realizării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi în Republica Moldova are drept scop 
implementarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 9 
iulie 2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU şi 
asigurarea procesului de raportare periodică Comitetului 
ONU, privind măsurile întreprinse pentru realizarea 
prevederilor Convenţiei 

 

Crearea Consiliului de experţi în cadrul 
Oficiului Avocatului Poporului pentru 
monitorizarea implementării Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
care va acorda consultanţă şi asistenţă 
Oficiului Avocatului Poporului în monitorizarea 
implementării Convenţiei ONU privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.  

Eficientizarea procesului de monitorizare a implementării 
Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi. 
 

 

Crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a 
Torturii, la 24 octombrie 2016 şi lansarea 
acestuia în cadrul unui eveniment public la 2 
decembrie 2016 - în vederea evidenţierii 
importanţei instituirii acestuia şi a demarării 
activităţii lui 

Contribuie la asigurarea realizării activităţii de prevenire a 
torturii şi relelor tratamente, precum şi înaintarea de 
recomandări menite de a ameliora situaţia persoanelor 
aflate în custodia statului 

 

Se îndeplinesc recomandările UE prevăzute în 
Concluziile Operaţionale ale reuniunilor dialogului RM-UE 
în domeniul drepturilor omului, în contextul implementării 
angajamentele asumate în implementarea standardelor 
internaţionale de eradicare a torturii 

Iniţierea procedurii de elaborare a proiectului 
de modificare şi completare a legislaţiei în 
vederea eliminării barierelor identificate în 
activitatea Consiliului pentru prevenirea şi 
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Consolidarea capacităţii Consiliului pentru prevenirea şi 
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în vederea 
asigurării unei protecţii efective victimelor discriminării  
 

Aprobarea propunerilor pentru a 
elimina barierele identificate de 
Consiliu 
 
 

 Aprobarea „Recomandărilor metodologice 
pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de 
tortură, tratament inuman sau degradant, care 
implică persoane cu dizabilităţi psiho-sociale şi 
intelectuale” 

Îmbunătăţirea mecanismului de combatere şi investigare 
a sesizărilor privind cazuri de tratament inuman sau 
degradant, care implică persoane cu dizabilităţi psiho-
sociale şi intelectuale   

 

Justiţie (art. 4 (1, 3 – 9, 11 – 12)) 

Adoptarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu 
privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor 

Legea are un impact semnificativ pentru 
responsabilizarea judecătorilor şi asigurarea calităţii 
activităţii acestora, fapt ce este asigurat printr-un cadru 
legislativ nou şi/sau revizuit în partea ce ţine de 
extinderea termenului de prescripţie pentru tragerea la 
răspundere disciplinară, lista abaterilor disciplinare, 
spectrul sancţiunilor disciplinare, modul de formare şi 
componenţa colegiului disciplinar, reglementarea 
detaliată a procedurilor disciplinare.  
 

 

Adoptarea Legii nr. 137 din 03 iulie 2015 cu 
privire la mediere (Monitorul Oficial 2015, nr. 
224-233, art. 445 din 21 august 2015) 

 

Noua lege are un impact semnificativ pentru fortificarea 
Consiliului de Mediere, stabilirea condiţiilor de accedere 
în profesie, perfecţionarea formelor de organizare a 
activităţii de mediator, precum şi pentru crearea cadrului 
normativ pentru dezvoltarea procesului de mediere în 
domenii specifice. 
În acest context, este asigurată crearea unui corp de 
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mediatori calificaţi, lărgirea cercului de subiecţi care ar 
putea organiza cursuri de instruire pentru mediatori, 
reglementarea unor facilităţi pentru părţile care vor opta 
pentru soluţionarea litigiului prin mediere. 
 

Adoptarea Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire 
la Procuratură (Monitorul Oficial nr. 69-77 din 
25.03.2016, art. 113), precum şi a legilor 
aferente: Legea nr. 152 din 01.07.2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Monitorul Oficial nr. 245-246 din 30.07.2016, 
art. 517), Legea nr. 159 din 07.07.2016 cu 
privire la procuraturile specializate (Monitorul 
Oficial nr. 245-246 din 30.07.2016, art. 519). 

În scopul executării art.98 alin.(9) din Legea nr.3 
din 25.02.2016 cu privire la Procuratură şi 
implementării prevederilor ei, au fost selectaţi 
urmare a concursului public şi, ulterior, angajaţi 
inspectori din cadrul Inspecţiei Procurorilor, 
conform criteriilor stabilite la art.52 alin.(2) din 
Lege. 
De asemenea, prin ordinul Procurorului General 
interimar nr.19/35 din 29.07.2016, a fost aprobat 
Regulamentul cu privire la organizarea, 
competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei 
procurorilor, pentru asigurarea funcţionalităţii ei. 
În vederea implementării prevederilor art.43-45 
din Legea cu privire la Procuratură, a fost 
aprobat Regulamentul privind conţinutul şi 
procedura de depunere a sesizării cu privire la 
abaterea disciplinară comisă de procuror 
(Hotărîrea CSP nr.12-240/16 din 29.09.2016). 
A fost desemnat învingătorul concursului pentru 
funcţia de Procuror General - Hotărârea CSP nr. 
12-255/16 din 07.12.2016. 
Prin Hotărârea CSP nr.12-233/16 din 
22.09.2016 s-au constatat funcţiile de 
conducere în organele procuraturii vacante şi s-
a stabilit termenul limită pentru depunerea 
cererilor de evaluare extraordinară de către 
Colegiul de evaluare a performanţelor 
procurorilor, conform prevederilor art. 29 alin. 3) 
lit. b) din Legea cu privire la Procuratură. 
Au fost aprobate Regulamentele privind 
activitatea funcţionarilor auxiliari în cadrul 
Procuraturii, Regulamentul Procuraturii UTA 
Găgăuzia, Regulamentul Procuraturii mun. 
Chişinău, Regulamentul procuraturilor de 
circumscripţie. 

 

Asigurarea unui cadru constituţional cu privire la 
determinarea clară a locului Procuraturii în sistemul 
organelor de drept şi atribuţiile de bază ale procurorilor, 
stabileşte locul Consiliului Superior al Procurorilor în 
sistemul organelor Procuraturii, fundamentează 
conceptual mecanismul de numire a Procurorului General 
şi a procurorilor ierarhic inferiori. Mai mult, modificările 
constituţionale adoptate vin să asigure realizarea 
soluţiilor propuse în Concepţia de reformă a Procuraturii. 
Potrivit Concepţiei de reformă a Procuraturii şi luînd în 
considerare faptul că activitatea Procuraturii trebuie să fie 
guvernată de principiul independenţei, se consideră că 
cel mai potrivit model pentru Procuratura Republicii 
Moldova este menţinerea Procuraturii în cadrul autorităţii 
judecătoreşti şi asigurarea independenţei acesteia faţă 
de Executiv şi Legislativ, prin modificarea modalităţii de 
numire a Procurorului General, pentru a reduce la minim 
implicarea politicului în activitatea Procuraturii. Noua 
redacţie a art. 124 alin. (1) din Constituţie prevede expres 
că Procuratura se află în cadrul autorităţii judecătoreşti. 
Totodată, norma respectivă stabileşte, fără echivoc, 
statutul juridic al Procuraturii ca instituţie publică.    
 

 

Legea nr. 85 din 28.04.2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial nr. 256-264 din 
12.08.2016, art. 545) 
 

Schimbarea rolului Procuraturii Generale (în conformitate 
cu această Lege, instituţia dată rămâne în primul rând o 
autoritate administrativă, care at putea fi implicată în 
procedura unor cauze penale, dar numai în situaţii de 
importanţă deosebită); reglementarea mai clară a 
ierarhiei procurorilor, pentru a distinge ierarhia 
administrativă de ierarhia procedurală; stabilirea unor noi 
mecanisme de selecţie, evaluare şi cariera de activitate a 
procurorilor; numirea Procurorului General de către 
Preşedinte, la propunerea Consiliului Superior al 
Procurorilor (candidatura va fi selectată prin concurs 
public, în care pot participa procurorii şi alte persoane 
care îndeplinesc criteriile formale / juridice în acest scop; 
excluderea cauzelor non-penale din competenţa 
procuraturii.  Cauzele civile au fost excluse din domeniul 
procurorii, păstrând doar competenţa în cauzele civile 
care provin din infracţiuni); revederea modalităţii de plată 
a procurorilor (astfel, salariul de bază al unui procuror 
este de 90% din salariul unui judecător de anumit nivel şi 
în funcţie de vechime). 
 

 

Aprobarea de către Guvern şi înregistrarea de 
către în Parlament a proiectului de modificare 
a Constituţiei Republicii Moldova în partea ce 
ţine de componenţa şi criteriile de selectare a 
judecătorilor Curţii Constituţionale 

Garantarea independenţei judecătorului Curţii 
Constituţionale prin asigurarea stabilităţii mandatului 
acestuia. Prin proiectul de lege constituţională se 
propune operarea unor modificări referitoare la: subiecţii 
cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale, mandatul 
judecătorilor Curţii Constituţionale. 
 

Adoptarea de către Parlament a 
proiectului de modificare a Constituţiei 
Republicii Moldova în partea ce ţine de 
componenţa şi criteriile de selectare a 
judecătorilor Curţii Constituţionale 
Notă: măsura a fost inclusă în noul 
PNA AA 2017-2019, cu termenul de 
realizare trimestrul IV 2017

Elaborarea şi adoptarea Legii nr. 85 din 
28.04.2016 de modificare şi completare a  
Legii nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind 
Institutul Naţional al Justiţiei şi altor acte 
legislative, în vigoare din 12.11.2016 

Fortificarea capacităţilor Institutului Naţional al Justiţiei – 
îmbunătăţirea activităţii organelor sale de conducere, 
precum şi a unor organe facultative (Comisia pentru 
examenele de absolvire, Comisia pentru examenele de 
admitere etc.), sporirea eficienţei Institutului prin crearea 
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mecanismului de evaluare a calităţii cursurilor de instruire 
predate în cadrul acestuia, sporirea transparenţei 
activităţii Institutului şi procesului de luare a deciziilor de 
către organele de conducere ale acestuia 
 

Aprobarea de către Guvern şi înregistrarea în 
Parlament a  proiectului de   modificare a 
Constituţiei  Republicii Moldova în partea ce 
ţine de termenul iniţial de numire a 
judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii 
Supreme de Justiţie, precum şi în vederea 
concretizării rolului Consiliului Superior al 
Magistraturii în procesul de autoadministrare a 
sistemului judecătoresc, componenţei şi 
competenţelor acestuia 

Asigurarea stabilităţii mandatului judecătorilor şi 
inamovibilităţii acestora, precum şi garantarea 
independenţei sistemului judecătoresc în rezultatul 
efectuării unor modificări la nivel de Constituţie în partea 
ce ţin de modul de numire a judecătorilor, precum şi 
componenţa şi competenţa Consiliului Superior al 
Magistraturii 
 

Adoptarea de către Parlament a 
proiectului de   modificare a 
Constituţiei  Republicii Moldova în 
partea ce ţine de termenul iniţial de 
numire a judecătorilor şi  selectare a 
judecătorilor Curţii Supreme de 
Justiţie, precum şi în vederea 
concretizării rolului Consiliului Superior 
al Magistraturii în procesul de 
autoadministrare a sistemului 
judecătoresc, componenţei şi 
competenţelor acestuia 
Notă: măsura a fost inclusă în noul 
PNA AA 2017-2019, cu termenul de 
realizare trimestrul II 2017 

Adoptarea Legii nr. 256 din 25.11.2016 pentru 
modificarea şi completarea Constituţiei 
Republicii Moldova  

Asigurarea unui cadru constituţional cu privire la 
determinarea clară a locului Procuraturii în sistemul 
organelor de drept şi atribuţiile de bază ale procurorilor, 
stabileşte locul Consiliului Superior al Procurorilor în 
sistemul organelor Procuraturii, fundamentează 
conceptual mecanismul de numire a Procurorului General 
şi a procurorilor ierarhic inferiori. 

 

Modificările constituţionale adoptate vin să asigure 
realizarea soluţiilor propuse în Concepţia de reformă a 
Procuraturii. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei ((art. 4 (10, 19, 22, 28 – 37)) 

Adoptarea Legii nr. 180 din 22.10.2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative, care include CNA în subordinea 
Parlamentului 

Restabilirea garanţiilor de independenţă şi asigurarea 
deplinei funcţionări a Centrului Naţional Anticorupţie, care 
va permite eficientizarea luptei împotriva corupţiei 
 

 

Implementarea prevederilor Convenţiei ONU 
împotriva corupţiei din 2003, prin participarea 
RM la Mecаnismul de revizuire а implementării 
Convenţiei, în calitate de evaluator şi stat 
evaluat. În cadrul celui de-al doilea ciclu este 
evaluată implementarea prevederilor 
Capitolului II ”Măsuri preventive” şi Capitolului 
V ”Recuperarea activelor” din UNCAC. În 
calitate de evaluatori pentru Republica 
Moldova au fost selectaţi Federaţia Rusă şi 
Palestina. Actualmente se asigură 
completarea Chestionarului de evaluare prin 
antrenarea tuturor autorităţilor publice care au 
competenţe în realizarea prevederilor 
capitolelor II şi V din UNCAC. 
 

  

Adoptarea Legii 102 din 26.05.2016 pentru a 
ajusta prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 
privind testarea integrităţii profesionale la 
principiile de constituţionalitate (Hotărîrea 
Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015) şi 
introducerea evaluării integrităţii instituţionale..   
 

Instituţionalizarea responsabilităţilor entităţilor publice, 
agenţilor publici şi a agenţiilor anticorupţie pentru 
cultivarea, consolidarea şi controlul integrităţii publice în 
cadrul entităţilor publice, precum şi prin sancţionarea 
lipsei de integritate în sectorul public. 

Adoptarea  proiectului de lege privind 
integritatea în sectorul public 
 

Legea prevede instituirea unui control judiciar asupra 
mijloacelor şi metodelor tehnice de realizare a testelor şi 
extinde cîmpul de acţiune a legii de la testarea angajaţilor 
publici la evaluarea integrităţii instituţiilor din care aceştia 
fac parte 

Adoptarea Hotărîrii Parlamentului 89  din 12 
mai 2016 privind extinderea termenului de 
implementare a SNA 2011-2015 pînă în 2016 
şi a  Hotărîrii Parlamentului 90 din 12 mai 2016 
pentru adoptarea Planului de acţiuni pe anul 
2016. 
 

 Adoptarea Strategiei de Integritate şi 
Anticorupţie 2017-2020 şi a  Planului 
de acţiuni 
 

Adoptarea Legii nr. 134 din 17.06.2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative.  
 

Delimitarea şi consolidarea mandatelor instituţionale ale 
CNA, ANI, MAI şi PG 
Legea a) delimitează competenţele de constatare şi 
soluţionare a cauzelor contravenţionale de către 
Autoritatea Naţională de Integritate şi Centrul Naţional 
Anticorupţie, b) aduce legislaţia naţională în concordanţă 
cu  dispoziţiile Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la 
Autoritatea Naţională de Integritate şi Legii nr. 133 din 
17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor 
personale. 
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Adoptarea Legii nr. 152 din 1.07.2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
legislative.  
 

Cultivarea integrităţii publice şi a climatului de toleranţă 
zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica 
Moldova 

 

Ajustarea cadrul legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 
din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea 
mecanismelor necesare implementării complete şi 
eficiente a acestei legii respective, precizarea 
competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor 
procuraturii. La fel, legea delimitează atribuţiile 
procurorului şi organului de urmărire penală în cadrul 
procesului penal (Centrul Naţional Anticorupţie şi 
Ministerul Afacerilor Interne). 

Crearea şi  fortificarea unui mecanism de 
declarare on-line a averilor, conflictelor de 
interese şi incompatibilităţilor, fapt stipulat în 
Legea cu privire la Autoritatea Naţională de 
Integritate 

  

Elaborarea de către CNA a proiectului de 
lege privind integritatea în sectorul public, 
în vederea stabilirii cadrului juridic al integrităţii 
în sectorul public în Republica Moldova, la 
nivel politic, instituţional şi profesional. 
Proiectul de lege a fost aprobat de către 
Parlament în prima lectură la 28.07.2016. 
 

Cultivarea integrităţii publice şi a climatului de toleranţă 
zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica 
Moldova 
 

 

Implementarea de către Comisia Naţională de 
Integritate a mecanismului de analiză a 
declaraţiilor pe venit, declaraţiilor de interese şi 
incompatibilităţi 
 

Dezvoltarea unui mecanism eficient de analiză şi control 
al declaraţiilor 

 

Semnarea Memorandumului de Cooperare cu 
Agenţia Naţională de Integritate a României. 

Semnarea memorandumurilor de colaborare asigură 
consolidarea capacităţilor de cooperare interinstituţională, 
atât pe dimensiunea preluării bunelor practici şi 
instrumente de prevenire a corupţiei, cît şi posibilul 
schimb de informaţii in ceea ce priveşte subiecţii 
declarării din RM. 

Elaborarea Strategiei de cooperare 
pentru identificarea şi schimbul de 
informaţii legate de veniturile obţinute 
şi proprietăţile deţinute de către 
subiecţii de declaraţii peste hotarele 
ţării 

Politică Externă şi de Securitate (art.5-10) 

Detaşarea experţilor RM în domeniul instruirii 
privind drepturile omului în Misiunea UE din 
Mali (în 2014 şi 2016), expertului militar din 
cadrul Armatei Naţionale la Misiunea UE de 
consiliere militară în Republica Centrafricană 
(iunie 2015-iulie 2016) 

RM valorifică oportunitatea de a se manifesta în calitate 
de furnizor de securitate şi partener de încredere în 
menţinerea şi consolidarea păcii şi securităţii 
internaţionale.  
 

 

Adoptarea Legii cu privire la participarea 
Republicii Moldova la misiunile internaţionale 
nr.219 din 03.12.2015 

Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii 
conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză 

 

Adoptarea cadrului normativ constituie o bază juridică 
sigură pentru participarea RM la un spectru mai larg de 
misiuni şi operaţii internaţionale, ca de exemplu asistenţă 
post-conflict sau de monitorizare şi nu doar de menţinere 
a păcii. 

Elaborarea şi aprobarea criteriilor de bază 
pentru selectarea candidaţilor pentru 
participare în cadrul contingentului naţional al 
Armatei Naţionale în misiunea KFOR 

Racordarea actelor normative departamentale la 
prevederile legii nr.219 din 03.12.2015, a uniformizat 
cadrul normativ instituţional la capitolul participarea în 
misiuni şi operaţiuni internaţionale 

 

Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale 
de participare la misiuni/operaţiuni de 
menţinere a păcii (47 militari), la operaţiunea 
KFOR din Kosovo (243 militari), precum şi 
participarea în cadrul a 46 de exerciţii 
internaţionale (multinaţionale şi bilaterale) cu 
implicarea a circa 1505 militari 

Sporirea nivelul de interoperabilitate a Armatei Naţionale 
cu armatele statelor partenere; 

 

Manifestarea pe arena internaţională a RM nu numai în 
calitate de consumator, dar şi de furnizor de securitate 

Participarea activă atît la discuţiile Panelului 
PSAC al Parteneriatului Estic, cât şi la 
cursurile de instruire organizate de SEAE în 
domeniul politicii de securitate. 

Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii  
conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză 
 

 

Semnarea Decretului Preşedintelui RM nr. 
1791  din 20 octombrie 2015 privind iniţierea 
negocierii Acordului privind procedurile de 
securitate pentru schimbul informaţiilor 
clasificate între RM şi  UE şi desfăşurarea 
rundelor de negocieri pe marginea textului 
Acordului. 

Acordul va permite schimbul securizat de 
informaţii/documente clasificate între UE şi Republica 
Moldova 
 

Semnarea Acordului privind 
procedurile de securitate pentru 
schimbul informaţiilor clasificate între 
RM şi UE 
 

Aprobarea Legii nr.25 din 4 martie 2016 
privind măsurile restrictive internaţionale 

Crearea unui mecanism inter-instituţional distinct privind 
coordonarea şi implementarea eficientă a măsurilor 
restrictive internaţionale adoptate de 
Consiliului de Securitate al ONU, ale UE sau alte 
organizaţii internaţionale sau state 
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Elaborarea Legii privind Serviciul Naţional de 
Informaţii. 
 

Reformarea Serviciului de Informaţii şi Securitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptarea Legii privind Serviciul 
Naţional de Informaţii. 
Notă: La 15.10.2015 proiectul a fost 
înregistrat în Parlament. Guvernul a 
aprobat avizul în cadrul şedinţei din 
17.02.2016. Acţiunea a fost transferată 
în noul PNA AA 2017-2019, termen – 
trim. II 2017 

Elaborarea Concepţiei securităţii 
informaţionale a RM  

Adoptarea Legii privind aprobarea 
Concepţiei securităţii informaţionale a 
RM. 
Notă: Proiectul legii a fost aprobat de 
Guvern la 05.10.16 şi remis la 
Parlament. Acţiunea a fost transferată 
în noul PNA AA 2017-2019, termen – 
trim. III 2017. 

Elaborarea Legii cu privire la activitatea 
contrainformativă şi activitatea informativă 
externă.  

 Adoptarea Legii privind aprobarea  
cu privire la activitatea 
contrainformativă şi activitatea 
informativă externă 
Notă: La 15.10.2015 a fost înregistrat 
în Parlament. Guvernul a aprobat 
avizul la 17.02.2016. Acţiunea a fost 
transferată în noul PNA AA 2017-
2019, termen – trim. II 2017 

Elaborarea legii pentru modificarea şi 
completarea legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 
privind statutul ofiţerului de informaţii şi 
securitate.  

Adoptarea Legii pentru modificarea şi 
completarea legii nr. 170-XVI din 19 
iulie 2007 privind statutul ofiţerului de 
informaţii şi securitate 
Notă: La 15.10.2015 a fost înregistrat 
în Parlament. Guvernul a aprobat 
avizul în cadrul şedinţei din 
17.02.2016. Acţiunea a fost transferată 
în noul PNA AA 2017-2019, termen – 
trim. II 2017 

Elaborarea şi adoptarea Legii nr.140 din 
17.06.2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la 
apărarea naţională, în scopul creării unui 
mecanism integrat de planificare a apărării 
 

Conturarea şi instituţionalizarea sistemului naţional de 
apărare prin crearea unui mecanism integrat de 
planificare a apărării naţionale, consolidarea capacităţilor 
de management a securităţii şi apărării naţionale în 
situaţii de criză, precum şi revizuirea structurii, atribuţiilor, 
responsabilităţilor autorităţilor din cadrul sistemului de 
securitate şi apărare naţională. 

 
 

 

Elaborarea foii de parcurs privind 
implementarea Fazei I a Pachetului de 
Consolidare a Capacităţii de Apărare a 
Republicii Moldova (DCB) 

Elaborarea şi aprobarea foii de parcurs privind 
implementarea Fazei I a Pachetului DCB. presupune: 
oferirea recomandărilor şi asistenţei NATO pentru 
evaluarea ameninţărilor şi riscurilor de ordin militar la 
adresa Republicii Moldova, pentru elaborarea Strategiei 
Securităţii Naţionale, Strategiei Naţionale de  Apărare, 
Strategiei Militare, Strategiei de informare şi ulterior, în 
baza obiectivelor şi sarcinilor trasate de noile documente 
strategice, revizuirea şi stabilirea structurii optime şi 
capacităţilor necesare Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova 

Aprobarea cadrului strategic legal în 
corespundere cu Foaia de parcurs 
privind implementarea Fazei I a 
Pachetului DCB 

Implementarea Regulamentului sanitar 
internaţional (elaborat de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii în 2005)   

Prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor 
pentru sănătatea publică şi cooperarea între  autorităţile 
relevante 

 

Obţinere accesului  la baza de date i-ARMS 
(INTERPOL Illicit Arms Records and tracing 
Management System) al OIPC Interpol în 
scopul schimbului informaţional şi cooperării 
investigative între organele de aplicare a legii 
privind circulaţia ilicită a armelor de foc la nivel 
internaţional, precum şi a armelor ilicite care 
au fost utilizate în comiterea infracţiunilor 

Prin obţinerea accesului la i-ARMS RM are posibilitatea 
să asigure schimbul de date privind traficul de armament, 
ceea ce face ca circuitul de arme, atît legal cît şi ilegal, să 
fie monitorizat, precum şi crează premise în descoperirea 
armelor utilizate în crimele din alte state. 

 

Ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme 
prin Legea nr. 105 din 28.05.2015, 
instrumentul de ratificare fiind depus la 
28.09.15 în cadrul sesiunii Adunării Generale 
ONU 

Crearea şi menţinerea unui sistem naţional eficient al 
exportului, importului, tranzitului şi a activităţilor de 
intermediere a categoriilor de arme convenţionale, 
precum şi a muniţiilor şi componentelor acestora 

 

Evitarea producerii unor consecinţe de securitate, 
economice, sociale şi umanitare urmare unui comerţ ilicit 
şi nereglementat cu arme convenţionale 

Aprobarea Regulamentului cu privire la 
regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 
civilă, prin Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 
23.04.2014 

Reglementarea normativă a regimului armelor şi 
muniţiilor cu destinaţie civilă, reprezentînd baza legală ce 
va contribui la eficientizarea activităţii de control şi 
supraveghere asupra operaţiunilor cu arme şi muniţii, 
realizarea măsurilor de evidenţă şi control, consolidarea 
unui sistem automatizat de evidenţă unică, asigurarea 
ordinii şi securităţii publice, cît şi apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale statului şi cetăţenilor 

 

Constituirea unei Comisii mixte ad-hoc pentru 
distrugerea armamentului inutilizabil stocat la 

Nimicirea prin topire a armelor de foc inutilizabile din 
stocurile poliţiei, retrase din circuitul civil 

Notă: Reieşind din specificul şi 
importanţa acţiunii date aceasta a fost 
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depozitul de armament al IGP al MAI, prin 
Ordinul IGP nr.207 din 04.12. 2015 

propusă şi pentru noul PNAAA 2017-
2019 

Iniţierea procedurii de elaborare a 
mecanismului de marcare a armelor din 
circuitul civil, importate în Republica Moldova 

 Aprobarea mecanismului de marcare a 
armelor din circuitul civil, importate în 
Republica Moldova 
Notă: măsura a fost transferată în noul 
PNA AA 2017-2019, cu termen de 
realizare trimestrul IV 2018 

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu 
privire la securitatea fizică şi managementul 
stocurilor de armament şi muniţii 
convenţionale în Armata Naţională, prin ordinul 
Ministrului Apărării 

Ajustarea şi implementarea standardelor internaţionale în 
domeniul managementului armamentului şi muniţiilor 

 

Crearea  Centrului de Armament şi Muniţii al 
Armatei Naţionale (CAMAN), structură care  
urmează să instruiască nu doar militarii 
Armatei Naţionale, dar şi reprezentaţii 
sistemului de apărare şi securitate ai statului 
(2015) 

Crearea structurii specializate în domeniul 
managementului armamentului şi muniţiilor 

 

Perfecţionarea continuă a personalului Armatei 
Naţionale în domeniul managementului 
stocurilor de muniţii şi armament 

Instruirea personalului capabil ulterior să asigure 
procesul de stocare şi mânuire a armelor de calibru mic 
şi armament uşor 

 

Îmbunătăţirea infrastructurii de securitate şi 
siguranţă la depozitele de armament şi muniţii 
ale Armatei Naţionale. Astfel, au fost lansate 
următoarele proiecte: 
- instalarea sistemelor de monitorizare video la 
depozitele  brigăzilor de infanterie motorizată 
(1 şi 3),  înlocuirea îngrăditurii la depozitele 
Brigada 2 infanterie motorizată şi a CAMAN; 
- reparaţia încăperilor corpului de gardă în 
Brigada 3 infanterie motorizată; 
- reparaţia încăperilor CAMAN; 
- reparaţia încăperilor corpului de gardă în 
Baza Militară de Instruire a Armatei Naţionale 

Sunt implementate standardele internaţionale pentru 
menţinerea siguranţei şi securităţii păstrării armamentului 

 

Infrastructură adaptată la cerinţele internaţionale de 
stocare şi păstrare a armamentului şi muniţiilor 

Micşorarea riscurilor de deflagraţie/detonare a muniţiilor, 
precum şi a riscurilor pentru efectivul militar şi populaţia 
civilă din împrejurimi 

Aprofundarea dialogului cu reprezentanţii 
Tiraspolului şi a partenerilor externi, inclusiv 
prin organizarea a 3 runde oficiale de negocieri 
în formatul „5+2” şi o rundă  de consultări 
speciale: (27-28 februarie 2014 - Viena,;05-06 
iunie 2014 – Viena; 21 aprilie 2015 – Viena - 
consultări speciale; 02-03 iunie 2016 – Berlin). 

Semnarea Deciziei protocolare privind anumite aspecte 
ale libertăţii de circulaţie a populaţiei. 

 

Semnarea Protocolului şedinţei oficiale a Conferinţei 
permanente pe probleme politice în procesul de 
reglementare transnistreană care a confirmat 
disponibilitatea părţilor să continue lucrul pentru a atinge 
înţelegeri pe 5 domenii tematice (apostilarea actelor de 
studii emise în regiunea transnistreană, problema 
autovehiculelor cu plăcuţe transnistrene, telecomunicaţii, 
ecologie, dosare penale). 

Semnarea unui Acord de finanţare pe un 
termen de 5 ani în valoare de 28 mln. Euro 
între Guvernul RM şi UE, în cadrul celei de a 
2-a etapă a Programului „Măsuri de 
consolidare a încrederii” 

Proiectele promovate în cadrul de referinţă facilitează 
contactele inter-umane şi cooperarea între cele două 
maluri, realizează iniţiative comune de dezvoltare şi 
infrastructurală, contribuie la asigurarea serviciilor publice 
esenţiale, implicând în calitate de beneficiari direcţi 
autorităţi locale, organizaţii ale societăţii civile, subiecţi ce 
activează în sectorul privat şi diverşi actori comunitari. 

 

Adoptarea deciziei privind aplicarea 
prevederilor cu privire la  ZLSAC pe întreg 
teritoriul RM, inclusiv în regiunea 
transnistreană 

Realizarea aranjamentelor de facilitare a comerţului şi 
asigurare a accesului preferenţial pe piaţa UE pentru 
întreprinderile ce activează conform standardelor 
armonizate la exigenţele comunitare. 

 

Dezvoltarea mecanismelor de aplicare în regiunea 
transnistreană a Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi 
Cuprinzător dintre RM-UE 

 

Participarea activă la lucrările Comisiei mixte 
de demarcare a frontierei de stat moldo-
ucrainene 

Participarea reprezentanţilor de la Tiraspol în lucrările 
Comisiei în abordarea subiectelor ce vizau segmentul 
central (transnistrean) al frontierei de stat moldo-
ucrainene. 

Nu a fost încheiat procesul de 
demarcare în regiunea complexului 
hidrotehnic de la Novodnestrovsc şi în 
localitatea Giurgiuleşti 

Aprobarea planului de finalizare a demarcării frontierei de 
stat, pe toate segmentele: nord, central, sud, pentru anul 
2016. Realizarea procedurii de demarcare  a 1.222 km 
de hotar. 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii, inclusiv a terorismului (art. 4 (23 – 27), art. 11 (1 – 4, 8, 10 – 17)) 

Elaborarea proiectului Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea terorismului. 

 Adoptarea Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea terorismului 
Notă: Proiectul de Lege a fost aprobat 
în prima lectură de către Parlament la 
13.10.2016. Acţiunea a fost transferată 
în noul PNA AA 2017-2019, termen – 
trim. II 2017 

Avizarea proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind 
efectuarea procesului de analiză naţională a 
riscurilor în domeniul combaterii spălării 
banilor şi finanţării terorismului”. 

 Restanţă? 

Aprobarea şi examinarea în I-a lectură de 
către Parlament a proiectului de lege privind 
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia 

 Ratificarea Protocolului adiţional la 
Convenţia CoE privind prevenirea 
terorismului 
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CoE privind prevenirea terorismului 

Iniţierea procedurii de elaborare a Conceptului 
Activităţii Poliţiei Comunitare, urmare 
modificării proiectului conceptului sectorial de 
prevenire a criminalităţii 

Promovarea unui concept poliţienesc unitar, bazat pe 
principiile activităţilor Poliţiei de proximitate, menit să 
asigure întregul spectru al activităţilor de prevenire a 
criminalităţii, acţionarea pro-activă şi reacţionarea 
promptă la schimbările situaţiei operative, precum şi 
alinierea la standardele europene în activitatea de 
prevenire a delictelor 

Elaborarea Conceptului Activităţii 
Poliţiei Comunitare 
Notă: acţiunea  a fost transferată în 
noul PNA AA 2017-2019 cu termen de 
realizare trimestrul IV 2019 

Desfăşurarea instruirii antiteroriste a 
personalului aeronautic şi specializat din 
cadrul organelor securităţii şi ale apărării 
statului, precum şi a însoţitorilor de vagoane a 
ÎS  „Calea Ferată din Moldova”. 

Acumularea deprinderilor de gestionare a situaţiilor de 
criză, asigurare a stabilităţii regionale, dezarmare a 
populaţiei şi neproliferare a armamentului 
 

 

Consolidarea sistemului naţional de prevenire şi 
combatere a manifestărilor teroriste, în speţă în sistemul 
naţional de transport 

Elaborarea  şi distribuirea „Ghidului 
antiterorist”.  

Dezvoltarea cooperării inter-instituţionale, regionale şi 
internaţionale în vederea combaterii terorismului 
 

 

Elaborarea Ghidului „Profilului potenţialului 
terorist”, destinat colaboratorilor organelor de 
drept. 
Conectarea Centrului Antiterorist al SIS la 
segmentul închis de informaţii al Băncii de 
Date Internaţionale a Comitetului Naţional 
Antiterorist al Serviciului Federal de Securitate 
al Federaţiei Ruse, utilizarea permanentă a 
Băncii Specializate de Date a Centrului 
Antiterorist al CSI. 

Aprofundarea schimbului de informaţii cu instituţiile 
omoloage din alte state pe linia prevenirii şi combaterii 
terorismului 
 

 

Lansarea proiectului pilot (pentru 9 licee) de 
promovare a culturii de securitate în rîndul 
elevilor, care ulterior a fost inclus de către 
Ministerul Educaţiei în manualele de Educaţie 
civică (ediţia 2015). 

Consolidarea capacităţilor instituţionale prin adoptarea 
exemplelor eficiente şi experienţelor considerate bune 
practici în domeniul combaterii terorismului 
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TITLUL III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate 2014-2016 –  148 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – măsuri 134  
Nr. de măsuri nerealizate – măsuri  14   
Nivel de armonizare la acquis conform AA în % din total – % 0 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % – 90 %  

REALIZĂRI IMPACT RESTANȚE 

Art. 13 Protecția datelor cu caracter personal 

Aprobarea Instrucţiunilor Centrului Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
sectorul educaţional (21.01.2015) 

Clarificarea particularităţilor de aplicare a 
regulilor de protecţie a datelor cu caracter 
personal în sectorul educaţional 

Modificarea Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 
2008, în scopul revizuirii efectivului-limită 
al Centrului Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal, concretizării 
atribuţiilor, precum şi asigurării consolidării 
capacităţilor instituţionale ale acestei 
autorităţi 
Completarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal cu prevederi care ar urmări 
crearea cadrului juridic necesar aplicării 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal prelucrate în cadrul cooperării 
poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi 
cu prevederi de armonizare la 
Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 
septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei care reglementează 
utilizarea datelor cu caracter personal în 
activitatea poliţiei 

În perioada 2014-2016, în Registrul de evidenţă al 
operatorilor de date cu caracter personal au fost 
înregistraţi 990 operatori, care au notificat 1982 
sisteme de evidenţă, baze de date şi sisteme 
informaţionale, iar la moment, 50 notificări sunt în 
proces de examinare. 

Conformarea activităţii de prelucrare a datelor 
cu caracter personal efectuate de autorităţile 
publice, persoanele juridice şi persoanele 
fizice la principiile de protecţie a datelor cu 
caracter personal.  

 
Datele subiecţilor de date cu caracter personal 
beneficiază de o protecţie sporită din partea 
operatorilor înregistraţi în Registrul de evidenţă 
a operatorilor de date cu caracter personal. 
Totodată, gradul de conștientizare privind rolul 
domeniului protecției datelor cu caracter 
personal a crescut.  
 

 

La 28 aprilie 2016 a fost adoptată Legea nr. 87 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative.  
 

O serie de amendamente referitore la protecţia 
datelor cu caracter personal au fost incluse în 
documentele normative ce reglementează 
activitatea poliţienească și judecătorească în 
Republica Moldova. Aceste amendamente vin 
să incorporeze principiile protecţiei datelor cu 
caracter personal în activitatea 
poliţienească/judecătorească, 
responsabilizând personalul implicat în 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Art. 14 Cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor 

Extinderea cooperării dintre instituţiile de aplicare 
a legii în vederea gestionării comune a fluxurilor de 
migraţie, inclusiv instituirea mecanismelor 
naţionale şi regionale corespunzătoare, prin: 
schimb de informaţii; conlucrare comună pe 
dosare penale concrete; măsuri de profilaxie pe 
segmentul dat, traininguri (mese rotunde), 
traininguri specializate în domeniul protecţiei 
refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie 
internaţională 
 

Consolidarea capacităţilor angajaților 
subdiviziunilor Minsiterului Afacerilor Interne 
(peste 300), prin intermediul sesiunilor de 
instruire (42 în timp de 3 ani).  

Realizarea unui studiu cu privire la situaţia 
apatridiei pe teritoriul Republicii Moldova 
urmeză a fi efectuat pînă la sfîrşitul lunii 
martie 2017 

Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru 
anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-
2020) , HG nr.736 din 10 iunie 2016. 
 
 
Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind 
implementarea Strategiei naționale în domeniul 
migrației și azilului (2011-2020) a fost aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.736 din 10.06.2016. 

Formularea viziunii operaționale a Guvernului 
în domeniul migrației și azilului pentru 
perioada 2016 - 2020 

 

Elaborarea Raportului analitic al Profilului 
Migraţional Extins al RM (ediţiile 2008 – 2013 şi 
2009 – 2014, 2010-2015) 

Consolidarea coerenţei de elaborare a 
politicilor în domeniul migraţiei şi dezvoltării 
prin utilizarea unei baze solide de date 
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empirice  
 Aproximarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 
2008 privind azilul în Republica Moldova la 
legislaţia UE şi cele mai bune practice europene. 
 
Modificările au fost operate în Legea privind azilul 
în RM prin Legea nr. 151 din 1.07.2016 

Prin  aproximarea legii a  fost stabilit statutul 
juridic al solicitanţilor de azil, al beneficiarilor 
de protecţie internaţională, de protecție 
temporară şi de azil politic, precum şi 
procedura de acordare, încetare şi anulare a 
protecţiei, conform celor mai bune practici UE. 
 
Actualizarea cadrului juridic național și 
ajustarea acestuia la realitățile contemporane, 
inclusiv la un posibil flux masiv și spontan de 
refugiați 

 

Organizarea confecţionării şi eliberării 
documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi 
beneficiarii de protecţie umanitară  

Eliberarea documentelor de călătorie pentru 
refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară s-a 
început la 26.02.2016. Pînă în decembrie 2016 au 
fost eliberate 35 documente de călătorie pentru 
refugiați şi 15 documente de călătorie pentru 
beneficiarii de protecție umanitară. 

Asigurarea realizării dreptului refugiaților și 
beneficiarilor de protecție umanitară la călătorii 
internaționale 

 

Dezvoltarea şi implementarea unui nou concept de 
ghişeu unic. 
 
Noul concept al Ghişeului unic a fost aprobat prin 
Ordinul Biroului Migrație și Azil al MAI (BMA) nr. 
39 din 2.06.2014. 

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor 
prestate la documentarea străinilor,  inclusiv 
reducerea costurilor administrative, precum şi 
eficientizarea serviciilor oferite de acesta. 
 
 

 

Renovarea, modernizarea şi, după caz, 
reamplasarea ghişeelor unice de documentare a 
străinilor (Nord, Centru şi Sud)  

La 12.06.2015 în incinta Ghişeului unic de 
documentare a străinilor din mun. Chişinău au fost 
instalate noile staţii grafice. De asemenea, staţii 
noi au fost instalate pe data de 14.07.2015 la Bălţi 
şi, respectiv, pe data de 29.07.2015 la Cahul şi 
Comrat. S-a  majorat numărul ghişeelor, la care se 
recepţionează cererile şi a fost introdus rîndul 
electronic la înregistrarea şi eliberarea actelor.  

În 2015 au fost puse în funcțiune procesele 
business on-line ,,Eliberarea invitațiilor” și 
,,Prelungirea vizelor”. 

 

Dezvoltarea funcţionalităţilor noi în cadrul 
subsistemului informaţional al Biroului Migraţie şi 
Azil al Ministerului Afacerilor Interne şi 
completarea Registrului de stat al populaţiei cu 
informaţii privind străinii 
 
Ghișeele unice de documentare a străinilor au fost 
dotate cu echipament performant pentru 
asigurarea preluării datelor biometrice (scanere 
noi), necesare pentru identificarea străinului şi 
securizarea documentelor eliberate. 

BMA s-a înregistrat la Centrul Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate 
de operator de date cu caracter personal. 

Au fost introduse serviciile electronice 
guvernamentale MPay şi Mpass. 

  

Consolidarea în continuare a cadrului legal şi 
normativ, precum şi a regulamentelor instituţionale 
interne în scopul de a facilita documentarea 
străinilor 
 
La data de 31.05.2016 a fost aprobat în cadrul 
ședinței de Guvern, proiectul de lege care vizează 
consolidarea în continuare a cadrului legal şi 
normativ, precum şi a regulamentelor instituţionale 
interne în scopul de a facilita documentarea 
străinilor 
 
În contextul consolidării cadrului legal existent, 
Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul de 
Lege de modificare, completare şi abrogare a unor 
acte legislative (modificarea Legii nr. 200 din 16 
iulie 2010 privind regimul străinilor şi Legea nr. 
275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul 
juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor), prin 
care s-a propus aproximarea suplimentară a 
acesteia la Directiva 2008/115/CE a Uniunii 

Aproximarea cadrului legislativ in conformitate 
cu standardele si procedurile UE 
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Europene din 16 decembrie 2008 privind 
standardele şi procedurile comune aplicabile în 
statele-membre pentru returnarea resortisanţilor 
ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, 
Directiva 2003/86/CE a UE din 22 septembrie 
2003 privind dreptul la reîntregirea familiei şi 
Directiva 2003/109/CE a UE din 25 noiembrie 
2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care 
sunt rezidenţi pe termen lung. 
Ajustarea politicilor şi cadrului regulator de 
prevenire a migraţiei ilegale conform standardelor 
UE şi celor mai bune practici europene (elaborarea 
noilor metodologii de activitate)  

La 10.04.2015 a fost adoptat Ordinul MAI nr.106 
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului 
MAI nr. 102 din 27.03.2014 
privind  aprobarea  Instrucţiunii cu privire la 
procedura de îndepărtare a străinilor de pe 
teritoriul RM.  

La 1.06.2015 a fost adoptat Ordinul MAI nr.149 
privind aprobarea Instrucţiunii referitoare la 
organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare 
pentru combaterea șederii ilegale a străinilor pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Actualizarea procedurilor de prevenire și 
combatere a migrației ilegale 

 

Consolidarea infrastructurii şi a echipamentului 
secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a 
străinilor (mun. Cahul şi Bălţi)  

În anul 2016 a fost finalizată reconstrucția sediului 
Secției de combatere a șederii ilegale a străinilor 
Sud (mun. Cahul). La 16.05.2016 a avut loc 
licitația publică pentru contractarea agentului 
economic care va efectua reconstrucția Secției de 
combaterea a șederii ilegale a străinilor Nord 
(mun. Bălți). Lucrările urmează să fie finalizate pe 
parcursul anului 2017. 

Eficientizarea activităţii secţiilor regionale de 
combatere a şederii ilegale a străinilor prin 
asigurarea echipării corespunzătoare a 
acestora 

 
 

Elaborarea unui modul privind analiza riscurilor în 
cadrul sistemului informaţional al Biroului Migraţie 
şi Azil din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne  

Conceptul de evaluare a necesităţilor în domeniul 
analizei riscurilor a fost aprobat prin Ordinul BMA 
nr. 42 din 05.06.2014. 

Licențele pentru programul IBM SPSS Statistics 24 
au fost instalate la calculatoarele reprezentanților 
BMA. 

În perioada 1.11 - 22.12.2016 a avut loc cursul de 
instruire in utilizarea programul IBM SPSS 
Statistics 24 în analiza datelor (64 ore). Au fost 
instruiți 11 reprezentați ai MAI (2 - SPIA, 9 - BMA). 

Consolidarea capacităților de analiză a 
riscurilor în domeniul migrației și azilului 
 
 
 
 
 

 

Renovarea Centrului de plasament temporar al 
străinilor în conformitate cu standardele UE 
(renovarea izolatorului disciplinar)  
Conceptul şi necesităţile Centrului de plasament 
temporar al străinilor au fost aprobate prin Ordinul 
BMA nr. 40 din 03.06.2014. Lucrările de renovare 
a izolatorului disciplinar au fost efectuate pe 
parcursul anului 2015. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de receptionare şi 
şedere temporară a străinilor conform 
standartelor UE, precum şi a măsurilor de 
combatere a migraţiei ilegale  

 

Revizuirea şi aprobarea instrucţiunilor interne de 
activitate ale Centrului de plasament temporar al 
străinilor  
Instrucţiunile de ordine interioară a Centrului de 
plasament temporar al străinilor au fost aprobate 
prin Ordinul MAI nr.354 din 30.12.2015. 

 

Elaborarea acordului interinstituţional pentru 
implementarea eficientă a cadrului legal în 
domeniul integrării străinilor  
Acordul a fost aprobat prin ordinul comun nr. 
4/26/46/128/61/28-A/107-A din 16.02.2016 

Clarificarea mecanismului de interacțiune a 
instituțiilor publice implicate în procesul de 
integrare a străinilor 

Aprobarea proiectului HG cu privire la 
instituirea Centrelor de integrare pentru 
străini, remisă spre avizare în adresa 
instituţiilor de resort. 

Crearea centrelor de integrare pentru străini  
Conceptul privind crearea sistemului operaţional / 
funcţional de integrare al străinilor a fost aprobat 
prin Ordinul BMA nr. 41 din 04.06.2014.  
 
Conceptul  s-a propus instituirea a 3 centre 
regionale pentru integrarea străinilor (Chișinău, 
Bălţi, Cahul). Centrul de integrare a străinilor 

Crearea infrastructurii necesare pentru 
facilitarea integrării străinilor 
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Cahul a fost creat. De asemenea, este în derulare 
reconstrucția și renovarea edificiilor centrelor 
regionale din Chișinău și Bălți.   
Desfăşurarea activităţilor de informare pentru a 
exclude manifestările de rasism şi xenofobie 

Sensibilizarea societăţii civile şi autorităţilor 
prin desfăşurarea a peste 15 activități de 
informare (ateliere de lucru, mese rotunde). 

Valorificarea oportunităţilor existente în contextul 
Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – 
Uniunea Europeană 
 
 Printre cele mai importante exemple de proiecte 
în cadrul Parteneriatului de Mobilitate în perioada 
respectivă, privind facilitarea migraţiei circulare în 
interesul dezvoltării se includ: 
- Proiectul implementat de către OIM - "Suport 
pentru implementarea a componentei de migrație 
și dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate 
RM-UE și valorificarea beneficiilor sale pentru 
locuitorii din regiunea transnistreană a RM",în 
componenta de reîntoarcerea absolvenţilor şi 
migranţilor (mai 2015-decembrie 2016) de care au 
beneficiat  27 absolvenți și 75 migranți, care au 
fost ajutați cu succes în cadrul programului să se 
angajeze, să obțină o poziție de stagiu sau 
voluntariat în RM  
- Instruiri în domeniul antreprenoriatului social şi 
elaborării de proiecte finanţate de UE, organizate 
în colaborare cu Republica Italiană (2015 - 2016), 
de care au beneficiat peste 20 de funcţionari 
publici din diferite instituţii publice moldovenești. 
 

Atragerea resurselor financiare și experienței 
UE pentru promovarea politicilor RM în 
domeniul migrației și dezvoltării. 

Direcţionarea impactului migraţiei în 
dezvoltarea ţării. 

Sporirea vizibilității RM pe arena internațională 
prin împărtășirea experienței pozitive 
acumulate în cadrul Parteneriatului de 
Mobilitate RM - UE 

S-a implementat Strategia naţională de 
management integrat al frontierei de stat pentru 
anii 2014 – 2016 (10.12.2014) 

Consolidarea gestionării frontierei de stat prin: 
aplicarea conceptului de management integrat 
al frontierei, 

 

A fost semnat Acordul RM – Ucraina cu privire la 
organizarea schimbului de informaţie privind 
persoanele şi mijloacele de transport, cu care 
persoanele traversează frontiera moldo – 
ucraineană (4.11.2015) 

Perfecţionarea schimbului de informaţii cu 
Ucraina şi 

Consolidarea infrastructurii de frontieră moldo – 
ucraineană prin intermediul proiectelor co-finanţate 
de UE, în special începerea reconstrucţiei 
punctului de trecere a frontierei Palanca şi  
dotarea Departamentului Poliţiei de Frontieră cu 9 
autospeciale cu sistem de termoviziune 
(decembrie 2015). Acest proces se va continua 
prin alte patru proiecte co-finanţate de UE 
referitoare la punctele de trecere a frontierei 
Pervomaisc – Cuciurgan şi Giurgiuleşti – Reni, 
precum şi la schimbul automatizat de informaţii şi 
punctele de contact 

Îmbunătățirea infrastructurii de frontieră și 
dotării autorităților naționale competente  

În vederea dotării, conform cerinţelor Catalogului 
Schengen, a punctelor de trecere cu echipament 
special pentru controlul de nivelul al doilea al 
documentelor şi controlul mijloacelor de transport 
în scopul depistării persoanelor ascunse au fost 
livrate echipamente în suma totală de 
10.753.619,05 lei (534.700 euro) 

  

Construcţia capitală/reconstrucţia edificiilor 
subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră (direcţiile 
regionale „Est” şi „Sud”, sectoarele Poliţiei de 
Frontieră „Săiţi” şi „Volontiri”) a fost realizată în 
proporţie: 

- DR Sud-100%; 
- DR Est- 70% (în proces de executare); 
- SPF Săiți-100%; 
- SPF Volentiri-100%. 

  

MAI a întreprins un șir de măsuri în acest sens prin 
negocierea şi semnarea unor acorduri bi- şi 
multilaterale, precum: 
- Semnarea Protocolului dintre Departamentul 

Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova şi Administraţia 
Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu 
privire la schimbul de informaţii statistice; 

- semnarea Protocolului dintre Departamentul 
Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal pe 
lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat 
al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, 
privind organizarea controlului în comun în 
punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-
Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei; 
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- semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu 
privire la organizarea schimbului de informații 
privind persoanele și mijloacele de transport, cu 
care persoanele traversează frontiera de stat 
moldo-ucraineană; 

semnarea Planului de dezvoltare a cooperării 
dintre DPF și Serviciul Grăniceresc de Stat al 
Ucrainei pentru anii 2016-2017. 
  Semnarea şi implementarea Protocolului 

între Departamentul Poliției de Frontieră al 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova și Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova și Administrația Serviciului 
Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciul 
Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele 
de contact la frontiera de stat moldo-
ucraineană 

La data de 14 decembrie 2016 a fost aprobată în 
ședința Guvernului,HG cu privire la inițierea 
negocierilor asupra proiectului Acordului dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la 
efectuarea controlului în comun al persoanelor, al 
mijloacelor de transport şi al mărfurilor la frontiera 
de stat moldo-ucraineană 

 Semnarea şi implementarea Acordului 
dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
cooperarea la efectuarea controlului în 
comun al persoanelor, al mijloacelor de 
transport şi al mărfurilor la frontiera de stat 
moldo-ucraineană 

În perioada 2014-2016 BMA al MAI, a recepţionat 
1025 cereri de readmisie şi 527 informaţii despre 
transfer.  
Totodată, a fost asigurată transferul a 431 cetăţeni 
din RM. Cereri de readmisie prezentate de RM - 
10, 9 străini fiind transferaţi cu succes. 
La 12 mai 2015, a fost semnatProtocolul dintre 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Italiene cu privire la implementarea 
Acordului dintre Republica Moldova şi 
Comunitatea Europeană privind readmisia 
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, 
semnat la 10 octombrie 2007, la Bruxelles. 
În contextul negocierii şi semnării cu statele terţe a 
acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în 
situaţie de şedere ilegală, în curs de negociere 
sunt următoarele acorduri: Republica Armenia, 
Republica Azerbaijan, Ucraina, Federația Rusă, 
Republica Libaneză. 

  

Art. 16 Prevenirea și combaterea criminalității organizate, a corupției și a altor activități ilegale  

Acordul de cooperare operațională și strategică cu 
Europol a fost semnat la Chişinău, la 18 
decembrie 2014.  
Prin Legea nr. 116 din 28 mai 2015 Acordul privind 
cooperarea operațională și strategică dintre RM și 
Europol a fost ratificat, care a intrat în vigoare din 
23 iulie 2015. Acordul este funcțional și 
operațional, iar din 22 aprilie 2015, schimbul de 
informații este asigurat prin intermediul canalului 
securizat SIENA din cadrul Centrului de cooperare 
polițienească internațională al IGP al MAI.  
 
În contextul asigurării unei cooperări eficiente cu 
unitatea EC3 din cadrul Europol reprezentanții MAI 
au participat în perioada 2014-2016 la8 
evenimente. 

Creşterea capacităţilor autorităţilor naţionale 
de prevenire şi combatere a criminalităţii şi 
corupţiei prin:  
a) consolidarea relaţiilor cu agenţiile relevante 
ale UE, în special cu Europol şi OLAF 

Revizuirea prevederilor Codului penal şi 
Codului contravenţional pentru a aplica 
obiectivul sancţiunii descurajatoare şi 
concretizarea anumitor particularități 
privind incriminarea actelor de corupţie ce 
ţin de competenţa Centrului Naţional 
Anticorupţie 

Semnarea Aranjamentului administrativ de 
cooperare între Centrul Naţional Anticorupţie şi 
Oficiul European de luptă Antifraudă (OLAF) 
(26.10.2015) 
Aplicarea mecanismului de verificare a stilului de 
viaţă față de poliţişti şi colaboratori ai Centrului 
Naţional Anticorupţie 

b) Colectarea datelor suplimentare pentru 
evaluarea riscurilor corupționale existente în 
privința polițiștilor și colaboratorilor ai Centrului 
Național Anticorupție 

Implementarea eficientă de către CNA a 
mecanismului de verificare a stilului de viaţă al 
angajaţilor autorităţilor naţionale.  Din punct de 
vedere practic, în perioada anilor 2013 – I 
semestru 2016, de către subdiviziunea de 
monitorizare a Centrului (subdiviziunea de 
securitate internă) au fost efectuate şi finalizate 21 
proceduri de monitorizare a stilului de viaţă a 
angajaţilor Centrului. Urmare a examinării de către 
Colegiul disciplinar a rezultatelor monitorizărilor 
stilului de viaţă, pe  parcursul  anului 2014 – 2015, 
s-a decis sancţionarea  a 9 angajaţi (dintre care, 2 
cu eliberare, 2 - cu preîntâmpinare asupra 

Consolidarea integrităţii şi responsabilităţii 
profesionale ale angajaţilor CNA 
 

 



15 
 

corespunderii  parţiale  serviciului, 2 - cu  
retrogradare  în  grad  special,  2 - cu  mustrare, 1 
- avertisment), iar 3 angajaţi ai Centrului au 
demisionat din propria iniţiativă până la 
pronunţarea deciziei de sancţionare. Toate 
mecanismele şi instrumentele de verificare a 
integrităţii angajaţilor CNA şi-au dovedit eficienţa şi 
permit asigurarea atît a unui nivel ridicat al 
integrităţii angajaţilor, cît şi al disciplinei de serviciu 
în cadrul instituţiei. 

 
Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor CNA în 
lupta împotriva corupţiei în organele de drept a 
condus la îmbunătăţirea indicatorilor obţinuţi la 
capitolul combaterii corupţiei. Astfel, pe parcursul 
anului 2015, CNA a depistat în total 679 de 
infracţiuni (+21% comparativ cu perioada anului 
2014), din ele: 504 le-au constituit infracţiunile de 
corupţie şi conexe acestora (+ 22% comparativ cu 
perioada 2014), 36 infracţiuni privind spălarea 
banilor (+27 % comparativ cu perioada 2014 ) şi 
139 de alte categorii (+ 15% comparativ cu 
perioada 2014). Pe parcursul anului 2015, ofiţerii 
de urmărire penală ai CNA au finisat 629 cauze 
penale, din ele: 252 cauze în privinţa a 338 de 
persoane au fost remise în instanţa de judecată. 
În rezultatul consolidării capacităţilor CNA în 
domeniul combaterii corupţiei, în perioada 10 luni 
2016, ofiţerii CNA au depistat şi contracarat 657 
infracţiuni, în creştere cu 8,1% faţă de perioada 
similară a anului precedent. Astfel, analizând 
datele statistice pe anii 2013-2015, se constată o 
evoluţie în creştere a numărului infracţiunilor 
depistate de CNA în mediu cu 14 % pe an. Acest 
indiciu este rezultatul sporirii şi consolidării 
capacităţilor profesionale şi experienţei efectivului 
CNA în lupta cu corupţia şi spălarea banilor. 

 

Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor CNA 
în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi a 
corupţiei în organele de drept 
 

 

Elaborarea proiectului de lege privind sancţiunile 
demotivante pentru acte de corupţie, acte 
asimilate, conexe corupţiei, fapte coruptibile şi 
pentru infracţiuni privind spălarea banilor şi 
finanţarea terorismului şi a cadrului conex legii 
(proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament cu 
nr. 268 din 15.06.2016şi urmează a fi discutat în 
cadrul Comisiilor parlamentare). 

 

  

În Raportul de evaluare al Republicii Moldova 
din cadrul celei de-a IV runde (aprobat în cadrul 
celei de-a 72-a Ședințe Plenare GRECO, ce a 
avut loc în perioada 27 iunie – 1 iulie 2016), 
GRECO a adresat Republicii Moldova 18 
recomandări (6 recomandări se referă la 
membrii Parlamentului, 7 recomandări se referă 
la judecători, 5 recomandări se referă la 
procurori). 

  Potrivit Regulilor de Procedură GRECO 
(Regula 30.2), către 31 ianuarie 2018, 
Republica Moldova urmează să remită GRECO 
un Raport privind măsurile întreprinse în 
vederea implementării recomandărilor adresate 
în cadrul Rundei IV de evaluare, după cum 
urmează:  
6 recomandări în privința membrilor 
Parlamentului referitoare la: transparența în 
procesul legislativ; principiile etice și regulile de 
conduită; interzicerea sau restricționarea 
anumitor activități; declararea averii și 
intereselor personale, inclusiv aplicarea 
sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor 
legale; imunitatea parlamentară. 
7 recomandări în privința judecătorilor 
referitoare la: organizarea și funcționarea 
Consiliului Superior al Magistraturii; numirea în 
funcție a judecătorilor; termenii de judecare a 
cauzelor; transparența și accesul la informația 
referitoare la activitatea instanțelor; principiile 
etice și regulile de conduită; regimul cadourilor; 
răspunderea disciplinară a judecătorilor. 
5 recomandări în privința procurorilor ce se 
referă la: ierarhia procesuală a procurorilor şi 
documentarea corespunzătoare a tuturor 
intervenţiilor ierarhic superioare; organizarea și 
funcționarea Consiliului Superior al Procurorilor 
care să garanteze obiectivitatea imparţialitatea 
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şi transparenţa în activitate, inclusiv prin 
excluderea calităţii de membru de drept al 
Preşedintelui CSM şi al Ministrului justiţiei; 
reglementarea expresă în dispoziţiile finale şi 
tranzitorii ale noii Legi cu privire la Procuratură 
a termenelor de deţinerea a mandatului de 
către Procurorul General până la modificarea 
Constituţiei (deja neactuală), comunicarea 
efectivă tuturor procurorilor a Codului de Etică 
principiile etice și regulile de conduită; 
răspunderea disciplinară a procurorilor. 

În vederea implementării recomandării IV şi 
V din raportul de evaluare GRECO privind 
Republica Moldova în cadrul celei de a IV-a 
runde (prevenirea corupţiei în rândurile 
parlamentarilor, judecătorilor şi procurorilor), 
menţionăm intrarea în vigoare începând cu 
01.08.2016 a: 

- Legii nr.132 cu privire la Autoritatea 
Naţională de Integritate din 17.06.2016; 

- Legii nr.133 din 17.06.2016 privind 
declararea averii şi intereselor personale şi, 
Legii nr.134 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative din 17.06.2016 

În scopul elaborării Strategiei de securitate 
cibernetică la nivel de stat, pentru definirea 
principiilor generale şi standardelor unice, precum 
şi determinarea responsabilităţilor structurilor 
implicate în cadrul unui plan de implementare, 
armonizată cu Strategia securităţii cibernetice a 
Uniunii Europene, a fost elaborat proiectul 
Programului de creare şi implementare a 
Sistemului Naţional de protecţie informaţională, 
care urmează a fi inclus în proiectul Strategiei de 
securitate informaţională a RM. 
Proiectul de lege pentru completarea art. 118 din 
Codul de procedură penală nr. 122 – XV din 14 
martie 2003, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
935 din 29 iulie 2016 care se află la etapa de 
examinare în Parlament, înregistrat cu nr. 349 din 
02 august 2016. 
La data de 27.06.2016 au fost aprobate 3 SOP-uri 
privind aprobarea procedurii operaționale standard 
privind investigarea infracțiunilor de pornografie 
infantile, infracțiunilor informatice și infracțiunilor în 
domeniul telecomunicațiilor, 
 

  

Pe parcursul anului 2015, în adresa PG au 
parvenit 78 cereri de asistență juridică 
internațională în cazuri de: criminalitate organizată, 
spălare bani, trafic de fiinţe umane, organizarea 
migraţiei ilegale, crime cibernetice, corupție și 
contrabandă, dintre care 55 au fost executate de 
către organele de urmărire penală din RM, 
neexecutate 5, iar 16 la moment fiind în curs de 
executare.  

Pe parcursul anului 2016, în adresa PG au 
parvenit 89 cereri de asistenţă juridică 
internaţională în cazuri de: criminalitate 
organizată - 19, spălare bani - 9, organizarea 
migraţiei ilegale - 4, crime cibernetice - 33, 
terorism – 3, circulaţia substanţelor narcotice -
16, trafic de persoane – 4 şi infracţiuni de 
corupţie – 2. Din numărul cererilor de asistenţă 
indicate, 55 au fost executate, 4 a fost imposibil 
de executat din motive obiective, iar restul 30 
se află în curs de examinare 

Prevenirea si contracararea criminalitatii 
organizate transnationale, inclusiv prin 
desfasurarea actiunilor de urmarire penala 
necesare pe teritoriul RM 

 

În scopul executării Deciziei Consiliului Naţional de 
prevenire şi combatere a criminalităţii organizate 
nr. 14/508 din 14.06.2016 cu privire la crearea 
punctelor de contact locale Nord, Centru, Sud 
privind prevenirea şi coordonarea activităţilor de 
combatere a criminalităţii organizate, prin Ordinul 
Interdepartamental nr. 233/21/81/113/277-O din 
05.08.2016, a fost aprobată componenţa 
reprezentanţilor MAI, PG, SIS, CNA şi SV, care 
vor servi drept puncte de contact locale  Nord, 
Centru, Sud în coordonarea activităţilor de 
prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, 
fiind aprobat şi Regulamentul punctelor de contact 
locale Nord, Centru, Sud. 

  

  Dezvoltarea unui concept integrat de 
analiză a riscului în domeniul combaterii 
criminalităţii informatice 
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Planul naţional de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 
(120 de acţiuni) a fost realizate în proporţie de 
circa 95% 
 

Implementarea activităţilor din Planul naţional 
a asigurat realizarea politicilor naţionale de 
prevenire şi combatere a TFU în vederea 
contracarării fenomenului TFU, a contribuit la 
identificarea lacunele politicii şi determinarea 
necesităţile de îmbunătăţire a acestora. 

Definitivare şi promovare proiectului de 
modificare şi completare a Legii nr. 241 
din 20 octombrie 2005 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe umane şi 
a altor acte legislative 
 
 

Proiectul Conceptului de monitorizare şi evaluare a 
politicilor naţionale de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane a fost elaborat şi testat în 
regim pilot. Metodologia de monitorizare urmează 
a fi actualizată conform principiului de realizare a 
politicii naţionale începând cu anul 2017 printr-un 
singur document strategic 

Punerea în aplicare a conceptului va 
îmbunătăți calității politicilor naționale de 
prevenire și combatere a traficului de ființe 
umane 

 

Colectarea datelor privind monitorizarea datelor se 
realizează prin intermediul formularelor 
uniformizate, procesate prin intermediul unui 
Program automatizat 
 

Programul automatizat facilitează colectarea, 
vizualizarea, dezagregarea, adunarea 
automată şi alte operaţiuni ulterioare cu datele 
statistice în domeniul prevenirii şi combaterii 
TFU (scheme, diagrame, informaţii). 

Art. 17 Lupta împotriva drogurilor ilicite 

Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi 
precursorilor acestora, supuse controlului, a fost 
completată la 16.06.15 şi la 13.05.16 cu câte 26 
substanţe noi  

Îndeplinirea precondiției juridice necesare 
pentru reacția adecvată a autorităților 
naționale la cazurile de trafic ilicit substanțe 
narcotice, psihotrope și precursori noi.   

 

Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a 
plantelor care conţin astfel de substanţe depistate 
în trafic ilicit, a fost completată la 09.06.14, 
15.04.16 şi la 24.08.16 cu total cu peste 60 de 
substanţe noi. 

 

Aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 821 din 1 iulie 
2016 cu privire la aprobarea metodelor de 
cooperare necesare pentru prevenirea consumului 
de droguri şi combaterea fenomenului traficului de 
droguri. 

Consolidarea mecanismelor interinstituţionale 
de prevenire şi combatere a traficului de 
droguri 

 

Adoptarea Legii nr. 193 din 28.07.2016 prin care s-
au  completat și modificat art. 1341 şi 2171 ale 
Codului penal și art. 85, 86 şi 87din Codul 
contravențional şi Legea nr. 382 din 06.05.1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor narcotice şi 
psihotrope. 

Asigurarea armonizării legislaţiei naţionale la 
aquis-ul UE, precum şi actualizarea Codului 
penal şi contravenţional al RM 

 

Art. 18 Spălarea de bani și finanțarea terorismului 

Realizarea prevederilor Strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi a 
Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei nominalizate, aprobate prin Legea nr. 
130 din 6 iunie 2013. 
Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei 
naţionale de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-
2017 a fost îndeplinit în proporție de 70%.  
Evaluarea naţională a riscurilor aferente spălării 
banilor şi finanţării terorismului reprezintă unul 
dintre angajamentele importante asumate şi 
desfăşurate pe parcursul anului 2016, care are 
drept scop primordial identificarea sectoarelor şi 
activităţilor expuse riscului înalt de spălare a 
banilor şi finanţării terorismului, care ar permite 
redirecţionarea resurselor în domeniile cu risc 
sporit şi va oferi o nouă perspectivă strategică 
asupra măsurilor ce necesită a fi întreprinse prin 
elaborarea unui plan de măsuri şi noii Strategii 
PSB/CFT la nivel de stat. Este deja elaborat 
proiectul Raportului de evaluare naţională a 
riscurilor, care a fost coordonat cu reprezentanţii 
Băncii Mondiale şi pe parcursul trimestrului I al 
anului 2017 urmează a fi prezentată varianta finală 
cu propunerea unui plan de măsuri în vederea 
redresării deficienţelor identificate.  
Elaborarea proiectului de lege privind prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului.  Proiectul de lege reprezintă o 
continuitate modelată şi optimizată a prevederilor 
actuale, însă implementarea prevederilor 
proiectului de lege va presupune costuri şi resurse, 
inclusiv umane suplimentare atît pentru asigurarea 
activităţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor, cît şi pentru organele cu funcţii de 
supraveghere şi nemijlocit entităţile raportoare.  
Luând în considerare că la 20 mai 2015 
Parlamentul European a adoptat Directiva 
2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 

Prevenirea şi combaterea spălări banilor şi 
finanţării terorismului prin conjugarea 
eforturilor tuturor autorităţilor şi instituţiilor cu 
competenţe directe sau indirecte în domeniu 
 
Asigurarea funcţionării sistemului naţional de 
prevenire şi combatere a spălării banilor şi 
finanţării terorismului în conformitate cu 
prevederile ultimelor standarde internaţionale 
în domeniu (Directivele UE şi Recomandările 
FATF), prin consolidarea cadrului legal şi 
instituţional în domeniu 
 
 
Prezentarea comunităţii internaţionale de profil 
a progreselor înregistrate de Republica 
Moldova în domeniu, fapt care sporeşte 
încrederea partenerilor străini. 
Forurile internaţionale prezintă largă platformă 
de instruire şi cooperare 
 
 
Desfăşurarea procesului de evaluare naţională 
a riscurilor şi adoptarea noii Legii privind 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului reprezintă obiectivele de 
bază ale Strategiei şi realizarea acestora 
denotă finalizarea cu succes a procesului 
respectiv.  
Astfel, sistemul naţional de prevenire şi 
combatere a spălării banilor urmează să 
iniţieze o nouă etapă de dezvoltare strategică 
prin elaborarea şi adoptarea noii Strategii, care 
deja va fi bazată pe risc oferind o perspectivă 
detaliată şi foarte complexă asupra 
fenomenului la nivel naţional, în conformitate 
cu prevederile Recomandării 1 a FATF. 
 
Consolidarea cadrului normativ al Băncii 
Naționale a Moldovei în vederea prevenirii și 
contracarării spălării de bani și finanțării 

Transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei 2005/60/CE* privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi finanţării 
terorismului, inclusiv prin modificarea şi 
completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 
2007 cu privire la prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului 
 
Notă: Directiva 2005/60/ a fost înlocuită cu 
Directiva 2015/849/. Centrul Naţional 
Anticorupţie, fiind instituţie principală 
responsabilă pentru realizarea acestei 
măsuri, consideră oportun de a armoniza 
legislaţia naţională la prevederile Directivei 
2015/849/ după realizarea evaluării 
naţionale a riscurilor. Se planifică că 
procesul de armonizare se va finaliza către 
luna iulie 2017.    
Transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei 2006/70/CE de 
stabilire a măsurilor de aplicare a 
Directivei nr. 2005/60/CE în ceea ce 
priveşte definiţia „persoanelor expuse 
politic” şi criteriile tehnice de aplicare a 
procedurile simplificate de precauţie 
privind clientela, precum şi de exonerare 
pe motivul unei activităţi financiare 
desfăşurate în mod ocazional sau la scară 
foarte limitată, în mod special prin 
modificarea şi completarea Legii nr. 190-
XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului 
*ibidem 
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financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, care are menirea de a optimiza 
standardele UE existente şi de a înlocui prin 
abrogare Directivele 2005/60/CE şi  2006/70/CE, 
iar standardele FATF au fost revizuite în 2012, 
fiind exprimate în 40 Recomandări, proiectul de 
lege s-a axat primordial în implementarea 
standardelor europene şi internaţionale recent 
adoptate. La moment, proiectul a fost aprobat prin 
Hotarâre de Guvern şi a fost remis la Parlament 
pentru adoptare. 
În vederea implementării recomandărilor Grupului 
de Acțiune Financiară Internațională (FATF-
GAFI), Banca Națională a Moldovei a aprobat 
modificări la Recomandările cu privire la 
abordarea bazată pe risc a clienților de către 
bănci în vederea prevenirii și combaterii spălării 
banilor și finanțări terorismului. 
Banca Națională a Moldovei este în proces de 
implementare a unei soluții informatice privind 
analiza la distanță a tranzacțiilor băncilor în scopul 
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 
terorismului. 
Banca Națională a Moldovei, în limita competenței 
sale, a transpus unele prevederi din directivele 
Uniunii Europene nr. 2005/60/CE și 2006/70/CE în 
actele sale normative prin modificarea și 
completarea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII 
din 21.07.1995 (prevederile art.23 și 38) și a 
Regulamentului privind activitatea băncilor în 
domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 
finanțării terorismului (aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a 
Moldovei nr. 172 din 04.08.2011). 
Rerpezentaţii RM au participa la ședințele plenare 
ale MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei. 
 
A fost consolidată structura internă a Serviciului de 
Informații și Securitate, în special prin schimbarea 
statutului Centrului Antiterorist al SIS din direcție în 
direcție generală, operarea modificărilor de 
structură internă întru asigurarea unui 
management mai eficient al forţelor şi mijloacelor 
implicate în activitatea de prevenire şi combatere a 
terorismului, integrate într-un sistem unic şi 
coerent de luptă cu ameninţările extremist-
teroriste. În anul 2016 a fost modificat și completat 
Regulamentul Centrului Antiterorist al SIS. De 
asemenea, în anul 2016 a fost adoptat și de mai 
multe ori actualizat Ordinului SIS privind listele 
persoanelor, grupurilor și entităților implicate în 
activități teroriste. 

terorismului în scopul implementării 
standardelor internaționale în domeniul dat 
(Recomandările FATF). Aplicarea eficientă a 
acțiunilor de supraveghere menite să asigure 
implementarea cadrului normativ aprobat. 
Constatările și neajunsurile identificate sînt 
expuse în rapoartele aferente controlului, iar la 
necesitate sînt aplicate sancțiuni și măsuri de 
remediere în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
 
Banca Națională a Moldovei a instruit băncile 
asupra implementării actelor normative în 
vigoare și a cerințelor de identificare/verificare 
a clienților și beneficiarilor efectivi, 
monitorizarea tranzacțiilor, aplicarea măsurilor 
de precauție sporită, identificarea tranzacțiilor 
suspecte etc. 

Art. 20 Cooperare judiciară 

Ratificarea Acordului de cooperare între RM şi 
Eurojust (28.05.2015) 
 

Consolidarea capacităţilor de investigare a 
crimelor transfrontaliere, beneficiind de  
asistența Eurojust. *după intrarea în vigoare a 
acordului, eventual trim II.2016  

 

Acordul de cooperare între RM şi Eurojust a intrat 
în vigoare la 21 octombrie 2016. A fost asigurată 
participarea la 3 şedinţe de coordonare organizate 
de Eurojust în cazuri de infracţionalitate 
cibernetică şi spălare de bani. De asemenea, s-a 
activat în cadrul a 2 echipe comune de investigaţii 
şi 2 operaţiuni internaţionale : EMMA II şi 
Avalanche. 
 

Consolidarea capacităţilor de investigare a 
crimelor transfrontaliere, beneficiind de  
asistența Eurojust.  
Facilitarea schimbul de informaţii și procesul 
de acordare a asistenței juridice în materie 
penală cu statele membre ale UE prin 
intermediul Eurojust, fapt ce contribuie la 
realizarea obiectivului naţional de eficientizare 
a prevenirii şi combaterii criminalităţii 
organizate, terorismului şi altor forme de 
criminalitate internaţională, în vederea 
asigurării bunăstării naţionale şi securităţii 
regionale. 

 

Implementarea pe larg a Echipelor comune de 
investigaţii: 2013-2014 – 2 echipe; 2015-2016 – 
7 echipe. 
 
Pe parcursul anului 2015, în adresa PG au 
parvenit 15 cereri de comisie rogatorie iniţiată în 
caz de spălare de bani şi crime predicat, dintre 
care 14 au fost executate, 1 neexecutată. 
Pe parcursul anului 2016, la adresa PG au fost 
înregistrate 9 cereri de comisie rogatorie, iniţiate în 
cazuri de spălare de bani şi crime predicat, dintre 
care 7 au fost executate, iar restul se află în curs 
de examinare. 
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TITLUL IV.   COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE  SECTORIALĂ 

 
CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 54 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 44 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 10 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  81,4 % 
REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
Elaborarea Strategiei de reformă a administrației publice 
Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2016-
2020 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25 
iulie 2016.  
 
Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1351 din 15.12.2016 
a fost aprobat Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru 
implementarea Strategiei privind reforma administrației 
publice pentru anii 2016-2020. 

Strategia are ca scop stabilirea  cadrului 
general de reformă a administraţiei publice 
pentru perioada 2016-2020. Concomitent, 
reforma administraţiei publice va contribui la 
accelerarea implementării prevederilor 
Acordului de Asociere RM-UE, prin realizarea 
cerinţelor ce ţin de capacităţile administrative 
necesare implementării plenare a 
angajamentelor asumate. 

 

Aprobarea Regulilor de procedură ale Guvernului 
Modificările la Regulamentul Guvernului (aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001) urmează a 
fi efectuate în procesul de reformare a administraţiei publice, 
inclusiv prin adoptarea noii legi  cu privire la actele normative. 
 

Prin promovarea acestui proiect se urmăreşte 
inclusiv: crearea unui cadru normativ unitar, 
bazat pe principii unice aplicabile procesului 
elaborării actelor normative, indiferent de 
organul emitent; asigurarea respectării 
principiului transparenţei în procesul 
decizional; asigurarea clarităţii conţinutului 
actelor normative, care să devină accesibile 
utilizatorilor; organizarea colaborării 
autorităţilor şi instituţiilor publice în procesul de 
elaborare a actelor normative. 

Adoptarea Legii cu privire la actele 
normative. 
 
Proiectul a fost aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1158 din 
18.10.2016 şi este înregistrat la 
Parlament cu nr. 407. 

Dezvoltarea şi aplicarea în autorităţile publice a unui proces eficient de planificare strategică (3 ani) şi de planificare operaţională (1 an)
În scopul îmbunătățirii mecanismului de evaluare a 
performanței colective şi implicit a procesului de planificare 
strategică, prin HG nr. 881 din 18.07.2016 au fost aprobate 
modificări la HG nr. 94 din 01.02.2013 prin care s-a aprobat 
Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective. 
 
*Regulamentul stabileşte modul de organizare şi desfăşurare 
a procesului de planificare a activităţii, criteriile de evaluare a 
performanţei colective în cadrul ministerelor, Cancelariei de 
Stat, altor autorităţi administrative centrale subordonate 
Guvernului, în structurile organizaţionale din sfera lor de 
competenţă, altor autorităţi publice, precum şi în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale.  

Regulamentul cu privire la evaluarea 
performanţei colective a fost aprobat în 
vederea executării art.8 al Legii nr.48 din 22 
martie 2012 privind sistemul de salarizare a 
funcţionarilor publici. 
 
În fiecare an, în semestrul I și II, sunt elaborate 
Rapoarte de performanță colectivă, iar 
funcționarii publici primesc spor pentru 
performanța adusă în cadrul tuturor 
autorităților specificate mai sus. 
 
 

 

Consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici în domeniul formulării şi implementării politicilor publice, inclusiv prin implementarea mecanismului de 
analiză ex-ante şi ex-post a impactului politicilor publice 
În perioada 2014-2016, Academia de Administrare Publică, a 
desfășurat mai multe cursuri de instruire ce țin de elaborarea 
și evaluarea politicilor publice. În fiece an se aprobă comanda 
de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din 
autoritățile publice stabilită Academiei de Administrare 
Publică. 
De asemenea, funcţionarii publici din RM participă la 
programe de instruire organizate de Statele Membre UE  (i.e 
în 2015, în Suedia (Lund), s-a desfășurat un curs de instruire 
în domeniul elaborării politicilor publice. 
 

 Sporirea  performanţelor personalului din 
autoritățile publice 

 

Dezvoltarea versiunii a II-a a Portalului www.servicii.gov.md 

Statut: Replanificat.  
Activitatea a fost inserata in HG nr. 966 din 09.08.2016 pentru 
aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea Reformei 
de Modernizare a Serviciilor Publice - acţiunea 3.29.  
Termenul de realizare stabilit (Versiunea actualizată (V2.0) a 
portalului servicii.gov.md achiziționată, dezvoltată și lansată) 
este Trimestrul II, 2017  
 

Notam ca vs. 1.0 a portalului este operațională 
din mai 2012 şi este utilizată activ de către 
cetățeni și non-cetățeni, agenți economici, 
depășind valorile-țintă stabilite la începutul 
Proiectului e-Transformarea Guvernării de 
către Guvernul RM şi Banca Mondială (vezi 
barometrul statistic pe pagina CGE pe 
http://egov.md/ro/resources/infographics). 
Asimilare: 
La 29.12.2016, pe portalul 
www.servicii.gov.md  erau disponibile: 
(a) pe dimensiunea informativă: 567 fișe de 
servicii (toate regimurile de prestare) 
(b) pe dimensiunea interactivă - acces la 131 
servicii publice electronice 

Nr. total vizite pe portal: 1,095,858 
Nr. total vizitatori unici: 672,587 

 

Implementarea e-serviciilor sectoriale (e-Viza, e-Factura fiscală, accesul activ la Registrul imobilelor) 

Statut: Finalizată. 
Toate e-serviciile sectoriale planificate spre dezvoltare şi 
iniţiere în 2014-2015 în cadrul PA au fost lansate conform 

Sporirea accesibilității, calității și transparenței 
prestării serviciilor publice sectoriale selectate. 
Diminuarea poverii administrative pe client și 
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graficului. e-Serviciile sunt pe larg utilizate de către beneficiari. 
Vezi Barometrele statistice pe pagina web a CGE: 
http://egov.md/ro/resources/infographics.  
 

pe prestator. 
 Asimilarea la zi a e-serviciilor lansate in 2014 
la 01.12.2016: 
- e-Factura Fiscală (lansată în Februarie 
2014). Pînă la 01.12.2016  - 4,454 persoane 
juridice cu 7,288 utilizatori unici abonați la 
sistemul e-Factura. Prin sistemul e-Factura au 
fost generate 2,697,067 facturi, dintre care 
2,419,964 facturi au fost finalizate (au trecut 
prin întreg ciclul generare - aprobări - emitere 
finală) de către 4,229 persoane juridice. 
- e-Viza (lansată în august 2014) - de la 
lansare până la 01.06.2016 au fost primite 
7,740 solicitări de viza, dintre care 3,384 sau 
cca 44% - în regim electronic. Din aprilie 2016 
rata de asimilare a e-serviciului a depășit 
constant 50%. 
- Accesul activ la Registrul Imobilelor - 
sistemul informațional a fost accesat de 
228,997 
- Aplicația e-Trafic (lansată în 2014) - cca 20 
mii de instalări ale aplicației pe telefoane 
mobile. 
 
Asimilarea și impactul altor e-servicii și e-
platforme lansate anterior (e-Cazier Judiciar, 
e-Licentiere, e-Acte Normative in Constructii, 
e-Raportarea la CNAM etc.) în versiune 
prescurtată pe 
http://egov.md/ro/resources/infographics 

Crearea şi/sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul servicii.gov.md 

Statut: Realizată în mod continuu/Acțiune continuă. Are loc 
actualizarea continuă a fișelor de servicii publice de către 
responsabilii din autoritățile prestatoare asignați cu conturi de 
utilizatori pe portalul serviciilor publice.  
 

Acces sporit la servicii publice si informația 
despre acestea.  
Asimilare: La 29.12.2016, pe portalul 
servicii.gov.md erau disponibile: 
(a) pe dimensiunea informativă: 567 fișe de 
servicii (toate regimurile de prestare) 
(b) pe dimensiunea interactivă - acces la 131 
servicii publice electronice 
Nr. total vizite pe portal: 1,095,858 Nr. total 
vizitatori unici: 672,587 

 

Lansarea sistemului informaţional „Registrul digital agricol” în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP) 

Statut: Finalizată.  
Dezvoltarea Registrului a fost finalizată în decembrie 2015. 
RDA a fost elaborat, testat si instalat pe mediul de producție 
până la finele lui martie 2016. Link portal extern (pentru 
cetățeni, agenți economici): https://registrulagricol.gov.md. 
Link portal intern (funcționari ANSA, MAIA, CIA, CNPTSP): 
https://rda.gov.md . Principalii beneficiari a RDA sunt ANSA, 
MAIA, CIA, CNPTSP.  Au fost instruiți 26 funcționari publici 
din instituțiile beneficiare  -  utilizatori interni si administratori ai 
RDA. A avut loc aprobarea ajustărilor relevante la cadrul 
normativ. Pentru a lansa în producție RDA este necesar ca 
beneficiarii MAIA şi ANSA să ia în primire sistemul și să 
promoveze RDA la nivel național (conform prevederilor 
acordului de colaborare MAIA-ANSA-CGE). 

Sistemul Informațional Automatizat 
Registrul Digital Agricol (RDA) este soluția 
informațională care permite identificarea, 
înregistrarea şi gestionarea fermierilor, 
crescătorilor de animale, a producătorilor și 
procesatorilor produselor de origine animală şi 
vegetală, care va oferi suport logistic, 
informațional Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare în implementarea 
politicilor de dezvoltare a ramurilor menționate, 
a politicilor de subvenționare şi a celor de 
securitate şi siguranță alimentară a Statului. 
Registrul asigură și sporește accesul la datele 
operative privind activitatea economică a 
agenților economici din complexul 
agroindustrial și va contribui în anii care 
urmează la sporirea calității prestării serviciilor 
publice din sector, inclusiv în regim online, 
după principiul ghișeului unic. Agenții 
economici vor putea depune online cererile 
pentru acordarea autorizațiilor și gestiona mai 
eficient procesele interne. Autoritățile 
administrației publice, inclusiv locale, vor 
obține accesul la datele Registrului prin 
Platforma de Interoperabilitate (MConnect), 
astfel diminuându-se substanțial birocrația și 
povara administrativă asupra cetățenilor și 
businessului. 

 

Lansarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” (solicitarea, eliberarea, repartizarea şi analiza cererilor online de autorizaţii unitare pentru 
efectuarea transporturilor auto internaţionale de mărfuri şi călători) în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP)
Statut:Finalizată.  
SIAEAT (Sistemul Informatic pentru Atribuirea Electronică a 
Autorizaţiilor de Transport) a fost dezvoltat. Testarea și 
acceptanța operațională au avut loc cu succes. Cadrul legal - 
regulamentul cu privire la crearea și funcționarea ghișeului 
unic pentru eliberarea actelor permisive in domeniul 
transportului din cadrul ANTA - a fost aprobat. 30 funcționari 
au fost instruiți privind utilizarea internă a sistemului. Intrarea 
în regim de producție a SIAEAT - decembrie 2016. 

Prin SIAEAT se introduce un sistem 
transparent de adoptare a deciziilor de 
repartizare a autorizaţiilor unde la adoptarea 
deciziilor se va aplica formula matematică, 
fiind exclus din ecuaţie factorul uman. În 
scopul minimalizării timpului utilizat de către 
agenţii transportatori pentru obţinerea actelor 
permisive a fost implementat Sistemul de 
gestiune a „Rândului electronic”, fapt ce a 
fluidizat procesul de eliberare a autorizaţiilor la 
Ghişeul unic. S-a realizat integrarea cu 
Serviciul guvernamental de plăţi electronice M-
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pay, ceea ce a făcut posibilă achitarea 
autorizaţiilor prin mai multe modalităţi de plată 
cum ar fi: carduri bancare, terminale de plată, 
sisteme e-banking şi plăţi în numerar. 

Lansarea sistemului informaţional „Depunerea online şi monitorizarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiei de interese personale” 

Statut: Finalizată. 
Sistemul informațional a fost dezvoltat, testat operațional 
inclusiv sub aspectul  securitații. A  avut  loc instruirea a 20 
funcționari de la ANI care vor interacționa  prin  și cu sistemul. 
Modulul de  stocare electronică a declarațiilor este deja utilizat 
de către CNI pentru a stoca electronic declarațiile depuse și 
completate în regim offline. Celelalte  module (inclusiv  
modulul  de  gestiune electronică  a  dosarelor)  sunt  gata de  
a  fi  utilizate, au fost ajustate cîmpurile declarației în 
corespundere cu prevederile cadrului normativ modificat. 
Modificările relevante la cadrul normativ (Legea #133) au fost 
aprobate de către Parlament la 17.06.2016 și sunt în vigoare 
din 1 august 2016.  

Sistemul Informațional “e-Integritate”- 
Depunerea online a declarațiilor de avere și 
interes - simplifică procesul de completare, 
depunere, arhivare, verificare și examinare 
automată a declarațiilor de avere si interes și 
va asigura accesul electronic al persoanelor 
fizice și juridice la informația publică. Sistemul 
va asigura verificarea și validarea automată a 
datelor prin accesarea și utilizarea datelor 
relevante din registrele de stat, asigurând 
asistența necesară depunătorului declarației și 
diminuând în acest fel erorile și inconsistențele 
în date, precum și prevenind depunerea 
declarațiilor incomplete.                                       
 

 

Digitizarea Arhivei Stării Civile, etapa a II-a (acte din perioada sovietică – per total  9 mil. acte) 

Statut:Finalizată 
A avut loc digitizarea Arhivei Stării Civile din perioada veche și 
din cea sovietică - per total au fost digitizate și scanate, cu 
metadate atribuite 13.8 mln acte de stare civilă (Etapa 1 - 
finalizată înaintea graficului de implementare, în 2014 - 4,8 
mln acte (inclusiv 800 mii acte adiționale) și Etapa II - 
finalizată în 2016 au fost digitizate 9 mln acte de stare civilă) 

Impact de eficientizare a activității Serviciului 
Stare Civilă: Digitizarea Arhivei SSC a sporit 
substanțial  ritmul de prestare a serviciilor, 
calitatea serviciilor, inclusiv prestarea online a 
acestora.   
Impact abilitant: Digitizarea arhivei de stare 
civilă a permis reingineria și digitizare unor șir 
de procese sau servicii de stare civilă. Aceasta 
impulsionează reforma serviciilor de starea 
civilă, inclusiv optimizarea si digitizarea.  
 

 

Continuarea digitizării Arhivei Cadastrale (per total 20 mil. file) 

Statut:Finalizată 
Digitizarea celor 20 mln de file din Arhiva Cadastrală a fost 
finalizată înaintea graficului prestabilit (mai 2016). 

Impact de eficientizare a activității autorităților 
cadastrale și partenere: Digitizarea Arhivei a 
sporit substanțial  ritmul de prestare a 
serviciilor, calitatea serviciilor, inclusiv 
prestarea online a acestora și eliminarea unui 
șir de procese/simplificare itinerarului de 
deservire, respectiv diminuarea poverii 
administrative.   
Impact abilitant: Digitizarea arhivei  va permite 
în anii următori  reingineria și digitizarea  unor 
șir de procese sau servicii cadastrale. Aceasta 
impulsionează reforma serviciilor de 
cadastrale, inclusiv optimizarea si digitizarea.  

 

Lansarea serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) 

Statut:  
Acțiunea a fost replanificată de Guvern pentru finele a. 2016. 
Serviciul Electronic Guvernamental de Jurnalizare MLog a fost 
dezvoltat. Au loc testările operaționale ale sistemului. 
Lansarea oficială în producție va avea loc la decizia 
Cancelariei de Stat și CGE (estimativ trim.1-2017) 

 Lansarea oficială în producție 

Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la serviciul guvernamental de notificare (MNotify) 

Statut:  
 
Finalizarea versiunii 2.0 a proiectului HG a fost amânată, fiind 
decisă necesitatea completării primei versiuni cu descrierea 
tehnică și cartografierii business-proceselor în cadrul operării 
și utilizării serviciului MNotify 
 

 Au loc discuții și examinarea 
completărilor necesare pentru a 
răspunde avizului  MTIC și 
sugestiilor înaintate pe marginea 
proiectului respectiv. 
Autoritățile/Părțile implicate 
lucrează asupra completării 
proiectului de JG cu prevederi 
care să cuprindă o descriere 
tehnică a serviciului MNotify și 
business-procesele în cadrul 
prestării acestui serviciu.  

Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului 
(MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), Serviciul guvernamental plăţi electronice (MPay), serviciul 
electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), serviciul guvernamental de notificare (MNotify) 
Statut: Acțiune cu caracter continuu. Integrarea SI 
sectoriale cu produsele de platformă de e-Guvernanță are loc 
cu succes și generează beneficii semnificative. 

Sporirea calității și accesibilității serviciilor 
publice. Sporirea siguranței prestării serviciilor, 
plăților, a protecției datelor cu caracter 
personal.  
 
Impact și Asimilare: 
- MPay - Serviciul Guvernamental de Plăți 
Electronice MPay (mpay.gov.md) lansat in 
septembrie 2013 - eficientizarea, fluidizarea, 
optimizarea și securizarea procesului de plăți 
pentru servicii publice şi diminuează 
semnificativ povara administrativă şi itinerarul 
serviciului si pentru client, şi pentru prestator. 
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Până la finele a. 2016 asimilarea a fost 
substanțială: 14 prestatori de plată integrați, 19 
autorități APC integrate (6 în curs), 24 grupuri 
de servicii publice (peste 50 servicii), alte 11 
servicii – în curs de integrare 
- MPass lansat în mai 2012 - Serviciul 
guvernamental de autentificare și autorizare 
care facilitează accesul securizat la servicii 
electronice și tranzacții online ı̂ntre cetățeni, 
mediul de afaceri și guvern. mpass.gov.md 
integrează toate instrumentele de autentificare 
digitală, legal disponibile ı̂n R. Moldova 
(semnătura mobilă, certificatul digital disponibil 
pe token USB, buletinul electronic). Autoritățile 
publice ı̂și integrează sistemele informaționale 
cu MPass pentru a asigura Autentificarea 
Unica (Single Sign On), sigură, rapidă. Până la 
finele a. 2016, cu MPass au fost integrate 39 
sisteme informaționale, altele 5 fiind in curs de 
integrare. 
- MSign, lansat în mai 2013, este serviciul 
guvernamental de semnătură electronică, care 
îți oferă posibilitatea să utilizezi toate tipurile 
de semnătură electronică în interacțiunile tale 
online și să verifici autenticitatea semnăturilor 
în condiții de securitate garantată. Până la 
finele a. 2016, cu MSign au fost integrate 28 
sisteme informaționale, altele 8 fiind in curs de 
integrare. 

Extinderea infrastructurii platformei tehnologice guvernamentale comune  (MCloud 2) 

Statut: Dupa lansarea etapei/Fazei I in februarie 2013, a fost 
implementată Faza II a pachetului MCloud - finalizată în 
decembrie 2016. 

Economisirea resurselor financiare (economii 
de peste 60%) 
Eliminarea costurilor de mentenanță 
Creșterea calității managementului datelor 
Creșterea securității informaţionale 
Livrarea de servicii de calitate pentru cetățeni 
și mediul de afaceri 

 

Migrarea graduală a sistemelor informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale pe platforma tehnologică guvernamentală comună 
(MCloud), în conformitate cu solicitările din partea autorităţilor respective şi, după caz, cu planurile instituţionale aprobate  
Statut: Acțiune cu caracter continuu. Tempourile de migrare 
și indicatorul de pondere au evoluat cu succes pe parcursul 
ultimilor 3 ani și au depășit indicatorul-țintă stabilit de Banca 
Mondială pentru finele Proiectului e-Transformarea Guvernării 
(25% - ținta) - pînă la finele a. 2016, ponderea autorităților 
publice care și-au migrat cel puțin un sistem informațional pe 
Platforma MCloud a constituit 54% din totalul autorităților APC 
existente (excluzând cele 2 instituții publice medicale - non 
APC) 

Economisirea resurselor financiare (economii 
de peste 60%) 
Eliminarea costurilor de mentenanță 
Creșterea calității managementului datelor 
Creșterea securității informaţionale 
Livrarea de servicii de calitate pentru cetățeni 
și mediul de afaceri 
Asimilare: 
Platforma găzduiește sistemele informaționale 
a 38 instituţii publice, dintre care 36 
autorităţi APC (altele 2 fiind Institutul 
Neurochirurgie si Neurologie si USMF “N. 
Testemiteanu”). Peste 125 sisteme 
informaționale sunt găzduite pe MCloud.  
 

 

Implementarea cadrului de interoperabilitate:  
(a) finalizarea pilotării platformei de interoperabilitate MConnect; 
(b) aprobarea cadrului normativ relevant platformei 

Statut: Finalizat. 
a. A fost finalizată cu succes pilotarea platformei de 
Interoperabilitate de către 14 autorități APC, trecîndu-se 
ulterior la regimul de producție. Până la 30.12.2016, au fost 
inițiate 60 proiecte de integrare, 21 autorități deja practicând 
schimbul de date în baza platformei MConnect și 
protocoalelor specifice acesteia. Până în prezent au fost 
înregistrate peste 3.2 milioane de tranzacții /operațiuni de 
schimb de date între autoritățile participante. S-au semnat 
contracte în contextul schimbului de date în baza MConnect 
cu următoarele 22 autorități. 
 
b. Cadrul legal aferent lansarii și funcționarii Platformei 
MConnect planificat pt. perioada 2013-2015 a fost aprobat. 
- HG #656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului 
privind 
Cadrul de Interoperabilitate 
(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=
344700&lang=1).  Ordinul Nr. 303 din 9.09.2014 privind 
aprobarea standardelor acordului-tip și contractului-tip privind 
furnizarea de servicii din/bazat pe Platforma Guvernamentală 
de Interoperabilitate 
În 2016 au fost elaborate proiectul de Lege privind 
Interoperabilitatea în sectorul administrației publice și 
Regulamentul privind Conectarea la și Utilizarea platformei 
MConnect (în colaborare cu PNUD Moldova). Proiectele 
respective sunt  în proces de avizare, Legea urmînd să fie 

Impact: 
- costuri reduse pentru prestarea serviciilor 
publice 
- economisirea resurselor (timp, bani, efort) 
pentru cetățean in solicitarea si obținerea 
serviciilor publice 
- posibilitatea eliminării unui sir de 
servicii/transformării lor in simple procese de 
schimb de date intre autoritățile publice in 
back-oficiu 
- asigurarea calităţii /preciziei şi 
actualităţii  datelor 
- siguranța schimbului de date online (datele 
personale se accesează doar de funcționarii 
publici relevanți, cărora li se deschid conturi de 
utilizatori interni, conform protocoalelor de 
schimb de date) 
- Protecția sporită a datelor cu caracter 
personal, prin asgurarea posibilității ca 
cetățenii să urmărească itinerarul de circulaţie 
/ schimb online a(l) datelor lor cu caracter 
personal între diferite instituții. Toate aceste 
schimburi sunt înregistrate şi rămîn în sistem, 
pot fi monitorizate, verificate, invocate oricând 
necesar. 
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aprobată în 2017. 

Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producție a principalelor surse de date deținute de autoritățile administrației 
publice 
Statut: Acțiune cu caracter continuu. Are loc conectarea cu 
succes a sistemelor informaționale ale autorităților publice la 
Platforma MConnect și schimbul de date între acestea în baza 
Platformei. Platforma a finalizat etapa de pilotare activă și e 
utilizată în regim de producție. 

- costuri reduse pentru prestarea serviciilor 
publice 
- economisirea resurselor (timp, bani, efort) 
pentru cetăţean la solicitarea şi obţinerea 
serviciilor publice 
- posibilitatea eliminării unui şir de 
servicii/transformării  lor în simple procese de 
schimb de date între autorităţile  publice în 
back-oficiu 
- asigurarea calităţii /preciziei si actualităţii 
datelor 
- siguranța schimbului de date online (datele 
personale se accesează doar de funcționarii 
publici relevanți, cărora li se deschid conturi de 
utilizatori interni, conform protocoalelor de 
schimb de date) 
- posibilitatea ca cetățenii să urmărească 
itinerarul de circulație / schimb online a(l) 
datelor lor cu caracter personal intre diferite 
instituții. Deci, toate aceste schimburi sunt 
înregistrate şi rămîn în sistem, pot fi 
monitorizate, verificate, invocate oricând 
necesar. 
Asimilare: 
Până la 30.12.2016, au fost inițiate 60 proiecte 
de integrare, 21 autorități deja practicând 
schimbul de date în baza platformei MConnect 
și protocoalelor specifice acesteia. Până în 
prezent au fost înregistrate peste 3.2 milioane 
de tranzacții /operațiuni de schimb de date 
între autoritățile participante.  
S-au semnat contracte în contextul schimbului 
de date în baza MConnect cu 22 autorități. 

 

Elaborarea şi implementarea planurilor anuale instituţionale de deschidere a datelor guvernamentale pe portalul date.gov.md 

Statut: Acțiune cu caracter continuu. Autoritățile APC 
elaborează și implementează planurile anuale instituționale de 
deschidere a datelor guvernamentale.  
7 instituții şi-au publicat pe date.gov.md Catalogul Instituțional 
de Date Deschise, altele 2 

Impactul deschiderii datelor guvernamentale 
sub o umbrelă unică/ghișeu unic - Portalul 
Datelor Guvernamentale Deschise 
date.gov.md: 
Creșterea accesibilității datelor 
guvernamentale deschise 
Transparentizarea proceselor de guvernanta, 
inclusiv a cheltuielilor din sectorul public 
(BOOST si alte aplicații) 
Sporirea posibilităților de monitorizare civica a 
performanței  Guvernului și, respectiv, 
îmbunătățirea performanței sectorului public 
Încurajarea Inovațiilor în baza de Date 
Deschise (aplicații, circuite de validare a 
datelor etc.) 
Revoluționarea segmentului Jurnalism de 
Investigație 
Crearea cadrului pentru luarea deciziilor in 
bază de date și evidență 
Pe termen mediu si lung, folosirea informațiilor 
legate de datele deschise poate sprijini 
dezvoltarea afacerilor, companiile vor putea 
astfel să ia decizii informate, bazate pe date 
concrete. 

 

Instruirea funcţionarilor publici în subiecte relevante în contextul Agendei de e-Transformare a Guvernării 

Statut: Executată. Acțiune cu caracter continuu. Au fost 
depășite valorile-țintă la toate categoriile de activități de 
instruire. 

Impact și asimilare: 
Pana la 01.12.2016,  4 231 funcţionari publici 
şi alţi angajaţi ai autorităţilor APC au fost 
instruiţi în cadrul evenimentelor de instruire 
organizate în cadrul Agendei, dintre care 2 525 
în cadrul activităţilor de instruire finanţate din 
creditul oferit de Banca Mondială pentru 
Proiectul eTG/GeT: 

• Curs de Iniţiere în e-Transformarea 
Guvernării (7 runde - Februarie – 
Noiembrie 2012): 196 funcţionari 
publici instruiţi (certificat de instruire; 
credite) 

• Sesiuni de instruire pe 
subiecte/filiere specifice ale Agendei 
de e-Transformare a Guvernării 
(MCloud, Date Deschise, 
Interoperabilitate, ECMP, Securitate 
Cibernetică, Cadru Normativ pentru 
e-Transformare etc.) - 2 329 
funcţionari publici 
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• Academia de Administrare Publică 
(modul ”e-Transformarea 
Guvernării”): 1706 funcționari 

Nota: Din afara sectorului public, la activități  
de instruire în  tematici   aferente e-Guvernării  
au participat 7,224 persoane (cercetători, 
studenți, bibliotecarii și ”e-ambasadori”, 
jurnaliști, reprezentanți ai sectorului privat și ai 
organizațiilor internaționale,voluntari etc. 
 

Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării procedurilor de personal în autoritățile administraţiei publice: efectuarea vizitelor de 
monitorizare și evaluare, precum şi elaborarea rapoartelor de evaluare.  Asigurarea transparenței și sporirea accesului la funcțiile publice vacante prin 
utilizarea Portalului guvernamental www.cariere.gov.md 
 
Elaborarea Programului de dezvoltare profesională a personalului din serviciul public pe termen mediu (2016-2018) 
 
Realizarea unui studiu analitic al serviciului public din ţară (evaluare externă) de către instituţiile europene (SIGMA), cu elaborarea ulterioară a 
acţiunilor de rigoare privind conformarea la principiile europene de administrare
Întru asigurarea coordonării, monitorizării și evaluării 
implementării corecte a cadrului normativ privind procedurile 
de personal, pe parcursul anilor 2014-2016 au fost realizate 
32 de vizite de monitorizare în cadrul autorităților publice. 
Pentru fiecare vizită de monitorizare au fost elaborate 
rapoarte cu constatări și recomandări pentru îmbunătățirea 
situației. 
Transparența accesului la funcțiile publice vacante a fost 
asigurat prin promovarea și  utilizarea Portalului 
guvernamental www.cariere.gov.md .În scopul promovării 
funcției publice, anual s-a participat la minim 2 tîrguri de 
cariere. 
Pentru motivarea funcționarilor publici performanți, cu ocazia 
zilei profesionale „Ziua funcționarului public” în fiecare an  fost 
conferite diplome ale Guvernului funcționarilor publici 
performanți din APC și APL (peste 300 diplome). 
În semestrul I 2016 s-a reușit implementarea tuturor 
instrumentelor de motivare financiară: avansarea în trepte de 
salarizare, premiul anual (pentru prima dată), sporul pentru 
performanţa colectivă.  
 
A fost aprobat Programul de instruire a funcționarilor publici 
pentru anii 2016-2020 prin HG nr.970 din 11.08.2016. 
 
Studiul SIGMA a fost realizat raportul  SIGMA fiind prezentat 
în martie 2016 și este accesibil pe site-ul Cancelariei de Stat. 

În cadrul vizitelor de monitorizare au fost 
oferite consultații directe și acordată asistență 
metodologică responsabililor din subdiviziunile 
resurse umane privind aplicarea corectă a 
cadrului normativ în domeniul funcției publice. 
Conform datelor colectate în Rapoartele 
anuale privind implementarea Legii 
nr.158/2008 pentru anii 2014 și 2015 se 
constată o îmbunătățire considerabilă 
comparativ cu anii precedenți 
 
Au fost diversificate canalele de difuzare a 
anunţurilor pentru funcţiile publice vacante 
scoase la concurs şi identificarea grupului-ţintă 
de potenţiali candidaţi. 
 
Aprobarea Programului va contribui la 
introducerea standardelor de calitate în 
prestarea serviciilor publice; instruirea 
funcționarilor publici în domeniul integrității 
profesionale în serviciul public; dezvoltarea 
competențelor profesionale ale funcționarilor 
publici în domeniul formulării și implementării 
politicilor publice, ș.a. 
 
Recomandările oferite în cadrul studiului 
SIGMA au stat la baza elaborării Strategiei de 
Reformă a Administrației Publice 2016-2020. 
 

 

Sporirea competenţei profesionale a secretarilor de stat și a altor categorii de conducători prin realizarea activităţilor de dezvoltare profesională. 
Acordarea suportului consultativ necesar conducătorilor autorităţilor publice, funcţionarilor publici din serviciile resurse umane, referitor la 
implementarea procedurilor/instrumentelor de gestionare a resurselor umane 
Fortificarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici la nivel central și la nivel de autoritate publică 
În scopul sporirii competenţelor profesionale ale secretarilor 
de stat și a altor categorii de conducători au fost desfășurate 6 
module de instruire cu implicarea experților externi (proiect 
Twinning) și experților naționali. 
Pe parcursul perioadei de implementare au fost organizate 12  
întruniri trimestriale cu reprezentanți din subdiviziunile resurse 
umane din cadrul APC (circa 90 persoane) și 4 întrunire 
semestrială cu responsabilii de gestionarea resurselor umane 
din cadrul APL II (circa 40 persoane). La aceste întruniri au 
fost oferite consultații metodologice și au fost împărtășite 
bunele practici în domeniul MRU de către experți din Lituania. 
În cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea 
serviciului public din RM în corespundere cu cele mai bune 
practici ale UE” au fost desfășurate 9  module de instruire 
pentru rețeaua de specialiști-practicieni în resurse umane. 
Trimestrial, pe site-ul Cancelariei de Stat se publică Buletinul 
informativ „Managementul funcționarilor publici”: 
 

Activitățile de instruire pentru secretarii de stat 
au contribuit la formarea rețelei de secretari 
din stat din ministere, împărtășirea bunelor 
practici și dezvoltarea propunerilor pentru 
îmbunătățirea cadrului normativ ce 
reglementează activitatea secretarilor de stat 
 
Întrunirile trimestriale/semestriale contribuie la 
consolidarea rețelei de experți în domeniul 
gestionării resurselor umane. 
 

 

Preluarea bunelor practici europene în domeniu:  
a) organizarea unor cursuri de instruire cu participarea partenerilor din țările membre ale UE; 
b) desfășurarea unor vizite de studiu 
Organizarea instruirilor în baza ghidului „Aplicarea codului de conduită a funcționarilor publici din Republica Moldova” 
În cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea 
serviciului public din RM în corespundere cu cele mai bune 
practici ale UE” au fost desfășurate 2 module de instruire în 
domeniul eticii și integrității funcționarului public (pentru circa 
80 persoane). Materialele informaționale și metodologice de la 
aceste cursuri au fost plasate pe site-ul Cancelariei de Stat. 
De asemenea, în cadrul realizării comenzii de stat pentru 
instruirea funcționarilor publici la Academiei de Administrare 
publică au fost desfășurate 4 module de instruire privind 
”Integritatea funcționarului public” unde a fost abordat ca 
subiect Aplicarea Codului de conduită a funcționarului public 

În total au beneficiat de instruiri aproximativ 
300 funcționari in domeniul ,,Etica și 
integritatea” 
 

 



25 
 

Descentralizare 
Realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat prin Legea nr. 68 din 5 
aprilie 2012 ( 
Acțiunile din cadrul planului sunt în curs de desfășurare, 
conform agendei stabilite. 
 
Raportul de evaluare asupra stadiului implementării Strategiei 
Naționale de Descentralizare (SND) în Republica Moldova în 
perioada 2012-2015, efectuat cu suportul PNUD Moldova, a 
constatat că implementarea acțiunilor stabilite în cadrul SND, 
este în faza de realizare și pe alocuri finalizare. Pentru 
atingerea tuturor obiectivelor și acțiunilor prevăzute s-a impus 
extinderea perioadei de implementare a Planului de acţiuni 
pentru implementarea SND.  
  

 Termenul de implementare a 
Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei naţionale 
de descentralizare a fost extins 
2016-2018, în temeiul Legii nr.168  
din  15.07.2016 cu privire la 
modificarea Legii nr.68 din 5 
aprilie 2012. 
 

A fost adoptată Legea nr.181 din 25.07.2014 privind  finanţele 
publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale, care a fost ulterior 
modificată  
  
Prin Legea nr.242 din 29.12.2015 au fost aduse la Legea 
nr.181 din 25.07.2014 privind  finanţele publice şi 
responsabilități bugetar-fiscale, în particular în partea ce ţine 
de bugetele locale.  
 
 
 
 
În contextul îmbunătăţirii managementului finanţelor publice la 
nivel local, de la 1 ianuarie 2015 este prevăzută introducerea 
bugetării pe programe şi performanţă pentru autorităţile 
publice locale de nivelul al doilea. 
 

Modificările operate conduc la o reconsiderare 
principială a întregului sistem de finanțe 
publice locale și stau la baza ulterioarelor 
modificări în domeniul managementului public 
local, orientat spre creșterea potențialului 
local, în condiții de încurajare a eforturilor de 
generare a veniturilor proprii, de asigurare a 
echității în partajarea veniturilor și creare a 
premiselor pentru consolidarea autonomiei 
autorităților locale. 

 

Elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare  

Au fost constituite grupurile de lucru pentru descentralizarea 
sectorială în cadrul ministerelor: 
- Ministerul Finanţelor; 
- Ministerul Economiei; 
- Ministerul Educaţiei; 
- Ministerul Sănătăţii; 
- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 
- Ministerul Culturii; 
- Ministerul Mediului; 
- Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 
Regulamente, planurile de lucru aprobate. 
Au fost elaborate Studii şi analize tematice în  domeniile: 
servicii educaţie, patrimoniu public, servicii protecţie socială,  
descentralizare financiară. 
Au fost elaborate strategii sectoriale de descentralizare, cu 
integrarea principiilor DO şi EG:  
- Ministerul Educaţiei; 
- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 
- Ministerul Finanţelor; 
- Ministerul Economiei 

Revizuirea și delimitarea clară a funcțiilor, 
identificarea celor mai eficiente, mai raționale 
din punct de vedere economic formule de 
partajare a responsabilităților cu administrația 
publică locală, fără a ignora principiul, conform 
căruia competența atribuită administrației 
publice urmează a fi însoțită de resurse 
materiale și patrimoniale.  
 
Din această perspectivă, domeniul de 
importanță majoră pentru a implementa 
Reforma de Descentralizare, concomitent cu 
descentralizarea financiară rămâne a fi și 
descentralizarea patrimonială. 
 

Elaborarea strategiilor sectoriale 
de descentralizare, cu integrarea 
principiilor DO şi EG pentru: 
- Ministerul Sănătăţii; 
- - Ministerul 
Culturii; 
- Ministerul Mediului; 
- Ministerul Afacerilor 
Interne; 
- Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare; 
- Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor; 
 

Ajustarea cadrului legal la principiile constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice şi autonomiei locale, precum şi la prevederile Cartei 
Europene a Autonomiei Locale (măsură realizată) 
A fost creat mecanismul de cooperare intercomunitară prin 
HG nr. 549 din 09.07.2014 cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului –model al întreprinderii 
municipale. 
În scopul  realizării activităţii ”Consolidarea bazei de venituri 
proprii ale APL”, cu suportul unui grup de experţi ai PNUD 
Bratislava a fost efectuat studiul ”Consolidarea autonomiei 
financiare locale în Republica Moldova”, care prezintă un şir 
de recomandări de politici în partea ce ţine de consolidarea 
impozitelor şi taxelor locale. 
Sub egida Ministerului Finanţelor, a fost creat un grup de 
lucru, în componenţa căruia sunt reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, CALM, 
Expert-Grup şi ai APL. Sarcina grupului respectiv este de a 
elabora/reformula,  măsuri de politică fiscală privind sistemul 
impozitelor şi taxelor locale, măsuri care vor avea un impact 
pozitiv direct şi imediat asupra bugetelor UAT (unităților 
administrativ teritoriale), în condiţiile noului sistem de formare 
a bugetelor UAT. 

  

Elaborarea unui mecanism eficient de transfer al competenţelor autorităţilor publice locale în baza capacităţii administrative ale comunităţilor  

Proiectul Nomenclatorului competenţelor a fost elaborat, 
consultat în cadrul GL ministeriale și necesită definitivare. S-a 
convenit a atrage asistență externă (expertul Consiliului 
Europei) pentru a îmbunătăți documentul prin prisma practicii 
internaționale și concomitent a face corelarea cu modificările 
în legea  privind descentralizarea administrativă, legea privind 

 Aprobarea  Nomenclatorului 
competenţelor 
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* A patra Directivă 78/660/CEE şi a şaptea Directivă a Consiliului 83/349/CEE au fost abrogate prin Directiva 2013/34/UE. 

administrația publică locală și altele relevante pe segmentul 
competențe ale APL. 
Asigurarea transparenţei procesului decizional şi creşterea nivelului de participare a populaţiei prin instituirea mecanismelor şi practicilor de organizare 
a audierilor şi dezbaterilor publice la nivel local, în special în mediul rural, în procesul elaborării bugetului local, strategiilor de dezvoltare locală 
etc.(măsură realizată parțial) 
Cancelaria de Stat cu asistența PNUD Moldova  a organizat 
un atelier de lucru cu privire la integrarea dimensiunii de gen 
în procesul de elaborare a politicilor publice, axat pe strategiile 
de descentralizare din sector, cu participarea a peste 50 de 
reprezentanţi din 20 autorităţi publice centrale. 

  

CAPITOLUL 2:   DIALOG ECONOMIC 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 –4 măsuri 
Nr. de măsuri realizate –4 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –0 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –% 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  100 % 
REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
Continuarea dialogului și a schimbului de informații privind 
politicile macroeconomice, reformele structurale, și strategiile 
de dezvoltare economică prin intermediul reuniunilor 
structurilor AA/DCFTA, precum :  

 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM- UE 
din 16 martie 2015. 

 Prima reuniune a Subcomitetului pentru cooperare 
economică și sectorială (Cluster 1)  23-24 iulie 
2015, la Chişinău 

 Prima reuniune a Comitetului de Asociere  

Consolidarea dialogului economic între 
Republica Moldova și UE. Schimb de opinii cu 
privire la situația curentă în domeniul financiar-
bancar, statistic, precum și abordarea 
problemelor existente în domeniu, cu  măsuri 
ulterioare și instrumente întru redresarea 
situației. 

 

 Reuniunea II a Subcomitetului pentru cooperare 
economică și sectorială (Cluster 1) – 23 iunie 2016, 
Chișinău. Reuniunea Clusterului II: ”Politică 
industrială şi antreprenorială, sectorul minier şi al 
materiilor prime, turism, protecţia consumatorului, 
dreptul societăţilor comerciale şi guvernanţă 
corporativă şi fiscalitate”, desfăşurat pe 5 iulie 2016, 
la Bruxelles. 

 Reuniunea II a Comitetului de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea Europeană din 17 octombrie 
2016, Bruxelles. 

 Reuniunea Comitetului de Asociere în configurația 
comerț Republica Moldova-Uniunea Europeană din 
19 octombrie 2016, Bruxelles. 

  

CAPITOLUL 3:  DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, CONTABILITATE ŞI AUDIT ŞI GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 34 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 17 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 17 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 25 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  50 % 
REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
Directiva 2006/43/CE a parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate 
A fost elaborat proiectul Legii privind auditul situaţiilor 
financiare în redacţie nouă, conform prevederilor Directivei 
2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al 
conturilor consolidate 

- Reorganizarea actualului Consiliu de 
Supraveghere a Activității de Audit pentru a i 
se conferi competențele și responsabilitatea 
finală pentru supravegherea publică a 
auditului, inclusiv pentru a permite asigurarea 
unui nivel adecvat de finanțare; 
- Stabilirea modului de examinare a 
competenţelor  profesionale şi de înregistrare 
a auditorilor în registrul Public al auditorilor; 
- Simplificarea modalității de obținere de către 
entitatea de audit a dreptului de a efectua 
audit, prin anularea cerinţei actuale privind 
licențierea activităţii în domeniul auditului și 
impunerii doar a cerinței de înregistrare în 
Registrul Public al entităților de audit; 
- Crearea și implementarea unui sistem 
eficient de investigații și sancțiuni pentru a 
detecta, corecta și preveni efectuarea 
necorespunzătoare a auditului 

Adoptarea şi  punerea în aplicare 
a Legii privind auditul situaţiilor 
financiare în redacţie nouă 

Directiva 2013/34/UE a parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi (de modificare a Directivei 2006/43/CE a parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului). 
A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale 
anumitor forme de societăţi comerciale.1* 
A şaptea Directivă a Consiliului 83/349/CEE din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate.* 
A fost elaborat proiectul Legii contabilităţii în redacţie nouă, 
conform prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile 
financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele 
conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi 

- Reglementarea clasificării entităților;  
- Determinarea modului de ţinere a 
contabilităţii şi de aplicare a standardelor de 
contabilitate în dependenţă de mărimea şi tipul 
entităţii; 

- Punerea în aplicare a Legii 
contabilităţii în redacţie nouă 
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- Stabilirea regulilor generale de organizare a 
contabilităţii;  
Etc. 

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de 
contabilitate 
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor 
internaţionale de contabilitate a fost implementat în legislaţia 
naţională prin Ordinul ministerului finanţelor nr.109 din 
19.12.2008 privind acceptarea şi publicarea Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi 
completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 237-240/692 din 
31.12.2008), Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 44 din 
01.04.2013 privind acceptarea şi publicarea Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară (Monitorul Oficial nr. 
83-90/425 din 19.04.2013), Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
105 din 17.02.2015 privind acceptarea, publicarea şi 
modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară (Monitorul Oficial nr. 197-205/1339 din 31.07.2015) 
şi art. 47 alin. (1), (2), (3) al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 
27.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

- Asigurarea comparabilităţii datelor din 
situațiile financiare ale entităților autohtone cu 
cel din spațiul comunitar; 
- Asigurarea transparenței semnificative mai 
bune a informațiilor din situațiile financiare, 
care va oferi posibilitatea accesării și utilizării 
situațiilor financiare, rapoartelor conducerii și 
rapoartelor auditorilor, după caz, de către 
diverși utilizatori de informație prin intermediul 
Depozitarului public al situațiilor financiare.  

 

Prin scrisoarea 02-4474 din 09.12.1016, CNPF a tranmis spre 
examinare instituțiilor interesate proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 
1997 privind societăţile pe acţiuni care transpune directivele 
77/91/CEE din 13.12.2976, 78/855/CEE din 09.10.1978, 
82/891/CEE din 17.12.1987. 

Armonizarea cadrului legislativ în domeniul 
companiilor la acquis-ul comunitar, precum și 
preluarea celor mai bune practici de 
reglementare și supraveghere aplicate la nivel 
european și internațional. 

Adoptarea proiectului de lege  
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 
1997 privind societăţile pe acţiuni. 

În cadrul proiectului Twinning “Consolidarea capacității Băncii 
Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și 
supravegherii bancare”, au fost realizate mai multe activități 
de evaluare a impactului implementării cadrului legislativ 
european relevant (directiva UE și regulamentul UE privind 
cerințele de capital – CRD IV/ CRR IV) asupra sectorului 
financiar din Republica Moldova.  
Urmare activităților de evaluare derulate în perioada august 
2016 și noiembrie 2016, a fost finalizat raportul de evaluare a 
politicilor băncilor privind guvernanța internă, managementul 
riscurilor și procesului intern de evaluare a adecvării 
capitalului la riscuri. Rezultatele au permis identificarea 
lacunelor atît în cadrul normativ existent, cît și în abordările 
interne ale băncilor în domeniul guvernării corporative. Aceste 
deficiențe urmează a fi soluționate prin promovarea și 
adoptarea unui noi cadru de reglementare în acest sens bazat 
pe acquis-ul Uniunii Europene. 

Consolidarea capacității Băncii Naționale a 
Moldovei în domeniul reglementării și 
supravegherii bancare în contextul transpunerii 
în legislația națională a legislației Uniunii 
Europene. 

 

Pentru a accelera promovarea unor principii generale în 
domeniul guvernării corporative și a managementului 
riscurilor, a fost modificată Legea instituțiilor financiare, care 
au fost aprobate de Parlament prin Legea nr.182 din 
22.07.2016 (în vigoare din 12.08.2016).  
În vederea executării prevederilor Legii nr.182 din 22.07.2016, 
Banca Națională a Moldovei a elaborat proiectul 
Regulamentului privind cadrul de administrare a activității 
băncii, care include prevederi ce țin de sistemul de control în 
bănci. Proiectul acestui regulament a fost publicat în 
decembrie 2016 pe pagina-web oficială a Băncii Naționale 
(www.bnm.md) pentru consultare publică. 

Modificările operate prin Legea nr.182 din 
22.07.2016 vor permite implementarea celor 
mai bune practici în domeniul guvernării 
corporative în bănci pînă la intrarea în vigoare 
a noului cadru care va fi armonizat la acquis-ul 
Uniunii Europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărîrea CNPF nr. 67/10 din 24.12.2015 a fost aprobat 
Codul de guvernanță corporativă . 

Conformarea cadrului juridic şi de 
reglementare aferent guvernanței corporative 
în societăţile pe acţiuni standardelor 
internaţionale de guvernanță corporativă, 
precum și regulilor și recomandărilor UE în 
acest domeniu, asigurării şi protecţiei 
drepturilor şi intereselor legitime ale 
acţionarilor 

 

La data de 04.08.2015 Delegația UE în Republica Moldova a 
aprobat contractul Twinning ENPI/2015/363-321 privind 
Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și 
instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și 
supravegherii prudențiale. Derularea proiectului a început la 
01.09.2015. 

Dezvoltarea unui cadru de reglementare și 
supraveghere adecvat și eficient, în 
conformitate cu legislația Uniunii Europene și 
cele mai bune practici, pentru a permite 
punerea în aplicare a supravegherii bazate pe 
risc pentru participanții la piața financiară 
nebancară, inclusiv piața de capital, de 
asigurări, fonduri de pensii și organizații de 
microfinanțare. 

 

Adoptarea  Legii nr. 21 din 04.03.2014 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 79-89 
din 01.04.2016, art. 152) 

Perfecționarea procedurii de înregistrare a 
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 
individuali prin fortificarea funcționalității și 
eficienței ghișeului unic, încît agentul 
economic să poată efectua o singură vizită 
pentru inițierea și/sau desfășurarea afacerii și 
prin stabilirea unui tarif unic de înregistrare a 
afacerii; Vizualizarea publică pe pagina web a 
Camerei Înregistrării de Stat a informaţiei din 
Registrul de stat al persoanelor juridice şi al 
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întreprinzătorilor individuali în partea ce ține de 
agenţii economici, cu accesarea gratuită din 
Registru a datelor acestora. 

Adoptarea  Legii nr. 96 din 13.05.2016 (Monitorul Oficial nr. 
157-162 din 10.06.2016, art. 324) 

Sporirea nivelului de transparență a datelor cu 
privire la filiale și reprezentanțe pentru a 
proteja interesele persoanelor care 
interacționează cu aceste entități, precum și în 
vederea protejării economiei statului unde 
urmează să își desfășoare activitatea filialele 
și reprezentanțele. 

 

CAPITOLUL 4:    OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ ŞI EGALITATE DE ŞANSE 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 49 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 44 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 5 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 43,5 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  89,7 % 
REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
Perfecționarea continuă a metodologiei de calculare a veniturilor la acordarea ajutorului social
A fost majorat nivelul Venitului Lunar Minim Garantat (VLMG): 
2014 - 680 lei; din 1.11.2014 - 720 lei; din 1.04.2015- 765 lei; 
din 1.10.2015 - 900 lei. 
 
Prin Hotărîrea Guvernului 821 din  07.10.2014, cu intrarea în 
vigoare de la 1 octombrie 2014, prin care: pentru calcularea 
venitului global: 
- a fost majorată ignorarea din salariu de la 120 lei stabilit la 
moment la 200 lei; 
- a fost stabilită ignorarea indemnizației pentru îngrijirea 
copilului (care îngrijesc copii pînă la 1,5 ani pentru persoanele 
neasigurate și 3 ani pentru persoanele asigurate); 
- a fost exclus suportul financiar de stat din calcularea venitului 
global al familiei. 
- a fost modificata lista indicatorilor privind evaluarea bunăstării 
familiei, prin excluderea din lista indicatorilor de bunăstare a: 
televizorului color, frigiderului/congelatorului, mașinei de spălat 
cu program manual, aspiratorului și centrului muzical.  
 
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 02.12.2015, a fost 
majorat cuantumul APRA de la 250 lei la 315 lei.  
 

Astfel, de cel puțin de o plată de ajutor social au 
beneficiat:   
- în anul 2014 – peste 58000 mii familii, 

cuantumul mediu fiind de 652 lei; 
- în anul 2015 – peste 85000 familii, iar 

cuantumul mediu a constituit circa 720lei; 
- în 11 luni ale anului 2016 - peste 89600 mii 

familii, cuantumul mediu fiind de 800 lei. 
 
 
În urma modificărilor efectuate - se poate 
observa o creștere semnificativă a numărului de 
familii defavorizate încadrate în sistemul de 
ajutor social. 

 

Revizuirea modalității de calculare a veniturilor din agricultură, pentru o evaluare obiectivă a venitului lunar al familiei solicitante de ajutor social
Anual prin Ordinul ministrului agriculturii și industriei 
alimentare se modifică  Normativele veniturilor nete ale 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice 
auxiliare, obţinute din activitatea agricolă în fitotehnie şi în 
sectorul zootehnic  utilizate la calcularea venitului global 
mediu lunar al familiei solicitante de ajutor social.  
 

De cel puțin o plată de ajutor pentru perioada 
rece a anului au beneficiat: 
- în anul 2014 – peste 140 mii familii, dintre care 

cca 62604 familii în componența cărora sînt 
membri care au atins virsta de pensionare 
(57/62 ani); 

- în anul 2015 – peste 182 mii familii, dintre care 
cca 134365 familii în componența cărora sînt 
membri care au atins virsta de pensionare 
(57/62 ani). 

 
 

 

Ajustarea caracteristicilor, punctajului aferent și pragului pentru evaluarea bunăstării familiei potrivit nivelului de trai al populației 
De la 1 octombrie 2014, prin Hotărîrea Guvernului nr. 821 din 
07.10.2014, pragul punctajului indicatorilor de bunăstare a fost 
stabilit de 80 puncte. Totodată, din lista indicatorilor de 
bunăstare a fost exclus: televizorul color, 
frigiderul/congelatorul, mașina de spălat cu program manual, 
aspiratorul și centrul muzical. 

Datorită modificărilor efectuate prin Hotărîrea 
Guvernului 821 din  07.10.2014 (inclusiv 
modificarea și ajustarea caracteristicilor, 
punctajului aferent și pragului pentru evaluarea 
bunăstării familiei potrivit nivelului de  trai al 
populației) în comun cu majorarea nivelului 
VLMG, numărul lunar de beneficiari de ajutor 
social și APRA au crescut considerabil (de la 
peste 19000 în luna octombrie 2014 la peste 
50000 în luna mai 2015 și peste 68000 în luna 
aprilie 2016). Suplimentar, aducem la cunoștință 
că prin modificările operate în Legea bugetului 
de stat nr. 72 din  12.04.2015, s-a aprobat 
majorarea venitului lunar minim garantat de la 
765 lei la 900 lei. Astfel, s-a majorat și nivelul 
VLMG utilizat la evaluarea dreptului pentru 
ajutorul pentru perioada rece a anului 
(900*1,6=1440 lei). 

 

Promovarea unor măsuri active pe piața forței de muncă și a unor servicii de ocupare a forței de muncă eficiente în vederea modernizării piețelor forței 
de muncă și a adaptării  la necesitățile acestei pieți 
A fost elaborat și prezentat Raportul de evaluare privind 
gradul de implementare al Strategiei Naţionale privind 
Politicile de Ocupare a Forţei de Muncă pe anii 2007-2015. 

.  
 
 
 

Strategia naţională privind ocupare a forţei de muncă pentru 
anii 2017-2021 a fost aprobată de către Guvern la data de 
28.12.2016. 
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Perfecţionarea mecanismului de stimulare a angajatorilor 
pentru angajarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. 

 
 

A fost prevăzută modalitatea de 
stimulare a angajatorilor, însa 
este în proiect de lucru. 

Dezvoltarea măsurilor active pe piaţa muncii; aprobarea noii 
Legi privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 
 
 

 

Adoptarea Legii cu privire la 
susținerea ocupării forței de 
muncă și asigurării pentru 
șomaj. 

Egalitatea de șanse care vizează îmbunătățirea egalității de gen și asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, precum și discriminărilor de 
orice tip 
A fost adoptată Legea nr. 71 din 14.04.2016 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative. Documentul 
prevede stabilirea cotei de 40% a ambelor sexe în: listele 
candidaților pentru alegerile parlamentare și locale, pentru 
formarea Guvernului. 

A fost armonizat cadrul legislativ la obiectivele 
stabilite prin Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 
2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați  
 
 

Elaborarea și promovarea  
mecanismului de plasare a 
femeilor și bărbaților pe listele 
de candidați în contextul 
asigurării  cotei 40%. 

Implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii 
de gen pe anii 2010-2015 și asigurarea monitorizării Planului 
de acțiuni pentru implementarea acestuia 
 Au fost elaborate 2 rapoarte de  monitorizare a realizării 
Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național 
de asigurare a egalității de gen 2010-2015, pentru anul 2014 
și respectiv anul 2015.  
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu  suportul 
Misiunii OSCE în Moldova a  efectuat evaluarea implementării 
Programului Național de Asigurare a Egalității de Gen pentru 
anii 2010-2015 și a Planurilor de Acțiuni.     Raportul de 
evaluare a fost prezentat în cadrul  ședinței publice pe data de 
6 octombrie 2015. 
Direcția în parteneriat cu UNWomen a organizat în perioada 
8-15 decembrie 2015, 7 consultări publice cu privire la 
elaborarea Programul Național în domeniul asigurării egalității 
de gen pentru anii 2016-2020. 

 Aprobarea Hotărîrii de Guvern 
cu privire la Strategia pentru 
asigurarea egalității între femei 
și bărbați în Republica Moldova 
pe anii 2017-2021 și Planul de 
acțiuni privind implementarea 
acesteia.   

2014 
Au fost efectuate 2 studii în comun cu Banca Mondială: 
„Reforma sistemului de pensii în Republica Moldova, partea I: 
Opțiuni de politici pentru modificări parametrice urgente” și 
„Partea II a reformei pensii în Republica Moldova: Opțiuni de 
reforme structurale pe termen lung” (2014).  
 
German Economic Team Moldova a realizat studiul 
„Propunere pentru reformarea sistemului de pensii ” (februarie 
2014) 
 
2015 
Centrul Analitic Independent Expert-Grup a efectuat un studiu 
privind situația din sistemul public de pensii „Criza sistemului 
public de pensii și măsuri de intervenție” (iunie 2015), prin 
care se recomandă crearea pilonului 2 începînd cu anul 2020, 
după implementarea celorlalte intervenții de politici și după 
fortificarea substanțială a pilonului 1 de pensii. 
 
A fost realizat un studiu susținut de Organizația Internațională 
a Muncii (ILO) în vederea elaborării unor recomandări de 
politici privind cadrul legislativ: valorizarea venitului asigurat 
obținut după 1 ianuarie 1999, analiza metodei de indexarea 
existente, etc. 
 
 German Economic Team Moldova a realizat o evaluare a 
sistemului de pensii publice din Republica Moldova „Sistemul 
de pensii din sectorul public din Moldova” (decembrie 2015) 
care recomandă: unificarea formulei de calcul al pensiei, 
instituirea pensiei de bază, etc. 
2016 
Prin Dispoziția Guvernului nr. 116-d din 5 august 2016 a fost 
aprobat Conceptul de reformă a sistemului de pensii din 
Republica Moldova.  
 
In vederea realizării prevederilor Conceptului și a acțiunilor 
prevăzute la pct. 29 din Programul legislativ, Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 290 din 16 decembrie 
2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, 
care prevede:  
- unificarea condițiilor și modalității de calcul al pensiilor de 
asigurări sociale pentru unele categorii de cetățeni; 
- formula nouă de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă 
(simplificată); 
- valorizarea venitului asigurat după 1 ianuarie 1999; 
- majorarea și unificarea vîrstei de pensionare 63 de ani 
(femei/bărbați) și majorarea stagiului de cotizare 34 de ani 

- consolidarea legăturii dintre contribuții și 
prestații; 
- introducerea valorificării salariale a drepturilor 
la pensie; 
- trecerea la indexarea pensiei în baza indicelui 
prețurilor de consum; 
- majorarea vîrstei de pensionare pînă la 65 de 
ani pentru ambele sexe; 
- sporirea transparenței sistemului prin 
reducerea diferențelor dintre prestațiile generale 
și privilegiate; 
- consolidarea colectării contribuțiilor; 
- încetarea practicii de amnistiere a contribuțiilor; 
- reformarea sistemului PAYG care ar permite o 
tranziție ulterioară la un sistem de pensii multi-
pilonar. 
 
- abordarea unei strategii care să sporească 
presiunea asupra persoanelor implicate în 
angajarea informală; 
- îmbunătățirea stimulentelor pentru persoanele 
care muncesc oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopul principal al Conceptului este formularea 
unei viziuni unice, holistice de reformare a 
sistemului actual de pensii din Republica 
Moldova, argumentarea și formularea 
intervențiilor necesare pentru asigurarea unui 
sistem de pensii echitabil, sustenabil și 
transparent.  
Obiectivele specifice ale reformei reprezintă:  
‐ asigurarea durabilităţii financiare a 

sistemului de asigurări sociale prin 
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(femei/bărbați); 
- modificarea modalității de calcul a pensiei inime și a pensiei 
de urmaș. 

majorarea şi unificarea condiţiilor privind 
stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare. 

‐ asigurarea unei interdependențe între 
contribuţiile de asigurări sociale de stat 
achitate şi mărimea pensiei stabilite 
persoanelor asigurate. 

‐ majorarea treptată a mărimii pensiilor.  
‐ asigurarea funcționării sistemului de pensii 

din Republica Moldova conform principiilor 
de asigurări sociale. 

 
- În perioada 8-9 octombrie 2014, la Chișinău s-a 

desfășurat cea de-a doua rundă de negocieri pe marginea 
proiectului Acordului între Republica Moldova și Republica 
Letonă în domeniul securității sociale. 

- La 1 octombrie 2014, la Chișinău a fost semnat Acordul 
între Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul 
protecției sociale și Aranjamentul Administrativ pentru 
aplicarea acestuia. Prin Legea nr. 127 din 02.07.2015 
Republica Moldova a ratificat Acordul între Republica Moldova 
și Republica Lituania în domeniul protecției sociale, semnat la 
4 octombrie 2014. La 4 octombrie 2015 Acordul a intrat în 
vigoare.  

- În perioada 6-7 noiembrie 2014, la Atena s-au 
desfășurat consultările tehnice bilaterale moldo-elene în 
domeniul securității sociale, pentru a discuta asupra 
necesității încheierii unui acord de securitate socială între 
Republica Moldova și Republica Elenă. 

- La 14 noiembrie 2014, la Roma au avut loc consultările 
moldo-italiene în domeniul securității sociale, pentru a pune 
bazele viitorului acord de securitate socială între Republica 
Moldova și Republica Italiană. 
- În perioada 18-20 mai 2015 la Bruxelles au fost 
negociate formularele și la 20 mai a fost semnat Aranjamentul 
Administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul 
securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei. 
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 18.05.2015 a fost 
aprobată semnarea Aranjamentului Administrativ.  
- În perioada 18-20 mai 2016 au avut loc consultările 
preliminare moldo-germane, iar în perioada 1-5 august 2016, 
la Berlin, în temeiul Decretului Președintelui nr. 2244-VII din 
29.07.2016, au demarat negocierile pe marginea proiectului 
de Acord între Republica Moldova și Republica Federală 
Germania în domeniul securității sociale.  
Acordul a fost semnat la Chișinău, la 12 ianuarie 2017. 
 

 
Extinderea cadrului juridic în domeniul securităţii 
sociale pentru protejarea drepturilor cetățenilor 
RM aflaţi la muncă în statele membre UE. 
 

 

În scopul consolidării rolului structurilor teritoriale de asistență 
socială în implementarea politicilor din domeniul asistenței 
sociale și dezvoltării în continuare a sistemului integrat de 
servicii sociale, prin Hotărîrea Guvernului nr. 828 din 
20.11.2015 a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare 
și funcționare a organului local de specialitate în domeniul 
asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a 
acestuia.  
Concomitent, prin ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale 
și Familiei nr. 208 din 22 decembrie 2015 au fost aprobate 
standardele de prestare a serviciilor pentru structurile 
teritoriale  de asistență socială, ghidurile și metodologia pentru 
implementarea standardelor de prestare a serviciilor de către  
structurile teritoriale  de asistență socială. 

Crearea sistemului de instruire şi evaluare 
profesională a asistenților sociali. 
Implementarea standardelor de prestare a 
serviciilor şi a unui nou model de activitate 
pentru subdiviziunile de asistenţă socială la nivel 
local 
 

 

 
La data de 18 noiembrie 2016 prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1263 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Agenţiei Naţionale Asistență Socială, a 
structurii şi efectivului-limită ale acesteia. 

Consolidarea reţelei de asistenţi sociali și 
implementării unui mecanism eficient de 
instruire şi evaluare profesională. 
Una din funcțiile de bază ale  Agenţiei Naţionale 
Asistență Socială constă în  facilitarea procesului 
de consolidare a capacităților profesionale ale 
personalului din sistemul de asistență socială. 
Formarea profesională a celor peste 7 mii de 
angajați din sistemul de asistență socială. 

 

 
Pe parcursul anilor 2014-2016 au fost organizate 23 de 
ședințe ale Grupului de lucru tripartit creat sub egida 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în cadrul 
cărora au avut loc  consultări și negocieri pe marginea 
următoarelor subiecte:  
- Propunerile de modificare şi completare a Codului muncii al 
Republicii Moldova, prezentate de partenerii sociali la nivel 
național; 
- proiectul Convenţiei colective (nivel național) pentru 
aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 
Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 
„Timpul de muncă și timpul de odihnă”. 
La 9 iunie 2015 a fost încheiată Convenţia colectivă (nivel 
naţional) nr.15 ”Pentru aprobarea modificărilor și completărilor 

Realizarea consultărilor tripartite între partenerii 
sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi 
în problemele social-economice de interes 
naţional  
Un șir de propuneri ale patronatelor și 
sindicatelor, convenite în cadrul grupului de lucru 
tripartit, au fost adoptate prin Legea nr. 205 din 
20 noiembrie 2015, care a îmbunătățit 
prevederile Codului muncii, aducîndu-le la un 
echilibru acceptabil dintre flexibilitate și 
securitate. 
Ulterior, în rezultatul unei alte runde de negocieri 
desfășurate în cadrul grupului, a fost elaborat un 
nou proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Codului muncii al Republicii 
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ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 
9 iulie 2004 ,,Timpul de muncă și timpul de odihnă””, care a 
contribuit la optimizarea condițiilor de activitate a salariaților și 
asigurarea utilizării eficiente a timpului lor de muncă şi de 
odihnă. 
De asemenea, în baza prevederilor legale în vigoare și ținînd 
cont și de modificările propuse, Grupul de lucru a întocmit 
două liste de documente pe care trebuie să le dețină 
angajatorii: 
- Lista de documente referitoare la raporturile de muncă pe 
care agentul economic este obligat să le dețină potrivit 
prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV 
din 28 martie 2003; 
- Lista actelor normative ce reglementează organizarea 
activității de protecție și prevenire a riscurilor profesionale în 
unitate și a actelor emise de unitate în domeniul securității și 
sănătății în muncă.  
În perioada august-noiembrie 2016 au fost convocate 8 
ședințe ale Grupului de lucru pentru reducerea poverii de 
reglementare în domeniul muncii, instituit pe platforma 
Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, la care de 
asemenea au participat reprezentanții Guvernului, 
patronatelor și sindicatelor la nivel național. În cadrul 
ședințelor au fost puse în discuție propunerile de eficientizare 
a prevederilor legale în domeniul raporturilor de muncă și al 
securității și sănătății în muncă, venite din partea mediului de 
afaceri.   

Moldova nr. 154-XVI din 28 martie 2003, care a 
fost prezentat Guvernului spre aprobare la 21 
decembrie 2016.  
 
 
Membrii Grupului au reușit să ajungă la un 
consens asupra unui șir de propuneri de 
flexibilizarea a legislației, acest fapt fiind reflectat 
în două procese-verbale, prin care Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost 
împuternicit să promoveze modificările convenite 
spre adoptare potrivit procedurii stabilite. 
 
Listele nominalizate vor fi făcute publice, pentru 
ca agenții economici să cunoască exact ce 
documente trebuie să întocmească și, respectiv, 
să prezinte inspectorului de muncă în cadrul 
unui eventual control al respectării legislației 
muncii. Alături de modificările ce urmează a fi 
operate în legislație urmare a activității grupului 
de lucru, întocmirea celor două liste va avea ca 
efect simplificarea și clarificarea cerințelor 
obligatorii aferente controlului de stat în 
domeniul muncii și al securității și securității în 
muncă. 

În perioada 2014-2016 Confederației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din 
Republica Moldova le-au fost remise pentru coordonare 
(avizare sau reavizare) 14 proiecte de acte normative (legi, 
hotărîri de Guvern și convenții colective) în domeniul muncii, 
adică 100% din proiectele elaborate. Astfel, în 2014 au fost 
coordonate cu partenerii sociali 2 proiecte, în 2015 – 6 
proiecte si în 2016 – 6 proiecte. 

Sindicatele și patronatele au venit cu propuneri 
pe marginea proiectelor menționate, contribuind 
astfel la îmbunătățirea calității proiectelor și la o 
reflectare echilibrată în acestea a intereselor 
partenerilor sociali.   
 

 

 
Prin Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016, care a intrat în vigoare la 
22 aprilie 2016 a fost modificat şi completat Codului muncii al 
Republicii Moldova, prin care s-au transpus Directivele: 
91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligația 
angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor 
aplicabile contractului sau raportului de muncă  și  
nr. 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UNICE și CEEP.  
 
2) În 2016 a fost elaborat și prezentat Guvernului pentru 
aprobare proiectul Legii pentru modificarea și completarea 
Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 
2003, prin care s-au transpus Directivele: 
97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu 
privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, 
CEIP și CES; 
2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea drepturilor 
lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități;  

2002/14/CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui 
cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană. 

  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptarea noilor modificări la 
Codul muncii 

A fost realizată analiza compatibilității legislației naționale la 
prevederile: 
- Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului European din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în 
muncă și de muncă (reformă, organizate consultări publice 
- Directivei 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 
de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și 
bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de 
bunuri și servicii 
 
În rezultat, proiectul legii pentru completarea unor acte 
legislative înregistrat în Parlament cu  nr. 358 din 26.08.2016, 
a fost adoptat  în ședința plenară  în lectura a II-a pe data de 
22  decembrie 2016. 

 
 
 
 
 

 

Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind 
condiţiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la 
monitor – transpusă prin Hotărîrea Guvernului 819 din 
01.06.2016 
 
Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind 
cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea 
manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători 
și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a 

Implementarea acestor acte normative vor avea 
ca efect ajustarea legislației naționale în 
domeniul securitate și sănătate în muncă la 
aquis-ul comunitar, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă a salariaților, reducerea riscurilor 
profesionale. 
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patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] – transpusă prin Hotărîrea Guvernului 
584 din 12.05.2016 
 
Directiva Parlamentului European și Consiliului 2002/44/CE 
din 25 iunie 2002, privind cerințele minime de securitate și 
sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile 
generate de agenții fizici vibrații– transpusă prin Hotărîrea 
Guvernului 589 din 12.05.2016. 
Strategia națională ”Diaspora-2025” și Planul de acţiuni pentru 
anii 2016-2018 de implementare a acesteia, au fost aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 200 din 26 februarie 2016 

1. Aprobarea unei ample politici de stat pentru 
susţinerea diasporei. 

2. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare în 
vederea implementării proiectelor și 
programelor de asistență externă în domeniul 
diaspora, migrație și dezvoltare. 

3. Extinderea abordării integrate la nivel 
național și local a domeniului diaspora, migrație 
și dezvoltare. 

4.  Lansarea programului de granturi tematice  
Diaspora Engagement Hub  destinat cetățenilor 
originari din Republica Moldova aflați peste 
hotare, inclusiv asociațiilor și grupurilor de 
inițiativă. 

 
 

CAPITOLUL 5:   PROTECTIA CONSUMATORILOR       

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 24 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 14 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 10 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 62,5 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  58 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Legea nr. 231  din  10 decembrie 2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (Legea nr. 422 din 12 
decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor). 

Crearea unui mecanism de asigurare a cerinţelor 
generale de siguranţă a produselor plasate pe 
piaţă. 

 
 

Elaborarea şi promovarea 
proiectului actului normativ 
privind interzicerea introducerii 
pe piaţă a produselor care conţin 
substanţa biocid dimetil fumurat; 
 

Hotărîrea Guvernului nr. 37 din 01.02.2016 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie 
pe piaţă a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă 
pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor 
fantezie. Intrată în vigoare la 1 august 2016. 

Asigurării unui nivel de protecție a sănătății și 
siguranței consumatorilor, prin stabilirea 
anumitor cerințe privind asigurarea că doar 
brichetele care prezintă caracteristici de 
siguranţă pentru copii sunt puse pe piaţă şi să 
interzică punerea pe piaţă a brichetelor fantezie. 
 

Elaborarea şi promovarea 
proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.105-XV din 13 martie 2003 în 
vederea includerii prevederilor 
ce ar reglementa mecanismul de 
cooperare (Regulamentul 
2006/2004) 
 

Legea nr. 187  din  22 iulie 2016  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind 
protecţia consumatorilor,  va intra în vigoare la 22 ianuarie 
2017. 
 

Instituirea cadrului normativ privind anumite 
aspecte ale vînzării de produse și garanțiile 
conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, 
uniform al protecției consumatorului în contextul 
pieței interne. 
 

 

Legea nr.6 din 26 februarie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (Directiva 90/314/CEE a 
Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanţe şi circuite), intrată în vigoare la 26 
august 2016. 

Stabilirea normelor de protecţie a consumatorilor 
în cadrul prestării serviciilor turistice.  
Uniformizarea regimurilor juridice distincte ale 
produselor de vacanţă cu cazare periodică, pe 
termen lung, intermediere și de schimb. 

 

Legea nr.8 din 26 februarie 2016 privind drepturile 
consumatorilor la încheierea contractelor, intrată în vigoare la 
26 august 2016. 

Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a 
consumatorilor şi stabilirea unor cerinţe unice 
privind informaţiile precontractuale la prestarea 
serviciilor către consumator. 

 

Legea nr.200 din 28 iulie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (Directiva 2008/122/CE), va 
intra în vigoare la 30 martie 2017. 

  

Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 15.11.2016 pentru 
aprobarea Reglementării tehnice privind imitaţiile de produse 
alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea 
sau siguranţa consumatorilor, va intra în vigoare la 1 aprilie 
2017. 

Instituirea cadrului normativ privind imitaţiile de 
produse alimentare, stabilind cerinţe în vederea 
interzicerii comercializării, importului, producerii 
şi exportului produselor respective, pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecţie a intereselor 
publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa 
persoanelor. 

 

Legea nr.157 din 18 iulie 2014 despre încheierea şi 
executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare 
de consum, intrată în vigoare la 18 februarie 2015; și Legea 
nr.159 din 18 iulie 2014 pentru completarea art.344 din Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 
octombrie 2008, intrată în vigoare la 18 februarie 2015 

Stabilirea unor reguli standard de informare a 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor la distanţă privind serviciile 
financiare de consum. 
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CAPITOLUL 6:   STATISTICI  
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 –  45 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 37 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –  8 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –  N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -   82 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Implementarea integrală a metodologiei Sistemului Conturilor 
Naționale al Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008 
(SCN, ONU-2008) şi a metodologiei de elaborare a Conturilor 
Internaţionale (MBP6, FMI 2009), armonizate cu metodologia 
Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SEC-2010). 

Indicatori macroeconomici, elaborați în 
conformitate cu standardele internaționale. 

Calcularea unui „indice 
armonizat al preţurilor de 
consum” (IAPC) conform 
standardelor UE 

Aplicarea metodologiei de calcul (Elaborarea calculelor 
experimentale în conformitate cu SCN, ONU-2008; SEC-
2010) al indicatorilor care influenţează, în primul rînd, 
mărimea produsului intern brut (PIB), şi anume:  
a) calculul serviciilor intermediarilor financiari indirect 
măsurate (SIFIM) şi distribuirea acestora pe activităţi 
economice și sectoare instituționale; 
b) volumului producţiei băncii naţionale; realizata, în curs de 
desăvârșire, perfectare. 
c) tratarea armamentului;  
d) tratarea activităţii de cercetare şi dezvoltare. 

Îmbunătățirea calității calculelor PIB prin 
reflectarea mai complexă a Valorii Adăugate 
Brute (VAB) pe activități economice, sectoare 
instituționale și a consumului final al 
gospodăriilor casnice și administrației publice; 

Proiectarea hărţilor tematice sau 
grafice conform rezultatelor 
finale ale recensămîntului 
populaţiei şi al locuinţelor 

 Elaborarea indicatorilor macroeconomici în prețurile medii ale 
anului precedent și prețurile anului de bază. 

Posibilitatea comparării rezultatelor obținute cu 
trimestrele perioadei curente. 

Elaborarea şi publicarea 
culegerilor tematice privind 
rezultatelor finale ale 
recensămîntului populaţiei şi al 
locuinţelor din anul 2014 

Actualizarea metadatelor şi politicii de diseminare. Facilitarea utilizării indicatorilor statistici pentru 
diferite grupuri de utilizatori. 

Dezvoltarea capacităţilor 
Inspectoratului de Stat al Muncii 
în producerea statisticilor privind 
accidentele de muncă conform 
normelor europene 
În 2015 BNS a propus Oficiului 
Național ILO în Moldova această 
temă pentru a fi inclusă în 
Program de Țară privind Munca 
Decentă (PTMD), 2016-2020 

Inițierea creării metadatelor în statistică (descrierea proceselor 
statistice). 

Optimizarea procesului de producere a datelor 
statistice, îmbunătăţirea si alinierea la 
standardele internaționale si europene. 

Reanimarea Consiliului Statistic 
prin includerea activității 
acestuia în procesul de luare a 
deciziilor 

Perfecţionarea unor elemente primordiale utilizate la calculul 
IPC, conform standardelor internaţionale:  
a) produse şi servicii, populaţie şi teritoriu; 
b) sistemul de ponderare utilizat; 
c) perioada de colectare a preţurilor; 
d) tratarea produselor sezoniere; 
e) ajustarea influenţei calităţii produselor asupra evoluţiei 
preţurilor. 

- Calcularea IPC pe zone teritoriale începând cu 
anul 2016 
-  Trecerea de la prezentarea IPC după metoda 
veche de clasificare la cea nouă după COICOP 
şi menţinerea continuităţii seriilor de timp IPC 
- Sistemul de ponderare ajustat la consumul final 
al populației de la conturile naționale 

 

Participarea personalului antrenat în prelucrarea şi elaborarea 
indicilor statistici la cursuri de instruire specializate, cum ar fi: 
a) cursul de instruire privind managementul; 
b) cursul de instruire „Statistica în acțiune” (STAC); 
c) cursul introductiv de instruire privind conturile regionale, în 
cadrul proiectului „Îmbunătățirea statisticii regionale în 
Republica Moldova (ENPI/2014/349-632”, ASEM (principalul 
rezultat al conturilor regionale va fi elaborarea indicatorului 
macroeconomic – Produsul Regional Brut); 
Seminarul Național privind dialogul Utilizatori –Producători de 
statistică regională „Introducere în statistica regională în 
contextul politicilor publice”, organizat în cadrul Proiectului 
„Îmbunătăţirea statisticilor regionale în Republica Moldova 
(ENPI/2014/349-632)”. 

Îmbunătăţirea capacităţii personalului statistic de 
a elabora date statistice calitative. 

 

 Desfăşurarea vizitelor de studiu în oficiile de statistică ale 
țărilor UE în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. 

Instruirea statisticienilor privind diferite practici 
inovatoare ale ţărilor UE.  

 

Participarea anuală în cadrul seminarului de nivel înalt 
organizat de către Comisia Europeană (EUROSTAT). 
 

Alinierea la recomandările Comisiei Europene 
(EUROSTAT) privind statistica. 

 

Asigurarea participării Biroului Naţional de Statistică în cadrul 
grupului de experți Business Registre. 
 

Cunoștințe căpătate privind practicele avansate 
de creare, actualizare și utilizare a Business 
Registrului în scopuri statistice 

 

Implementarea Metodologiei de evaluare a calităţii datelor 
colectate pentru AFM şi CBGC: 
• Elaborarea documentelor noi, privind calitatea 
datelor colectate. 
• Asigurarea procesului de perfecţionare a  
elementelor logistice, specifice reţelei AFM şi CBGC  
• Organizarea şi asigurarea procesului de testare a 

Îmbunătățirea managementului calității datelor 
colectate, prin implementarea documentelor și 
procedurilor standard de lucru, precum și 
coordonarea eficientă a procesului de colectare. 
Dezvoltarea unui mecanism de eficientizare a 
procesului de colectare a datelor. 
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procedurilor și documentelor noi, aferente managementului 
calităţii datelor colectate. 
 Inițierea discuțiilor cu partenerii (Eurostat și Proiectele de 
asistență tehnică etc. ) privind implementarea indicatorilor de 
calitate în sistemul național de statistică 

Managementul calității proceselor de producere 
și de diseminare a statisticilor in loc. 

 

 Elaborarea metodologiei şi implementarea indicatorilor privind 
statistica inovaţională conform cerinţelor UE în sistemul 
statistic naţional. 

Producerea statisticii inovării conform cerințelor 
UE. 

 

Elaborarea și aplicarea metodologiei de calcul al contului de 
producție pe agricultură, silvicultură, economia vînatului și 
piscuitului în conformitate cu Sistemul European al Conturilor 
Economice pe agricultură și silvicultură. 

Producerea calculelor  macroeconomice pe 
agricultură, silvicultură, economia vînatului și 
piscicultură  conform cerințelor UE 

 

Crearea registrului producătorilor agricoli pe baza datelor 
RGA – 2011. 

Registrul Statistic al Producătorilor Agricoli creat 
servește ca bază pentru crearea eșantioanelor, 
în scopul efectuării cercetărilor statistice 
selective în agricultură 

 

Reorganizarea și perfecţionarea cercetărilor statistice 
selective în agricultură. 

Elaborarea datelor  privind producția agricolă în 
profil regional în conformitate cu cerințele UE 

 

Elaborarea tipologiei exploataţiilor agricole pe baza datelor 
RGA-2011. 

Posibilitatea analizei caracteristicilor structurale 
ale exploataţiilor agricole şi a rezultatelor lor 
economice. 

 

Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice conform 
metodologiei Eurostatului privind ancheta structurală în 
agricultură.. 

Pregătirea pentru efectuarea în prima dată a 
Anchetei Structurale în Agricultură 

 

Elaborarea și aplicarea metodologiilor de calcul al cheltuielilor 
pentru protecția mediului, evaluarea indicatorilor în domeniul 
mediului conform metodologiilor. 

Elaborarea indicatorilor în domeniul mediului 
conform metodologiilor UE 

 

Utilizarea surselor de date administrative (SDA) ale:  
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS) în producerea:  
a) indicatorilor privind statistica întreprinderilor şi 
actualizarea registrului statistic; 
b) impozitelor, taxelor, altor contribuții obligatorii 
achitate/returnate nerezidenților (pentru statistica 
macroeconomică, vezi articolul 43 litera (d) măsura 14 
SDA ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) în 
producerea statisticilor privind câștigurile salariale pe ocupaţii, 
sexe şi grupe de vîrstă 
 În 2015 au fost inițiate primele activități: 

- BNS s-a adresat pentru asistență Proiectului 
„Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica 
Moldova”, finanțat de UE (STATREG); 

- A fost organizată prima întrunire pe acest subiect a 
reprezentanților BNS, CNAS și a liderului de echipă al 
Proiectului. 

Registrul statistic mai complex. 
Sporirea calității datelor statistice produse. 
 
 
 
Asistența din partea STATREG va facilita 
lansarea activităților întru realizarea acestei 
măsuri. 
 
Familiarizarea specialiștilor CNAS cu practica 
statistică europeană în acest domeniu 

 

Elaborarea şi implementarea unui software nou de preluare, 
verificare, procesare, validare şi extragere a datelor statistice 
privind comerţul exterior de mărfuri, care să facă faţă tuturor 
provocărilor legate de armonizarea statisticii comerţului 
exterior de mărfuri cu noile standarde ale ONU şi legislaţiei 
UE. 

  

 Elaborarea unei serii de indicatori macroeconomici în 
conformitate cu standardele internaționale și compatibili pe 
plan internațional, elaborați în conformitate cu metodologia 
SCN 2008/ESA 2010 cum ar fi:  
a) produsul intern brut; 
b) venitul național brut; 
c) venitul disponibil brut; 
d) economiile brute etc.  

Posibilitatea de a fi comparabili și compatibili pe 
plan internațional. 

 

Implementarea cercetărilor statistice lunare şi cercetarea 
vizînd preţurile în energetică  
 

Armonizarea legislației în domeniul statisticii 
energetice a Republicii Moldova cu 
Regulamentul (CE) nr.1099/2008 din 22 
octombrie 2008 cu privire la statistică energetică, 
modificat prin Regulamentul Comisiei (UE) nr. 
147/2013 din 13 februarie 2013, și Directivei 
2008/ 92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 octombrie 2008 privind 
procedura comunitară de îmbunătățire a 
transparenței prețurilor la gaz și energie electrică 
percepute utilizatorilor finali industriali. 

 

Elaborarea produsului regional brut (PRB) în conformitate cu 
SCN, ONU-2008/SEC-2010 

Indicator macroeconomic (PRB in profil 
teritorial.) 

 

Producerea datelor statistice în profil regional conform 
cerinţelor UE şi practicilor avansate ale ţărilor membre ale UE. 
Producerea indicatorilor macroeconomici regionali 

Date statistice calitative in profil teritorial conform 
cerințelor UE 

 

Implementarea clasificărilor statistice ale UE NACE, rev. 2, 
CPA 2008, PRODCOM în sistemul statistic naţional 

Alinierea la acquis-ul UE în domeniul statistic  

Elaborarea unui curriculum şi instituţionalizarea cursurilor de 
instruire profesională continuă în cadrul Biroului Naţional de 
Statistică 
  
Includerea în Planul anual de instruire a unui curs de instruire 

Instruire permanentă şi continuă a statisticienilor 
 
Calificarea şi orientarea personalului BNS pentru 
elaborarea de indicatori statistici calitativi 
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permanent privind managementul calității 

Identificarea resurselor umane şi financiare în vederea 
asigurării exerciţiului de aplicare a Sistemului naţional de 
statistică conform Culegerii de cerinţe statistice ale UE 
 

Sistemul statistic fortificat şi ajustat conform 
cerinţelor UE. 

 

Introducerea modificărilor şi completărilor în Legea cu privire 
la statistica oficială, la aspectele ce ţin inclusiv de 
independenţa profesională a directorului general al Biroului 
Naţional de Statistică conform principiilor fundamentale ale 
statisticii oficiale, precum şi a Codului Statistic European de 
Bune Practici) 

Cadrul legal în domeniul statistic revizuit intru 
apropierea treptată de acquis-ul UE în domeniul 
statisticii 

Aprobarea de Parlament a 
proiectului de lege cu privire la 
statistica oficială 

 Aplicarea Codului Statistic European de Bune Practici   
  

Funcționarea organizației in conformitate cu 
principiile Codului de practici al statisticilor 
europene și cu principiile generale de gestionare 
a calității 

 

Iniţierea discuţiilor cu EUROSTAT privind procesul de 
armonizare a sistemului naţional de statistică la Culegerea de 
cerinţe statistice ale UE. 

Motivarea pentru optimizarea procesului de 
producere a datelor statistice, imbunatatirea si 
alinierea la standardele internaționale si 
europene 

 

Aprobarea Regulamentului privind rapoartele statistice 
referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă  
prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 18 decembrie 2015. 

Crearea cadrului normativ necesar în vederea 
implementării prevederilor Legii aviației civile nr. 
1237-XIII din 09.07.1997, ce se referă colectarea 
datelor statistice, precum și modul de prezentare 
a acestora organelor de stat de statistică şi 
organismelor internaţionale în domeniu, pentru 
analiza activităţii în domeniul aviației civile din 
Republica Moldova.  
 

 

În contextul implementării ediției a VI-a a metodologiei de 
elaborare a Conturilor Internaționale macroeconomice 
(MBP6, FMI 2009):  

- a fost recalculat șirul dinamic pentru: serviciile de 
reasigurare, transferurile din reasigurări și perfecționarea 
cadrelor pentru perioada 2013-2016, precum și serviciile 
de călătorii pentru anul 2016; 

- a fost continuată extinderea metodologiei de calculare a 
încasărilor aferente remunerării salariaților, transferurilor 
personale și transferurilor de capital între gospodăriile 
casnice inclusiv pentru 2 zone geografice și 8 țări 
partenere pentru anii 2012-2013 și actualizate datele 
pentru anii 2014-2016; 

- au fost revizuite tranzacțiile majore, au fost efectuate 
sectorizarea surselor și un șir de concretizări 
metodologice la sub-conturile: ”Servicii internaționale”, 
”Venituri primare”, ”Venituri secundare” și la Contul de 
capital; 

- a fost extinsă baza informațională pentru compilarea 
asistenței financiare externe cu informația privind 
debursările din donații voluntare externe pentru instituțiile 
bugetare;  

- a fost precizată destinația debursărilor din granturile 
externe în cadrul mijloacelor speciale guvernamentale 
(altele decît finanțarea bugetului); 

- a fost aplicat modelul revizuit de calculare a remiterilor 
persoanelor fizice și reconciliate transferurile de capital 
între gospodăriile casnice; 

- la articolul „Active de rezervă” a fost elaborată 
sectorizarea hîrtiilor de valoare pe scadențe pentru 
perioada 2012-2015, au fost elaborați indicatorii 
trimestriali evaluați conform ratei la ziua tranzacției pentru 
perioada 2009-2010; 

- la articolul „ Investiții directe – pasive” pentru indicatorii 
capital social și instrumente de datorie a fost elaborată 
statistica trimestrială, în baza principiului valorii de bilanț, 
precum și modificarea algoritmului de prelucrare a 
raportului 1-invest conform noului formular; 

- a fost analizată metoda estimării valutei și depozitelor 
altor sectoare din perspectiva intrărilor și ieșirilor de fluxuri 
din sistemul bancar (calcule estimative pentru perioada 
2009-2015); 

a fost elaborată statistica transferurilor de mijloace financiare 
în favoarea persoanelor fizice (net și brut) și analiza conform 
provenienței geografice: Uniunea Europeană,  Comunitatea 
Statelor Independente, top-10 state 

Preluarea experienței țărilor europene, bazate 
pe directivele Uniunii Europene din domeniu, în 
vederea producerii statisticii Conturilor 
Internaționale. 
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În contextul elaborării unui nou Sistem Informațional 
aferent Conturilor Internaționale ale Republicii Moldova 
(MBP6, FMI 2009): 
- a fost proiectată și testată aplicația nouă de elaborare a 

Conturilor Internaționale (conform MBP6), a fost testat 
modulul de introducere a datelor la articolele balanței de 
plăți și ale poziției investiționale internaționale al aplicației 
noi de elaborare a Conturilor Internaționale, au fost 
actualizați algoritmii și armonizate denumirile indicatorilor 
în corespundere cu noile norme metodologice; 

- în cadrul aplicației DASS (comerțul exterior cu bunuri) a 
fost actualizat nomenclatorul mărfurilor în conformitate cu 
Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea 
Nomenclaturii combinate a mărfurilor; 

- au fost elaborate și testate un șir de rapoarte noi privind 
exportul și importul de bunuri fără bunurile pentru/după 
prelucrare și vînzările magazinelor duty-free; 

- este în proces de elaborare un caiet de sarcini pentru 
realizarea raportului statistic "Export / Import total conform 
structurii standard a balanței de plăți” pentru descărcare 
automată a datelor în balanța de plăți conform MBP6. 

În contextul actualizării metadatelor și politicii de 
diseminare și facilitare a utilizării indicatorilor statistici 
pentru diferite grupuri de utilizatori: 
- au fost elaborate Normele metodologice de 
compilare a balanței de plăți conform MBP6 și actualizate 
Normele metodologice pentru compilarea poziției 
investiționale internaționale și datoriei externe, a fost 
actualizată baza informațională a statisticii conturilor 
internaționale. Normele au fost publicate pe pagina-web 
oficială a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md) și în 
cadrul Anuarului statistic "Conturile internaționale ale 
Republicii Moldova pentru anul 2015"; 
- au fost actualizate schemele metodologice 
sectoriale de producere a statisticii conturilor internaționale; 
- au fost actualizate și publicate în Balance of 
Payments Statistical Yearbook (BOPSY) 2015 al Fondului 
Monetar Internațional metadatele privind elaborarea statisticii 
balanței de plăți și poziției investiționale internaționale; 
- au fost publicate, în baza unui chestionar extins, 
metadatele privind elaborarea statisticii rezervelor 
internaționale conform structurii noi; 
- pentru facilitarea utilizării indicatorilor statistici, pe pagina-

web oficială a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md) 
a fost publicat Chestionarul online al utilizatorului de date 
statistice aferente conturilor internaţionale 

 

  

CAPITOLUL 7:    GESTIONAREA FINANŢELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, 
INSPECŢIA FINANCIARĂ ŞI AUDITUL EXTERN 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 34 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 30 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 4 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  88 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

- A fost adoptată Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr. 181  din  25.07.2014; 
-  
 

- Dezvoltarea unui sistem modern de gestionare 
a finanțelor publice în Republica Moldova, bazat 
pe dezvoltarea durabilă a finanțelor publice, 
consolidarea disciplinei bugetar - fiscale și 
asigurarea gestionării eficiente și transparente a 
resurselor financiare publice; 
- Aplicarea standardelor internaționale, precum 
și a bunelor practici ale UE în acest domeniu. 

Adoptarea proiectului de lege 
privind modificarea și 
completarea unor acte 
normative, reieșind din 
prevederile Legii finanțelor 
publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr. 
181  din  25.07.2014. (ținînd 
cont că în procesul de 
coordonare cu APC au apărut 
unele divergențe, procesul de 
promovare a proiectului a fost 
tergiversat, astfel întru luarea 
deciziilor și promovarea 
proiectului respectiv urmează a 
fi organizate consultări 
suplimentare cu APC).

A fost aprobat Conceptul și Planul de acțiuni pentru 
elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public, prin Ordinul ministerului finanțelor nr. 159 din 
27.12.2016 

Alinierea la standardele internaționale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public  (IPSAS). 

 

A fost aprobat Regulamentul privind monitoring-ul financiar al 
întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale 

Eficientizarea mecanismelor privind procesul de 
efectuare a monitoring-ului financiar al 
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cu capital integral sau majoritar public, prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 875 din 21 octombrie 2014, elaborat în vederea 
ajustării conţinutului Hotărîrii Guvernului nr. 580 din 
08 mai 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
monitoring-ul financiar al întreprinderilor de stat/ municipale şi 
al societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar public. 

întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, 
înglobînd date noi referitoare la rapoartele 
auditorului, datoria sectorului public, precum şi 
alte date relevante pentru analiza economico-
financiară a entităţilor economice vizate. 

A fost elaborată Clasificația bugetară nouă aliniată la COFOG 
și GFS 2001, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor 
nr.190 din 31.12.2014 și Setul metodologic privind elaborarea, 
aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 
ministrului finanțelor nr.191 din 31.12.2014, cu aplicabilitate 
începînd cu planificarea bugetară pe anii 2016-2018 (ca 
urmare a elaborării modulului informațional „Gestionarea 
alocațiilor bugetare”, cît și în legătură cu necesitatea 
introducerii anumitor modificări/completări referitor la unele 
prevederi, Setul metodologic a fost ajustat/completat și 
reaprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24 
decembrie 2015. De asemenea, prin Ordinul ministrului 
finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 a fost reaprobată 
noua clasificație bugetară şi normele metodologice privind 
aplicarea acesteia, aliniată la standarde internaționale). 

Alinierea la standardele internaționale.  

- Desfășurarea, în perioada 2014 - 2016, a mai multor cicluri 
de instruire, axate pe aplicarea noii clasificaţii bugetare şi a 
noii metodologii de elaborare, aprobare și modificare a 
bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 
25 iulie 2014, precum și a modului de planificare bugetară în 
cadrul noului sistem informațional de management financiar 
(SIMF), care au fost aplicate începînd cu ciclul de planificare 
bugetară pe anii 2016-2018. 
- Asigurarea, conform Planului activităților de instruire pentru 
anii 2014-2015, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 
nr.63 din 13 mai 2014, a procesului de consolidare și 
dezvoltare a capacităților în cadrul autorităților publice 
centrale și locale privind aplicarea noului cadru legal și 
metodologic, a noii clasificații bugetare și sistemului 
informațional de management financiar. (Planul și Raportul de 
implementare a Planului de instruire pe anii 2014-2015 cu 
privire la metodologia de elaborare a bugetului, sistemelor 
informaționale de planificare bugetară și de gestionare a 
alocațiilor bugetare poate fi accesat la adresa 
http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep). 
- Asigurarea, conform Planului de implementare a Proiectului 
pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe în 
Republica Moldova pe anii 2014-2016 (faza 3), a procesului 
de furnizare a asistenței autorităților publice centrale și locale 
în dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe, cu 
suportul Programului Finanțele publice pentru Dezvoltare în 
cadrul Acordului de Cooperare dintre Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii 
Slovacia. 
- Actualizarea Programului standardizat de instruire, cu 
suportul Proiectului SlovakAid, în baza Raportului de evaluare 
a capacităților și analizei necesităților de instruire privind BBP 

Consolidarea capacităţilor în domeniul planificării 
bugetului și bugetării pe programe. 

 

- Prin Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013 au fost operate 
modificări și completări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 
2003 privind finanțele publice locale și Codul Fiscal nr. 1163-
XIII din 24 aprilie 1997, prin care a fost instituit un nou sistem 
de formare a bugetelor locale, care de la 1 ianuarie 2014 a 
fost aplicat în raioanele Basarabeasca, Ocnița, Rîșcani și 
municipiul Chișinău, iar începînd cu 1 ianuarie 2015 a fost 
aplicat în toate unitățile administrativ-teritoriale.  

În urma implementării noului sistem de formare a 
bugetelor locale a fost asigurată excluderea 
subordonării financiare între UAT de primul nivel 
față de nivelul al doilea, transparența și 
predictibilitatea la planificare prin stabilirea 
expresă în lege a cotelor de defalcare de la 
impozite și taxele de stat pe nivele de bugete 
locale și excluderea factorului uman la 
calcularea transferurilor de nivelare financiară, 
precum și stimularea colectării veniturilor proprii 
de către APL.    

 

- Prin Legea nr.71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, ce ţine de realizarea politicii 
fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2015 şi perfecţionarea 
legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare, a fost extinsă baza 
impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare cu panourile 
pentru reclamă, publicitate, alte informații ale agenţilor 
economici care le utilizează în scopuri proprii în locul în care 
aceştia își desfăşoară activitate de întreprinzător (inclusiv 
denumirea agentului economic) sau oricare alt loc. 

Consolidarea autonomiei financiare ale 
autorităților publice locale. 

 

- Prin Legea nr.138 din 17.06.2016 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (privind realizarea măsurilor 
de politică fiscală și vamală pe anul 2016 și perfecționarea 
actelor legislative din domeniul fiscal și vamal), începînd cu 
01.01.2017, se acordă dreptul autorităților administrației 
publice locale de a finanța evaluarea și reevaluarea bunurilor 
imobiliare în scopuri fiscale din sursele bugetului local și altor 
surse conform prevederilor cadrului legal, de rînd cu cele ale 
bugetului de stat. 

Consolidarea autonomiei financiare ale 
autorităților publice locale, precum și sporirea 
eficienței de la alocarea resurselor bugetare. 

 

- Prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și Consolidarea autonomiei financiare ale  
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completarea unor acte legislative (privind realizarea măsurilor 
de politică fiscală și vamală pe anul 2017 și perfecționarea 
actelor legislative din domeniul fiscal și vamal), a fost majorată 
cota maximă de impozitare pentru bunurile imobiliare cu 
destinație locativă de la 0,3% la 0,4% (drept urmare, cota 
minimă de impozitare va constitui 0,05%, iar cea maximă 
0,4%), precum și cota impozitului pentru bunurile imobiliare cu 
altă destinație decât cea agricolă de la 0,1% la 0,3%. 
Tot în contextul realizării măsurilor de politică fiscală și vamală 
pe anul 2017, au fost efectuate următoarele modificări: 
• a fost acordat dreptul autorităților locale de a stabili de sine 
stătător mărimea scutirii de la plata impozitelor pe bunurile 
imobiliare pentru persoanele de vîrstă pensionară, persoanele 
cu dezabilități, etc. (Scutirile stabilite în Codul fiscal nr.1163-
XIII din 24.04.1997 vor fi valabile pînă cînd autoritatea publică 
locală va adopta o altă decizie); 
• a fost anulată scutirea de la impozitul pe bunurile imobiliare 
(terenuri, loturi de pămînt) pentru proprietarii și beneficiarii ale 
căror terenuri și loturi de pămînt sunt destinate fondului silvic 
în cazul în care sunt antrenate în activitatea de întreprinzător, 
cu excepția întreprinderilor silvice la efectuarea tăierilor de 
reconstrucție ecologică, a celor de conservare și a celor 
secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor 
de cercetare și de proiectare pentru necesitățile gospodăriei 
silvice, de lichidare a efectelor calamităților naturale, precum 
și la efectuarea altor lucrări silvice legate de îngrijirea 
pădurilor. 

autorităților publice locale, precum și sporirea 
eficienței de la alocarea resurselor bugetare, 
care va contribui la acumularea de noi surse 
financiare la buget, în mărime de 87,3 mil.lei. 

Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ/legislativ în domeniul controlului financiar public intern 

- Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern 
(Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern) 
au fost actualizate și aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.74 din 10 iunie 2014; 
- Modificările şi completările la Regulamentul privind 
evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi 
control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare au fost 
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 73 din 06 
iunie 2014; 
- Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare a 
fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 433 din 15 iulie 
2015; 
Standardele naţionale de control intern în sectorul public au 
fost revizuite și  aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr.189 din 05 noiembrie 2015; 
- Manualul de management financiar şi control a fost revizuit 
în luna decembrie 2015, editat  în luna ianuarie 2016 cu 
suportul experţilor externi în cadrul Acordului de colaborare 
dintre Ministerul Finanțelor al Moldovei şi Ministerul Finanțelor 
al Olandei şi distribuit autorităţilor publice centrale; 
- Modificările şi completările la  Regulamentul privind 
certificarea auditorilor interni din sectorul public au fost 
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.195 din 01 
decembrie 2015 

Consolidarea cadrului normativ în domeniul 
controlului financiar public intern (CFPI), inclusiv 
a unui sistem de MFC şi audit intern în sectorul 
public conform bunelor practici ale UE, care va 
asigura utilizarea eficientă şi transparentă a 
fondurilor publice 
 

 

Finalizarea procesului de instituire a unităţilor de audit intern pentru autorităţile publice centrale şi locale de nivelul al doilea 

Întru asigurarea implementării prevederilor art.19 din Legea 
privind CFPI nr. 229 din 23.09.2010, care specifică 
obligativitatea instituirii subdiviziunilor de audit intern în 
autorităţile APC şi APL de nivelul II, precum şi conştientizarea 
necesităţii de creare a subdiviziunilor de audit intern în 
deosebi în cadrul APL de nivelul II  au fost organizate 4 
seminare de mediatizare, în cadrul cărora au participat 80 
manageri/auditori interni. 

La nivelul APC au fost create 21 subdiviziuni de 
audit intern (în care activează 35 auditori interni), 
dintre care 1 subdiviziune de audit intern nu este 
funcţională.  
24 APL de nivelul II dispun de subdiviziuni de 
audit intern (în care activează 24 auditori interni), 
dintre care 12 subdiviziuni nu sunt funcţionale. 

 

Fortificarea capacităţilor auditorilor interni prin instituirea unui sistem de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public 

- În domeniul auditului intern au fost desfăşurate în total 18 
seminare de instruire, la care au participat 528 auditori interni; 
- Au fost desfăşurate 3 Conferinţe în domeniul controlului 
financiar public intern, la care au participat 300 
manageri/auditori interni din sectorul public; 
- Cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în data de 30.06.2014 şi, respectiv, 01.07.2014, au fost 
organizate 2 ateliere de lucru pentru auditorii interni din cadrul 
APC şi, respectiv, APL de nivelul II, cu genericul „Alinierea 
Controlului Financiar Public Intern la cerinţele Uniunii 
Europene – dezvoltare, abordări şi provocări”, în cadrul cărora 
au participat 38 şi, respectiv, 24 auditori interni; 
- În data de 25.05.2016 a fost organizat un atelier de lucru cu 
genericul „Organizarea funcţiei de audit intern în cadrul 
autorităţilor APL”, la care au participat 15 manageri/auditori 
interni, scopul atelierului fiind identificarea unei modalităţi 
eficiente de organizare a funcţiei de audit intern la nivel local; 
- Totodată, în data de 02.12.2016 a fost organizată o şedinţă 
pentru auditorii interni din cadrul APC şi, respectiv, APL de 
nivelul II, cu genericul „Planificarea activităţii de audit intern 
pentru anul 2017 şi raportarea activităţii de audit intern pentru 

Au fost instruiţi 139 auditori interni, dintre care 
55 auditori interni au obţinut certificate de 
calificare.  
Majoritatea SAI raportează şi se subordonează 
direct managerului entităţii.  
Totodată, 97% din subdiviziunile de audit intern 
(SAI) dispun de Cartă de audit intern şi Planuri 
anuale de activitate, 59% din SAI şi, respectiv, 
52% din SAI, dispun de Planuri strategice ale 
activităţii de audit şi Programe de asigurare şi 
îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, 
iar 81 % din SAI dispun de un proces de 
urmărire a implementării recomandărilor. 
Toate SAI realizează misiuni de audit, în 
rezultatul cărora sunt întocmite Rapoarte de 
audit, care sunt prezentate managerului entităţii.    
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anul 2016”, în cadrul căreia au participat 47 auditori interni. 

Fortificarea capacităţilor managerilor entităţilor şi managerilor operaţionali pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi 
control în entităţile publice 

În domeniul managementului financiar şi controlului (MFC) au 
fost desfăşurate în total 14 seminare de instruire, la care au 
participat 339 manageri operaţionali. 
De asemenea, au fost organizate şi desfăşurate seminare de  
instruire de scurtă durată/de mediatizare în domeniile: 
- Organizarea şi implementarea MFC; 
- Identificarea şi descrierea proceselor; 
- Stabilirea obiectivelor; 
- Activităţi de control; 
- Conceptul de MFC; 
- Implementarea managementului riscurilor; 
- Documentarea proceselor operaționale; 
- Autoevaluarea sistemului de MFC; 
- Răspunderea managerială; 
- Implementarea Standardelor naţionale de control intern în 
sectorul public; 
- Managementul performanţelor şi al riscurilor; 
- Controlul managerial; 
- Cultura de control adecvată; 
- Conceptul de control financiar public intern; 
- Rolul managementului în implementarea Standardelor 
naţionale de control intern în sectorul public; 
- Cadrul normativ în domeniul MFC; 
- Consolidarea MFC ca rezultat al recomandărilor Curții de 
Conturi 
- Regulamentul model de organizare şi funcţionare a Direcţiei 
economie şi finanţe.  Cancelaria de Stat,autoritățile publice 
centrale și  alte autorităţi administrative centrale subordonate 
Guvernului, precum şi structurile organizaţionale din sfera lor 
de competenţă (autorităţile administrative din subordine, 
serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, 
precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de 
Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de 
fondator), au iniţiat procesul de actualizare a Regulamentelor 
de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor de economie şi 
finanţe, precum şi fişelor de post în vederea asigurării 
implementării prevederilor Regulamentului-cadru de activitate 
a serviciilor financiare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
433 din 15.07.2015 şi executării eficiente a atribuţiilor 
serviciului financiar. 

339 de manageri operaţionali din cadrul tuturor 
APC şi APL de nivelul II au fost instruiţi în 
domeniul MFC, în deosebi fiind consolidate 
capacitățile acestora întru stabilirea obiectivelor, 
identificarea și descrierea proceselor, precum și 
în implementarea managementului riscurilor la 
nivel de subdiviziune și la nivel de entitate.    
Seminarele de mediatizare desfășurate au 
condus la perceperea de către managerii din 
cadrul entităţilor publice a modalităţii de 
implementare/dezvoltare a sistemului de MFC în 
cadrul entității, inclusiv la aplicarea în practică a 
metodelor şi instrumentelor de lucru elaborate în 
domeniul stabilirii obiectivelor, identificării şi 
descrierii proceselor operaţionale, instituirii 
managementului riscurilor la nivel de 
subdiviziune/la nivel de entitate, precum şi 
modalităţii de efectuare a autoevaluării 
sistemului de MFC. 
 
 
 
 
 

 

Coordonarea proiectelor de acte normative în domeniul controlului financiar public intern cu actorii implicaţi şi cu părţile interesate 

Au fost coordonate cu DG Budget din cadrul Comisiei 
Europene, Curtea de Conturi, Inspecţia Financiară, 
subdiviziunile de audit intern, organele de specialitate ale 
APC, autorităţile APL următoarele acte normative: 
 proiectul Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit 

intern; 
 proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la 

modificarea şi completarea Regulamentului privind 
evaluarea, raportarea sistemului de management financiar 
şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare; 

 proiectul Regulamentului cadru de funcţionare a 
subdiviziunii economie şi finanţe; 

 proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la 
aprobarea Standardelor naţionale de control intern în 
sectorul public; 

proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la 
modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea 
auditorilor interni din sectorul public 

- Consolidarea cadrului normativ în domeniul 
CFPI, inclusiv a MFC şi activităţii de audit intern, 
precum și alinierea acestora la bunele practici 
ale UE; 
 
- Armonizarea sistemului de MFC şi funcţiei de 
audit intern cu bunele practici naţionale, evitarea 
dublărilor în activitate. 

 

Fortificarea competenţelor Unităţii centrale de armonizare 
(Direcţiei de armonizare a CFPI) prin instruire şi dezvoltare 
profesională continuă, schimb de experienţă, se realizează 
prin susținerea de către experții  olandezi prin intermediul 
Acordului de colaborare dintre Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei 

Alinierea la bunele practici UE în domeniul CFPI.  

Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern 

(10) Prin Hotărârile Curții de Conturi nr. 60 din 11.12.2013 și 
nr. 7 din 10.03.2014 s-a decis aplicarea ISSAI în activitatea 
de audit. 

În scopul consolidării cadrului intern, prin Hotărârea 
Curții de Conturi nr. 54 din 05.12.2016 au fost aprobate spre 
testare un set din cinci proiecte de norme metodologice 
privind realizarea auditurilor în conformitate cu principiile 
ISSAI. 

Consolidarea capacităților de audit ale Curții de 
Conturi prin realizarea unor misiuni calitative și 
în conformitate cu principiile ISSAI și așteptările 
societății civile.  

 

- 

(11) În perioada raportată au fost desfășurate 79 de activități 
de instruire naționale și internaționale, privind utilizarea în 
activitatea de audit a ISSAI-urilor.  

 - 

(12)Proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Curții 
de Conturi, a fost înaintat spre examinare în Parlament, cu 

 Curtea de Conturi și-a stabilit 
drept prioritate în noul PNA AA 
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2 Conform Raportului Doing business din 2016, la capitolul plata impozitelor, Republica Moldova a urcat 24 de poziții față de anul trecut, clasîndu‐se pe locul 

31 din 190  țări. Cît privește timpul necesar contribuabilului de a se conforma, acesta   a fost redus cu 5 ore (186) din contul timpului necesar pentru plata 

impozitelor privind veniturile din retribuirea muncii care în 2015 a înregistrat o medie de 89 ore. 

 

titlu de inițiativă legislativă. Pentru moment, proiectul de lege 
este distribuit spre avizare Comisiei permanente economie, 
buget și finanțe.  

2017-2019 să-și ajusteze 
activitatea în conformitate cu 
prevederile noii Legi a Curții de 
Conturi. 

(13) Noul proiect al Legii Curții de Conturi nu implică, în mod 
provizoriu, necesitatea modificării Constituției. 

 - 

(14) Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor conlucrează în 
conformitate cu cadrul legal în vigoare și în limita atribuțiilor 
funcționale,precum și în baza Acordului de colaborare semnat 
între aceste două instituții la 08.04.2016, prin realizarea 
schimbului de informații și bune practici, organizarea și 
desfășurarea seminarelor comune, atelierelor de lucru, 
meselor de lucru, etc. 

În perioada raportată de comun cu reprezentanții 
Ministerului Finanțelor, Curtea de Conturi a desfășurat 6 
evenimente. 

 - 

Art.50 Lupta împotriva fraudei și a corupției 

(2) În perioada raportată, reprezentanții Curții de Conturi au 
participat la 11 evenimente internaționale organizate și 
desfășurate în scopul realizării schimbului de experiențe și 
bune practici în domeniul prevenirii și combaterii fraudei și 
corupției. 

Consolidarea capacităților Curții de Conturi în 
domeniul identificării și determinării indicatorilor 
de fraudă și corupție în cadrul misiunilor de 
audit, prin dezvoltarea profesională a angajaților 
cu atribuții de audit și asigurarea interacțiunii cu 
organele de drept. 

 

(3) În perioada raportată reprezentanții Curții de Conturi au 
participat la 13 evenimente naționale organizate și 
desfășurate în scopul realizării schimbului de experiențe și 
bune practici în domeniul prevenirii și combaterii fraudei și 
corupției. 

  

(6) Curtea de Conturi de comun cu Procuratura Generală, 
Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, 
Serviciul de Informații și Securitate, Autoritatea Națională de 
Integritate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal a semnat la 11.11.2016 Ordinul 
Interdepartamental (Comun) nr.205/50/384/193/128/4/23  
privind organizarea și funcționarea Consiliului 
interdepartamental de cooperare între Curtea de Conturi și 
organele de drept.  

În perioada raportată au fost organizate 4 ședințe 
ale Consiliului și expediate organelor de drept 23 de materiale 
ale Curții de Conturi.  

  

Lupta împotriva fraudei și a corupției 

Curtea de Conturi participă, după caz, la dialogurile cu 
instituțiile Uniunii Europene. Astfel la 23 și 24 iulie 2015, 
reprezentanții Curții de Conturi au participat la ședința 
Subcomitetului pentru Cooperare Economică, la care au fost 
prezenți reprezentanți ai instituțiilor europene - participanți la 
implementarea/coordonarea Acordului de Asociere RM-UE 
(Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Economie și 
Afaceri Financiare, Direcția Generală pentru stabilitate 
financiară, servicii financiare și piața de capital a Uniunii, 
OLAF, EUROSTAT). Totodată Curtea de Conturi realizează 
un dialog permanent cu reprezentanții Delegației Uniunii 
Europene pe aspectele financiare, economice și de audit 
public extern. 

  

CAPITOLUL 8:     FISCALITATE 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 26 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 14 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 12 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 28,5 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  54 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislaţiei fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea 
barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor 

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de 
Stat  pentru anii 2016 – 2020 și  Planul de dezvoltare a 
Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020 de către 
Colegiul Ministerului Finanţelor la data de  03 august 2016. 
(extrasul din procesul – verbal nr. 4/1 din 03 august 2016) 

- Creșterea eficienței procedurilor de 
administrare fiscală prin excluderea barierelor 
care împiedică facilitarea colectării impozitelor și 
taxelor. Sporirea gradului de conformare a 
contribuabililor datorită înlăturării acestor bariere. 

2 
- Sporirea eficienței activităţii administrației 
fiscale și majorarea veniturilor la buget, care vor 

Elaborarea mecanismului de 
recuperare a creanțelor fiscale 
în conformitate cu Convenția 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) 
privind asistența administrativă 
reciprocă în materie fiscală 
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fi asigurate prin unificarea Serviciului Fiscal de 
Stat, excluderea activităților improprii și 
reorganizarea instituțională cu accent pe 
specializarea pe domenii funcționale.  

Au fost elaborate şi implementate rapoartele „Lista agenților 
economici care au avut livrări și/sau procurări de la 
întreprinderi anulate ca plătitori TVA în sume mai mare sau 
egale de:__” și „Lista contribuabililor ce au prezentat 
declarația TVA12 cu suma livrării mai mare sau egală decît 
suma indicată”, care se regăsesc şi pot fi generate on-line în 
Registrele disponibile pe portalul „Intrare autorizată” la 
Capitolul TVA. 

Rapoartele create au menirea de a facilita 
modalitatea de selectare a agenților economici 
care prezintă un grad sporit de risc în 
administrarea TVA, în procesul de planificare a 
controalelor fiscale. 
 

Revizuirea şi elaborarea 
acordurilor de colaborare cu 
statele membre UE în partea ce 
ţine de schimbul de informaţie 
referitor la patrimoniul şi 
veniturile atît ale contribuabililor 
rezidenţi, cît şi ale celor 
nerezidenți 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.4 din 18.01.2016 
pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 
din 05.02.2013 ,,Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce 
atestă  rezidența și impozitul pe venit achitat de către 
nerezidenți în Republica Moldova”. 
 

Utilizarea unor forme tipizate ce atestă rezidența 
şi impozitul pe venit achitat de către cetățenii 
nerezidenți, precum și reducerea timpului de 
eliberare a acestor certificate.  

Promovarea proiectul de lege 
privind completarea Codului de 
procedură penală al Republicii 
Moldova nr.122-XV din 14 
martie 2003, care prevede 
abilitarea Serviciului Fiscal de 
Stat cu atribuții de organ de 
constatare al infracțiunilor 
prevăzute la art. 241-242, 244, 
2441, 250-253 şi 3351 din Codul 
penal.  
(Aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.524 din 
28.04.2016 și, ulterior, adoptat 
în prima lectura la ședința 
Parlamentului la 01 iulie 2016). 

A fost elaborat și aprobat Setul de riscuri prin Ordinul 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 107 din 11.02.2015 
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind 
determinarea şi clasificarea riscurilor de conformare fiscală.  
 

Optimizarea administrării fiscale prin asigurarea 
planificării controalelor fiscale și promovării 
conformării fiscale voluntare a contribuabililor în 
baza analizei riscurilor 

Elaborarea și implementarea 
sistemului informaţional 
automatizat ”Managementul 
cazurilor”, care va conține 
modulele ”Restituirea TVA”, 
”Control Fiscal”, ”Contestații” și 
”Asistență legală” 

Au fost elaborate și aprobate toate VI capitole ale manualului 
de control: 
Capitolul I „Generalizări privind controlul fiscal și premizele 
inițierii acestuia”; 
Capitolul II „Cerințe de etică cu privire la efectuarea 
controlului fiscal”;  
Capitolul III „Analiza riscurilor și planificarea controalelor 
fiscale”; 
Capitolul IV „Organizarea, desfășurarea controlului fiscal și 
valorificarea rezultatelor acestuia”; 
Capitolul V „Regulamente, instrucțiuni, recomandări, ghiduri, 
reguli și alte acte normative ce țin de aspecte specifice 
controlului fiscal la fața locului”; 
Capitolul VI „Regulamente, instrucțiuni, recomandări, ghiduri, 
reguli și alte acte normative privind particularitățile efectuării 
controalelor fiscale pe ramuri (domenii) de activitate”.  

Crearea unui cadru standard de aplicare a 
practicilor și proceselor de control și 
eficientizarea lucrului inspectorilor fiscali, inclusiv 
şi a inspectorilor noi încadrați în Serviciul Fiscal 
de Stat. 

 

Armonizarea treptată a cotelor accizelor la produsele din tutun, prevăzute în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu structura şi ratele 
accizelor aplicate tutunului prelucrat prevăzute în Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011. 

Prin Legea nr.71 din 12.04.2015, Legea nr.138 din 
17.06.2016, Legea  nr.281 din 16.12.2016 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative, ce ţine de politica 
bugetar-fiscală şi vamală pentru anii 2015, 2016, 2017 şi 
perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare, a fost 
asigurată continuarea ajustării cotelor accizelor în vederea 
ajustării graduale a acestora la nivelul ţărilor din regiune, 
inclusiv la standardele europene.  
Prin urmare, a fost asigurată continuarea armonizării cotei 
accizului pentru ţigaretele cu filtru: 

 pentru perioada 01.05.2015 - 30.06.2016: 
 - 200 lei/1000 ţigarete  + 18%; 

 pentru perioada 01.07.2016 – 31.12.2016: 
 – 300 lei/1000 ţigarete  + 12%, dar nu mai puţin de 400 lei; 

 pentru anul 2017: 
 – 360 lei/1000 ţigarete + 12%, dar nu mai puţin de 480 lei; 

 pentru anul 2018: 
 – 410 lei/1000 ţigarete + 12%, dar nu mai puţin de 540 lei; 

 pentru anul 2019: 
 - 460 lei/1000 ţigarete + 12%, dar nu mai puţin de 610 lei. 

Acumularea de noi surse financiare la buget, 
precum şi diminuarea consumului articolelor din 
tutun, mărfuri ce au o influenţă negativă asupra 
sănătăţii populaţiei şi a dezvoltării societăţii în 
general. 

 

În scopul respectării angajamentelor asumate în ce priveşte 
combaterea traficului ilicit de ţigarete, a fost aprobat Planul de 
acţiuni pentru combaterea traficului ilicit de ţigarete pentru 
perioada anilor 2016-2018, prin Ordinul Serviciului Vamal 
nr.67-o din 03.03.2016. 

  

Modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; Modificarea şi completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru 
punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal; Modificarea şi completarea Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV 
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din Codul fiscal (în partea ce ţine de TVA). 

A fost iniţiată procedura de armonizare a legislaţiei fiscale în 
partea ce ţine de TVA, fiind elaborat tabelul comparativ 
aferent prevederilor din Directiva 2006/112/EC din 28 
noiembrie 2006, Codul fiscal al României şi cele din Titlul III la 
Codul fiscal al Republicii Moldova. 
Totodată, în scopul revizuirii legislaţiei fiscale în contextul 
Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană, cu suportul experţilor Băncii Mondiale a fost 
elaborat un raport al cadrului legal existent şi alternative 
legislative în domeniile taxei pe valoarea adăugată şi 
accizelor, în vederea armonizării progresive la legislaţia 
Uniunii Europene. 

 Definitivarea proiectului de lege 
ce ţine de armonizarea legislaţiei 
fiscale la prevederile Directivei 
2006/112/EC a Consiliului din 28 
noiembrie 2006. 

Modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; Modificarea şi completarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru 
punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal; Modificarea şi completarea Legii nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV 
din Codul fiscal (în partea ce ţine de accize). 
- Au fost examinate ratele minime ale accizelor stabilite în 
Directivele UE, şi a fost elaborat tabelul de evoluţie a valorii 
cotelor accizelor necesare a fi stabilite în conformitate cu 
ratele din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 
şi Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 şi 
conform calendarului stabilit în Acordul de Asociere RM-UE. 
- A fost iniţiată procedura de armonizare a legislaţiei fiscale în 
partea ce ţine de TVA şi accize, fiind elaborat tabelul 
comparativ aferent prevederilor din Directiva 92/83/CEE, 
Directiva 2008/118/CE şi din a treisprezecea directivă 
86/560/CEE, Codul fiscal al României şi cele din Titlul III şi IV 
la Codul fiscal al Republicii Moldova. 

 Definitivarea proiectului de lege 
ce ţine de armonizarea legislaţiei 
fiscale la prevederile Directivei 
2008/118/CE a Consiliului din 16 
decembrie 2008, la prevederile 
celei de-a treisprezecea 
Directivă 86/560/CEE  a 
Consiliului din 17 noiembrie 
1986 şi Directivei 92/83/CEE a 
Consiliului din 19 octombrie 
1992. 

   

CAPITOLUL 9: SERVICII FINANCIARE 

Altele decăt cele prevăzute la Titlul V 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 –10 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 10 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –  0 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  100% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

A fost adoptată Legea nr.106 din 28.05.2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 
privind societățile pe acțiuni (Monitorul Oficial nr.150-159/313 
din 19.06.2015). 
 

Aducerea în concordanță a prevederilor Legii 
privind societățile pe acțiuni cu Legea nr.171 din 
11.07.2012 privind piața de capital ce vizează 
societățile pe acțiuni care cad sub calificativul de 
entitate de interes public și tranzacționarea 
valorilor mobiliare emise de acestea, auditarea 
situațiilor financiare, reglementarea tranzacțiilor 
de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, 
protejarea intereselor patrimoniale ale tuturor 
acționarilor etc. 

 

Prin Înscrierea Protocolară nr. 60/17 din 12.12.2014 a fost 
aprobat Ghidul practic privind depistarea de fraude, abuzuri și 
manipulări pe piaţa financiară nebancară  

Furnizarea informațiilor practice pentru angajații 
CNPF cu privire la activitățile care implică 
potențial risc pentru fraude, abuzuri și manipulări 
pe piața financiară nebancară (piața asigurărilor, 
piața de capital și sectorul de microfinanțare) și 
metodele care trebuie aplicate pentru a le 
depista, ca ulterior riscurile potențiale de fraudă 
să poată fi reduse și să poată fi asigurată 
protecția consumatorilor 

 

În anul 2015 sistemul RCA Data a fost dezvoltat prin 
introducerea blocului bonus-malus. Prin Hotărîrea CNPF 
nr.22/3 din 29.04.2015 a fost aprobat Regulamentul privind 
aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în 
redacţie nouă). 

Regulamentul stabilește procedura de aplicare a 
sistemului de reducere și majorare a primei de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
internă în funcție de istoricul daunelor 
asiguratului și a persoanelor indicate în 
contractul de asigurare ca fiind admise să 
utilizeze autovehiculul.  
Dezvoltarea sistemului RCA Data va permite 
calcularea primei de asigurare pentru fiecare 
deținător de autovehicule conform pagubelor 
produse. 

 

CNPF a elaborat „Ghidul investitorului pe piaţa de capital”, 
„Ghidul investitorului la bursa de valori”, „Ghidul participantului 
la fondul de pensii facultative” 

Aprobarea finală și implementarea  prevederilor 
ghidurilor respective  va fi realizată urmare a 
punerii în aplicare a noului cadru legislativ și 
normativ privind piața de capital și fondurile de 
pensii facultative. CNPF definitivează cadrul 
normativ subordonat Legii  nr. 171 din 
11.07.2012 privind piața de capital.   

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 999 din 10.12.2014 a fost 
aprobat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea și 
schimbul de informație între Comisia Națională a Pieței 
Financiare din Republica Moldova și Comitetul de Stat pentru 
Valori Mobiliare din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku, la 
23.10.2014. 
Prin Înscrierea Protocolară nr. 22/11 din 29.04.2015 a fost 

Promovarea cooperării dintre diferiții actori ai 
sistemului financiar, inclusiv autoritățile de 
reglementare și control 
 
 
 
Dezvoltarea cadrului de reglementare și 
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aprobată semnarea Acordului de cooperare nr.597547 între 
CNPF și Corporația Financiară Internațională 
 
 
 

supraveghere a activității biroului istoriilor de 
credit și consolidarea și dezvoltarea sistemului 
de asigurare a schimbului de informaţii vizînd 
creditele 

La 30.07.2015 Parlamentul a adoptat Legea nr. 147 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative(în vigoare din 
21.08.2015), 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. 
 
Totodată, prin Legea nr.147 din 30.07.2015 a fost reglementat 
cadrul de colaborare a Băncii Naționale a Moldovei cu 
autoritățile ce dețin competențe în reglementarea și 
supravegherea sectorului financiar și bancar din alte state. 

  

La 08.04.2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 62 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative (publicată la 
06.05.2016). Această lege urmărește, printre altele, 
fortificarea independenței Băncii Naționale a Moldovei, 
stabilind că nicio autoritate publică sau orice altă parte terță 
nu poate aproba, suspenda, anula, cenzura, amîna sau 
condiționa intrarea în vigoare a actelor Băncii Naționale, nici 
nu poate emite opinii ex-ante asupra actelor Băncii Naționale, 
nici nu poate influenta în orice alt mod emiterea actului final al 
Băncii Naționale. Totodată, Legea nr.62 din 08.04.2016 
conține unele reglementări menite să consolideze protecția 
legală a Băncii Naționale, a membrilor organelor de 
conducere ale Băncii Naționale, ale lichidatorilor desemnați de 
aceasta, precum și ale personalului Băncii Naționale. 

  

Legea nr. 62 din 08.04.2016 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative prevede, printre altele, 
atribuția Băncii Naționale a Moldovei de a constitui 
Depozitarul central unic, de a opera, reglementa și 
supraveghea activitatea acestuia în conformitate cu atribuțiile 
ce aveau să fie stabilite într-o lege specială și în alte acte 
normative. 
 
În continuare, la 03.10.2016 Parlamentul a adoptat Legea 
nr.234 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor 
mobiliare (în vigoare din 04.10.2016). Menționăm că proiectul 
acestei legi speciale a fost elaborat de Banca Națională a 
Moldovei cu asistența Fondului Monetar Internațional. 
Conform prevederilor acestei legi, Guvernul, în termen de 3 
luni de la publicarea legii, va elabora și va prezenta 
Parlamentului proiectul unei legii de modificare și completare 
a actelor legislative în vigoare, în vederea aducerii acestora în 
conformitate cu Legea nr.234 din 03.10.2016. Reieșind din 
prevederile expuse, Banca Națională a Moldovei a elaborat și 
a transmis către Guvern proiectul legii de modificare și 
completare a actelor legislative. 

  

La 04.10.2016 a intrat în vigoare Legea nr.232 din 03.10.2016 
privind redresarea și rezoluția băncilor, care transpune parțial 
în legislația națională dispozițiile Directivei 2014/59/UE privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, document ce 
concretizează eforturile Uniunii Europene pentru a crea un 
cadru eficace de gestiune a crizelor pentru instituțiile 
financiare. 
 
Cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul bancar instituit 
prin acest act legislativ cuprinde prevederi care se referă la 
trei etape distincte - pregătirea, intervenția timpurie și rezoluția 
bancară. Pentru fiecare dintre aceste etape au fost preluate, 
în mare parte, conform dispozițiilor Directivei 2014/59/UE, 
condițiile declanșatoare, obiectivele și principiile care trebuie 
respectate, competențele autorităților implicate, instrumentele 
ce pot fi aplicate, precum și condițiile, limitele și modalitatea 
de implementare a acestora, mecanismele de finanțare a 
rezoluției, derogările de la aplicarea altor acte normative, 
mecanismele de siguranță, căile de atac accesibile 
persoanelor care se consideră prejudiciate prin actele 
autorităților desemnate să pună în aplicare dispozițiile actului 
normativ. 
 

  

La 03.11.2014 Banca Națională a Moldovei și Autoritatea 
Federală de Supraveghere Financiară din Germania au 
încheiat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în 
domeniul supravegherii bancare. 
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În anul 2014 Banca Națională a Moldovei a reînnoit 
negocierile cu autoritățile de supraveghere bancară din 
Austria, Franța și Italia în vederea semnării unor acorduri de 
cooperare în domeniul supravegherii bancare. Autoritățile din 
țările menționate supraveghează activitatea grupurilor 
bancare care dețin cote substanțiale în unele bănci din 
Republica Moldova. 
 
Întrucît Banca Centrală Europeană a devenit responsabilă de 
îndeplinirea unor atribuții specifice din domeniul supravegherii 
prudențiale a unor instituții de credit din Uniunea Europeană 
(inclusiv supravegherea unor grupuri bancare din Uniunea 
Europeană care dețin cote substanțiale în unele bănci din 
Republica Moldova), Banca Națională a Moldovei a inițiat 
discuții cu Banca Centrală Europeană privind modalitățile de 
cooperare bilaterală, fiind examinată și posibilitatea încheierii, 
la un anumit moment din viitor, a unui acord de colaborare 
bilaterală în domeniul supravegherii bancare. Existența unui 
asemenea acord cu Banca Centrală Europeană ar putea 
exclude necesitatea unor acorduri încheiate între Banca 
Națională a Moldovei și autoritățile de supraveghere bancară 
din Uniunea Europeană. 

CAPITOLUL 10:     POLITICA INDUSTRIALĂ ŞI ANTREPRENORIALĂ 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 49 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 31 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 18 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  63% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE/PRIORITĂŢI 

Implementarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova 
pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”. 

Dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor, 
inclusive a ÎMM, dezvoltarea ifrastructurii de 
support pentru activitatea inovațională și 
asigurarea condițiilor pentru edificarea unei 
economii bazate pe cunoaștere. 
 

 

4 Hotărîri de Guvern aprobate cu privire la acordarea titlului de 
parc industrial: 

- nr. 522 din 28.04.2016 cu privire la modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 451 din 28 iunie 2013 
(extinderea PI „CAAN”; 

- nr. 186 din 26.02.2016 cu privire la acordarea titlului de PI 
SRL „Sud-Invest Company”; 

- nr. 742 din 10.09.2014 cu privire la acordarea titlului de PI 
„Comrat”; 

- nr. 918 din 07.11.2014 cu privire la acordarea titlului de PI 
„FAIP”. 

Crearea premiselor necesare pentru 
constituirea şi funcţionarea parcurilor 
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de 
inovare întru facilitarea implementării în 
practică a inovaţiilor şi transferului de 
tehnologii ce rezultă în produse şi servicii noi 
sau perfecţionate, competitive pe piaţă. 
 
 

 

HG nr. 1184 din 27.10.2016 pentru modificarea unor Hotărîri ale 
Guvernului (HG 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de determinare și comercializare a activelor 
neutilizate ale întreprinderilor și HG 652/2011 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a 
concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor 
investiționale pentru parcul industrial) 
 
 

Dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile şi 
instituţiile ştiinţifice, academice şi 
educaţionale, prin o formă nouă pentru 
Republica Moldova de organizare a 
businessului cum ar fi asocierea clusterială în 
vederea creării condiţiilor de dezvoltare 
efectivă a procesului de inovare în Republica 
Moldova şi a unei economii sustenabile şi 
competitive bazate pe cunoaştere şi inovare, 
precum şi pentru a stimula inovarea în cadrul 
firmelor şi în societate în general. 

 
Identificarea potențialului clusterial al 
regiunilor republicii prin susţinerea dezvoltării 
clusteriale a sectorului industrial. 

 
Crearea rețelelor de parcuri industriale pe 
întreg teritoriul țării va determina dezvoltarea 
unui sector industrial al economiei tehnologic 
avansat, eficient şi competitiv, racordat la 
standardele europene.Concomitent, vor fi 
dezvoltate acele sectoare, care creează 
produse cu o valoarea adăugată înaltă. 
Principiile de activitate ale parcurilor sînt 
lansarea de noi activităţi industriale, atragerea 
tehnologiilor inovatoare, implementarea 
echipamentelor moderne, crearea locurilor de 
muncă etc. 
 

 

A fost aprobată Legea nr.127 din 09.06.2016 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. 
 

A fost optimizat numărul genurilor de activitate 
reglementate prin licenţiere prin excluderea a 
3 genuri: - activitatea burselor de mărfuri; - 
confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; - 
activitatea de depozitare a cerealelor cu 
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eliberarea certificatelor de depozit pentru 
cereal. 

Prin Hotărîrea nr.753 din 14.06.2016 a fost aprobat Conceptul 
mecanismului de gestionare și eliberare actelor permisive și 
implementarea soluțiilor de ghișeu unic și Planul de acțiuni 
pentru optimizarea actelor permisive și implementarea soluțiilor 
de ghișeu unic. 

În Concept este descrisă abordarea generală, 
funcțiile și arhitectura Mecanismului de 
gestionare și eliberare a actelor permisive 
care se va realiza prin implementarea unui 
sistem informațional de tip G2B (Government 
to Business). Sistemul în cauză va fi orientat 
spre oferirea de e-Servicii către mediul de 
afaceri cu scopul de a facilita procesul de 
solicitare și emitere a actelor permisiveatît 
pentru antreprenori, cît și pentru autoritățile 
publice emitente. 

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.775 din 20 iunie 2016 a fost 
aprobat proiectul de hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor 
şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
potrivit căruia Metodologia de elaborare a Analizei impactului de 
reglementare a fost expusă într-o nouă redacție. 

  

Prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 29.06.2016 a fost aprobată 
Metodologia de evaluare a impactului autorităților publice în 
procesul de executare a funcțiilor de reglementare. 

A fost optimizat mecanismul AIR pentru 
proiectele actelor legislative și normative, în 
privința următoarelor aspecte: 

- diminuarea numărului de cazuri de aprobare a 
reglementărilor în domeniul activității de 
întreprinzător în lipsa AIR și cu încălcarea 
cerințelor ce țin de transparența 
proiectelor de reglementări; 

- simplificarea și clarificarea cerințelor privind 
efectuarea AIR; 

- asigurarea transparenței procesului AIR; 
- ridicarea calității actelor de reglementare în 

domeniul activității de întreprinzător. 
Prin Metodologie a fost stabilit un mecanism 
unitar de evaluare anuală a performanței 
autorităților publice asupra mediului de afaceri 
în procesul de executare a funcțiilor de 
reglementare și de îmbunătățire a 
performanței acestora. Principalele obiective 
ale Metodologiei sunt: (a) stabilirea unui set de 
indicatori critici pentru evaluarea performanței 
autorităților publice în procesul de executare a 
funcțiilor de reglementare; (b) reducerea 
poverii administrative și costurilor asociate 
reglementării asupra întreprinderilor; (c) 
elaborarea recomandărilor și îmbunătățirea 
performanței autorităților publice în procesul 
de reglementare 

 

IMM-uri şi comerţ interior 

În vederea realizării “Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020” (acțiune cu 
caracter continuu), conform Raportului privind realizarea 
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de 
dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2012-2014 se constată că, din totalul de 86 de acțiuni 
planificate, 70 acțiuni au fost total realizate, 14 realizate parțial 
iar 2 acțiuni au rămas nerealizate.  
 

Impactul scontat al realizării strategiei:  
1. creşterea numărului mediu de IMM-uri la 

1000 locuitori pînă la 25 de IMM-uri pînă în 
2020;  

2. creşterea numărului de angajaţi în cadrul 
IMM-urilor pînă la 65% pînă în 2020;  

3. atingerea unei ponderi de 38% a IMM-
urilor în PIB pînă în 2020;  

asigurarea unei concurenţe eficiente prin 
consolidarea competitivităţii şi facilitarea 
creşterii şi inovării IMM-urilor sustenabile. 

 

Acțiunea de Completare a 
Portalului Sistemului Achiziţiilor 
Publice Electronice cu o bază de 
date automatizată a ofertelor de 
bunuri şi servicii ale IMM-urilor - 
Realizarea acţiunii nu a fost 
posibilă din lipsa surselor 
financiare, care urmează a fi 
identificate pe parcursul anului 
2017. 

 
Şcolarizarea managerilor şi a 
contabililor în vederea includerii 
valorii proprietăţii intelectuale în 
bilanţul contabil al IMM-urilor -  

Pentru a asigura continuitatea implementării strategiei 
menționate, prin HG nr. 397 din 16.06.2015 a fost aprobat 
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru anii 
2015-2017 

Conform raportului elaborat pentru anul 2015 
din totalul de 122 acțiuni planificate, 12 au fost 
realizate, 20 parțial realizate, 16 în proces de 
realizare. 

 

Examinarea practicilor statelor membre UE şi ţărilor ENP în vederea ajustării politicilor la principiile SBA 

Vizita de studiu ”Dezvoltarea antreprenoriatului social”, în Italia, 
(13.06.2016-17.06.2016). 
- Seminarul TAIEX ”Oportunități de consolidare a procesului de 
angajare a tinerilor în cîmpul muncii și a antreprenoriatului”, în 
Slovacia (23.05.2016-24.05.2016). 
- Vizita de studiu ” Implementarea politicilor în domeniul 
migrației și dezvoltării și mecanismului de susținere și 
mobilizare a diasporei”, Israel, (26.03.2016-02.04.2016). 
- Curs de instruire ”Politici de dezvoltare a ÎMM”, în Hiroshima, 
Japonia, (17.05.2016-24.06.2016). 
În perioada 10-13 octombrie, la Veneția, s-a participat la 
seminarul ”Sprijinirea competitivității IMM-urilor în țările 
Parteneriatului Estic: Promovarea Internaționalizării IMM-urilor 
și implementarea politicilor”, organizat de ETF și Comisia 

IMM-urile din Republica Moldova vor avea 
posibilitatea și capacitățile necesare pentru a 
se lansa pe piețele de desfacere europene. În 
aceste sens, este primordială armonizarea 
cadrului legislativ și normativ în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii la recomandările 
europene și alinierii, în acest context, la 
principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii („Small Business Act” for Europe). 
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Europeană. 
 
La data de 6 decembrie, la Bruxelles, s-a participat la al 16-lea 
panel de discuții cu privire la politicile de dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Platformei 2 „Integrare 
Economică şi Convergenţă cu Politicile UE”, eveniment 
organizat de către Comisia Europeană și ETF. 
Implementarea unor programe de monitoring pentru întreprinderile „absolvente„ ale business incubatoarelor , în scopul identificării și promovării 
bunelor practici 

Cumulativ, numărul companiile absolvente ale Incubatoarelor 
de afaceri (IA), membri ai Reţelei IA din Moldova, constituie 
141. Întreprinderile sunt monitorizate permanent, informate şi 
invitate la diverse evenimente destinate antreprenorilor, la nivel 
local şi naţional. 

Ca urmare a monitorizării continue 
întreprinderile beneficiază de servicii de 
consultanţă, asistenţă şi instruire pentru 
dezvoltarea afacerilor. 
 

 

Identificarea resurselor în vederea elaborării şi implementării unor programe de adaptare a IMM-urilor la “economia verde” şi la noile tehnologii 

La 25 noiembrie 2016, la Paris a avut loc lansarea unui Program 
privind dezvoltarea economiei verzi, eveniment organizat de 
Comisia Europeană și OECD și la care a participat şi RM. În 
acest sens, se poartă negocieri cu partenerii de dezvoltare în 
vederea atragerii asistenței tehnice pentru finanțarea unui 
program (proiect) privind adaptarea IMM-lor la economia verde. 
 

Trecerea IMM-urilor la o activitate „verde”, 
inclusiv proiectarea de produse şi servicii 
verzi, implementarea tehnologiilor verzi 
inovative, promovarea bunurilor ecologice vor 
contribui atît la creșterea competitivității 
întreprinderilor autohtone nu doar pe piața 
internă, ci și pe piețele externe cît și la 
asigurarea unei dezvoltări durabile a 
economiei în raport cu mediul ambiant. 

 

Elaborarea și implementarea 
unor programe de suport pentru 
creșterea și inernaționalizarea 
ÎMM.  

Capitalizarea în continuare a programelor:PARE 1+1 și PNAET 

A) În vederea implementării Programului de Atragere a 
Remitențelor în Economia „PARE 1+1”, au fost întreprinse 
următoarele acțiuni: 
- a fost instruite 249 migranţi şi rudele de gradul I 
acestora în crearea şi gestionarea afacerilor, dintre care 34% 
sunt femei; 
- au fost organizate 8 ședințe ale  Comitetului de 
Supraveghere al Programului; 
- au fost încheiate 346 contracte de finanțare 
nerambursabilă (136 contracte obligația din anul 2015 și 210 - 
din anul 2016), în sumă de 51,91 mil. lei, ceea ce va favoriza 
investiții în economie de 158,09 mil. lei; 
- în urma recepționării actelor justificative a investițiilor 
efectuate de către beneficiari, au fost transferate granturi în 
sumă de circa 46,95  mil. lei; 
- au fost acordate 520 consultații post-finanțare 
aferente implementării proiectelor investiționale; 
- au fost efectuate vizite de monitorizare la 152 
beneficiari PARE 1+1 din raioanele: Anenii Noi, Briceni, 
Cantemir, Cahul, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Călărași, Căușeni, 
Criuleni, Comrat, Drochia, Dondușeni, Edineți, Glodeni, 
Ialoveni, Hâncești, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, 
Șoldănești, Ștefan – Vodă, Taraclia, Telenești, Sângerei și mun. 
Chișinău și Bălți - companii care se află la diverse etape de 
dezvoltare: pre-finanțare, monitorizare și monitorizare finală.   
- De asemenea, au fost chestionați telefonic circa 450 
beneficiari ai programului PARE 1+1. 
- a  continuat mediatizarea Programului PARE 1+1 prin 
sursele media, diverse mese rotunde, conferințe naționale și 
internaționale, foruri, întâlniri cu Diaspora etc. De asemenea s-
au transmis informații cu referire la extinderea programului 
PARE 1+1 până în anul 2018 Consiliilor raionale. 
 
b) PNAET (2008-2016) –PNAET  oferă: Instruire și consultanță 
antreprenorială gratuită, Finanţare și Monitorizarea post – 
finanțare.  
 
Întrucât în anul 2016 a expirat perioada de implementare a 
Programului PNAET Dezvoltarea unui nou Program de suport 
pentru tineri antreprenori. 

Până în prezent, prin intermediul Programului 
PARE 1+1, a fost facilitat accesul la finanțare 
nerambursabilă pentru 900 întreprinderi, în 
sumă de 158,77 milioane lei, suma totală a 
investițiilor planificate în economie constituind 
peste 524 milioane lei. 
Urmare analizei indicatorilor înregistraţi în 
cadrul Programului conf situației la înc. anului 
2016, este de menţionat următoarele: 
 1582 persoane şi-au manifestat interesul 

de a participa la Programul “PARE 1+1” şi 
a investi remitenţele obţinute de lucrătorii 
migranţi din peste 40 state ale lumii. 

 1292 persoane (respectiv 568 lucrători 
migranţi şi 680 rude de gradul I) au fost 
instruite în domeniul desfăşurării unei 
afaceri, ceea ce a contribuit la sporirea 
abilităţilor de a gestiona o întreprindere, a 
sporit accesul la informaţii cu privire la 
diverse oportunităţi de dezvoltare a unei 
afaceri, la socializarea cu alţi beneficiari 
de remitenţe. 

 845 antreprenori au elaborat un plan de 
afaceri, respectiv au prognozat activitatea 
întreprinderii pe un termen de cel puţin 3 
ani de zile, beneficiind de consiliere 
referitor la rentabilitatea şi oportunitatea 
implementării proiectului investiţional. 

 Jumătate din întreprinderile finanţate au 
fost lansate urmare participării 
beneficiarilor de remitenţe la Program 
(294 întreprinderi din 581 întreprinderi 
sunt start-upuri). 

 Analiza pe gen elucidează faptul că 
29,6% din totalul beneficiarilor PARE 1+1 
sunt femei, respectiv 172 întreprinderi 
sunt create şi/sau administrate de femei. 

 După criteriul de vârstă, este de evidenţiat 
faptul că cca 51% din antreprenori sunt 
tineri cu vârsta până la 35 ani. 

  Peste 50% din beneficiari investesc în 
domeniul agriculturii, respectiv este 
îmbunătăţită infrastructura agricolă, sunt 
create lanţuri valorice, se implementează 
inovaţii şi tehnologii moderne atât în 
zootehnie, cât şi în cultura vegetală. 

 Din punct de vedere geografic, 
întreprinderilor sunt create şi activează în 
zona rurală a ţării. Astfel, peste 500 
beneficiari îți desfăşoară activitate în 
satele şi orăşelele din ţară, iar în mun. 
Chişinău şi Bălţi fiind înregistrate puţin 
peste 13% din întreprinderi (respectiv 
12,7% şi 0,7% din total). 

PNAET: În cadrul Programului, în perioada 
2008-2015 au fost instruiți 4103 de persoane 
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dintre care 1763 – femei. Totodată, s-au oferit 
14061 consultații și au fost organizate 149 
cursuri destinate tinerilor antreprenori. 
 
În anul 2015 au accesat împrumutul 
preferenţial pe componenta II a 
Programului PNAET, doar 8 tineri antreprenori 
în suma totală de 2400000 lei. Toate sub-
împrumuturile au fost solicitate pentru 
procurarea echipamentului agricol. 

Elaborarea unor programe de susţinere a antreprenorialului feminin în zonele rurale 

Programul-pilot ”Femei în Afaceri” a fost elaborat și aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016. 

Impactul implementării Programului pilot 
femei:  
 Creșterea oportunităților economice 
pentru femei, prin reducerea barierelor la 
inițierea sau dezvoltarea unei afaceri; 
 Facilitarea accesului la investiții și 
asistență pentru dezvoltarea afacerilor 
gestionate de femei, menite să 
complementeze suportul financiar şi non-
financiar disponibil la moment pentru 
femeile antreprenoare din Republica 
Moldova; 
 Crearea unui model național 
integrat de suport pentru dezvoltarea 
antreprenorialului feminin, care vizează 
diferite etape de dezvoltare a businessului: 
de la planificarea afacerii (inițiere) - la 
întreprinderi nou create şi până la afaceri în 
creștere; 
 Consolidarea infrastructurii 
naționale de suport a ÎMM-lor, prin 
extinderea serviciilor oferite în scopul 
reducerii obstacolelor specifice pe care le 
confruntă femeile în afaceri; 
 Contribuirea la realizarea politicilor 
prioritare privind egalitatea de gen şi 
dezvoltarea economică. 

 

 

Elaborarea și implementarea unor programe/iniţiative pe componentele „educaţie antreprenorială” și „cultură antreprenorială 

ODIMM continuă implementarea Programului de instruire 
continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) şi instruieşte 
tinerii în cadrul  Programului Naţional de Abilitare Economică a 
Tinerilor (PNAET). 
Programul GEA prevede organizarea cursurilor de instruire 
antreprenorială pe 10 module cu o durata de 21 ore academice. 
Modulele de instruire sunt actualizate anual reieșind din 
necesitățile antreprenorilor. 
PNAET prevede desfăşurarea cursurilor de instruire (50 ore 
academice) a tinerilor şi acordarea serviciilor de consultanţă 
antreprenorială. 
Începând cu 15 februarie ODIMM a reluat procesul de 
înregistrare la cursurile de instruire antreprenorială, organizate 
în cadrul Programului GEA şi PNAET.  

În cadrul Programului de instruire continuă 
„Gestiunea Eficientă a Afacerii”, ODIMM a 
realizat 65 cursuri de instruire pentru 1812 de 
antreprenori, dintre care 85% constituie femei. 
Cele mai solicitate module de instruire au fost: 
„Contabilitatea pe domenii de aplicare”, 
„Marketing”, inclusiv marketing on-line, 
„Legislația muncii și managementul resurselor 
umane” și „Management financiar”, „Achiziții 
publice și legislația în domeniu”. 
În cadrul Programului PNAET, în perioada 
2008-2015 au fost instruiți 4103 de persoane 
dintre care 1763 – femei. Totodată, s-au oferit 
14061 consultații și au fost organizate 149 
cursuri destinate tinerilor antreprenori. 
 

Dezvoltarea rețelei 
incubatoarelor de afaceri și 
crearea incubatoarelor noi 
 
În vederea creării noilor 
Incubatoare de afaceri în 
perioadă raportată au fost 
întreprinse un șir de masuri 
pentru atingerea obiectivelor 
propuse.  
Astfel, în baza analizei sectoriale 
au fost identificate raioanele 
beneficiare, au fost încheiate 
acorduri de implementare a 
proiectelor, au fost efectuate 
toate expertizele necesare 
pentru a stabili starea tehnica a 
imobilelor propuse spre 
renovarea şi amplasarea 
Incubatoarelor de afaceri.  
La momentul actual procesul de 
proiectare a clădirilor destinate 
creării incubatoarelor de afaceri 
în r. Cahul și r. Călărași se află 
în plina desfășurare.  
Au fost obținute toate condițiile 
tehnice pentru proiectarea 
rețelelor edilitare, au fost 
elaborate schițe de proiecte și 
remise spre coordonare și 
aprobare serviciilor de 
arhitectura în r. Cahul și 
Călărași. 
De asemenea, au fost dat startul 
companiei de identificare a 
potențialelor rezidenți ai IA 
pentru a le pregăti pentru 
incubare. 

Elaborarea şi implementarea mecanismelor de vouchere inovaţionale 
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ODIMM în parteneriat cu AITT, a organizat primul concurs de 
‘Vouchere Inovaţionale’ pentru proiectele din domeniul eficienţei 
energetice și utilizării resurselor regenerabile de energie. Au fost 
alese 11 proiecte câștigătoare (din 34), care au fost grantate cu 
câte 4000 euro fiecare.  
 

Mini-granturile oferite pentru implementarea 
proiectelor de eficiență energetică (EE) și 
valorificare a surselor de energie regenerabile 
(SER) impulsionează realizarea obiectivelor 
Strategiei energetice a RM până în 2030 și 
vor contribui atât la securitatea aprovizionării 
cu energie, cât şi la durabilitatea mediului 
înconjurător şi la combaterea schimbărilor 
climaterice, obiective comune cu cele urmărite 
de Comunitatea Energetică Europeană, la 
care RM este parte. 
 

Dezvoltarea unui dialog 
constructiv în privinţa politicilor 
elaborate cu reprezentanţii 
sectorului întreprinderilor  mici şi 
mijlocii  prin crearea şi 
consolidarea Consiliului 
consultativ pentru întreprinderile  
mici şi mijlocii. 
Proiectul hotărîrii de Guvern 
privind instituirea Consiliului in 
cauză a fost remis spre avizare, 
a fost supus expertizei 
coruptibilității și urmează să fie 
remis Ministerului Justiției pentru 
expertiza juridică. 
 

Elaborarea şi implementarea schemelor de garantare a creditelor 

Întru facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resurse 
financiare, ODIMM administrează Fondul de Stat de Garantare 
a Creditelor (FGC), scopul căruia este asigurarea parţială a 
angajamentelor agentului economic - beneficiarului de credit - 
faţă de bancă. 
În perioada de referință, a fost îmbunătățită procedura de 
executare a garanțiilor financiare (executarea având loc în două 
etape, la 90 de zile de la înregistrarea restanți la credit și 
respectiv după realizarea tuturor gajurilor), s-au majorat 
plafoanele de garantare (de la 2 milioane lei la 5 milioane lei), s-
au micșorat comisioanele de acordare a garanției financiare (de 
la 2% la 0,5%), s-au stabilit noi criterii de eligibilitate bine 
determinate pentru acordarea garanțiilor financiare. Reieșind din 
modificările efectuate au fost re-încheiate contracte de 
colaborare în redacție nouă cu băncile comerciale partenere. 
 

La data de 31.12.2016, au fost active 139 
garanții financiare, în sumă de 29,175 mil. lei, 
care au facilitat obținerea creditelor bancare în 
valoare de 87,89 mil. lei, contribuind la 
implementarea proiectelor investiționale în 
valoare cumulativă de 154,67 mil. lei. 
Totodată, în perioada de referință au fost 
stinse 32 garanții în sumă totală de 8,7 mil. lei 
și, respectiv, rambursate integral credite în 
sumă de 28 mil. lei. 
 
 

 

Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri și crearea incubatoarelor noi 

Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) numără 
9 membri: IA Soroca, IA Ştefan Vodă, IA Leova, IA Rezina, IA 
Singerei, IA Dubasari, IA Ceadîr Lunga, IA Nisporeni, IA 
Cimişlia. Membrii RIAM are ca rezidenţi 155 companii din sfera 
serviciilor şi producerii, dintre care 34% întreprinderi sunt 
gestionate şi/sau create de femei, iar 51% din totalul 
companiilor rezidente, sunt gestionate de tineri. Rezidenţii IA au 
creat 643 locuri de muncă, dintre care 39% sunt destinate 
tinerilor 

Implementarea acestei acțiuni a condus la 
crearea a 643 locuri noi de muncă în zonele 
rurale, fapt care sporește dezvoltarea 
antreprenoriatului și a abilităților 
antreprenoriale în regiuni. De asemenea se 
diminuează exodul forței de muncă peste 
hotarele țării. 
 
 

 

Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare prin intermediul „Entreprise Europe Network” 

ODIMM promovează oportunităţile oferite de EEN în cadrul 
următoarelor evenimente, organizate în cooperare cu parteneri 
de dezvoltare locali şi internaţionali: 
La 24 mai 2016,  sesiune de informare despre oportunitățile 
oferite de Programul COSME și EEN, pentru 40 reprezentanți ai 
asociațiilor de tineri din toată republica și antreprenori; 
Pe 24 și 27 mai 2016, în cadrul Incubatoarelor de Afaceri de la 
Cimișlia și Nisporeni au avut loc sesiuni de informare referitoare 
la oportunitățile oferite de Enterprise Europe Network; 
În perioada 31 mai – 1 iunie, consorțiul Enterprise Europe 
Network Moldova, a participat la sesiunea de instruire destinată 
ţărilor nou-venite în rețeaua EEN, la Bruxelles; 
La 10 iunie, ODIMM a prezentat Programul european COSME și 
EEN cadrului didactic, și studenților ASEM; 
În perioada 22 iunie – 11 august 2016, au avut loc 10 sesiuni de 
informare privind oportunitățile oferite de EEN în cadrul 
evenimentului regional „Oportunități pentru Dezvoltarea IMM”  
desfășurat pe platforma Incubatoarelor de Afaceri din Moldova. 
La 06 iulie și 20 iulie, ODIMM a organizat 2 ateliere de lucru 
pentru antreprenori, cu scopul de instruire în realizarea profilului 
companiei și identificarea noilor parteneriate internaționale prin 
intermediul bazei de date EEN; 
Pe parcursul anului 2016, ODIMM a participat la organizarea a 3 
evenimente de matchmaking pentru antreprenori.  
La data de 06 iunie a avut loc un ”Speed Business Meeting” 
organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 
Franța-Moldova; La data de 28 iulie s-a desfășurat la Iași un 
eveniment de brokeraj în cadrul EEN, cu scopul de a promova 
colaborarea dintre antreprenorii incubați în cadrul RIAM pe de-o 
parte, și a membrilor Asociației Incubatoarelor și Centrelor de 
Afaceri din Romania pe de-altă parte; 
La data de 06 octombrie 2016, consorțiul EEN (CCI, ODIMM, 
AITT, RTTM) au organizat în cadrul evenimentului anual 
”Moldova Business Week” un eveniment de brokeraj care a 
reunit aproximativ 100 de participanți din Moldova, România, 
Turcia, Italia și Germania în căutare de parteneri de afaceri; 
De asemenea, ODIMM participă în calitate de co-organizator la 

Diseminarea în cadrul acestor evenimente a 
experienței și bunelor practici dobândite prin 
intermediul implementării în alte țări a 
diverselor proiecte și programe tematice, a 
stat la baza elaborării a unui proiect cu 
componentă de grant pentru abilitarea 
economică a femeilor, la elaborarea 
proiectului noii legi privind întreprinderile mici 
și mijlocii, la elaborarea modificărilor 
Regulamentului pentru desfăşurarea 
concursului “Cel mai bun antreprenor din 
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii,etc. 
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7 evenimente de tip ”brokerage” la nivel internațional; 
Pe parcursul anului 2016, ODIMM a elaborat și diseminat 
următoarele materiale informative: un infografic dedicat 
Programului COSME care conține informații succinte despre 
program, eligibilitate și metoda de aplicare la apelurile de 
proiecte; o broșură dedicată rețelei Enterprise Europe Network 
și  două ediții ale newsletter-ului EEN. Materialele au fost 
diseminate atât în mediul online, cât şi la evenimentele de 
promovare a reţelei; 
 În perioada dată s-au creat 3 Expression of Interest 
(EoI) în cadrul EEN – ODIMM a fost solicitată pentru 
identificarea partenerilor autohtoni pentru 2 companii străine 
(Suedia și Bulgaria).  
De menționat că pe parcursul anului 2016, ODIMM a acordat 
peste 370 consultații individuale companiilor - potențiali 
beneficiari ai EEN. 
De asemenea, ODIMM a acordat suport la înregistrarea a 15 
profile ale companiilor autohtone pe platforma electronică EEN. 
Asigurarea participării reprezentanților Republicii Moldova (sectorul public, privat, asociativ, academic) în cadrul platformelor pentru întreprinderile  
mici şi mijlocii  la nivel european, regional, bilateral 

Este asigurată prin participarea la diverse evenimente de profil : 
- În perioada 14-15 aprilie, la Kiev, s-a participat la atelierul de 
lucru  ”IMM-urile și Economia Verde”,  organizat de către 
OCEMN şi Fundaţia Konrad Adenauer Stiftung – (KAS). 
- La 26 aprilie 2016, la Stockholm, s-a participat la Conferința 
internațională „Politici comerciale și Acorduri UE în Europa de 
Est - Probleme de Gen”, în cadrul Platformei 2 „Integrare 
Economică şi Convergenţă cu Politicile UE”, eveniment 
organizat de Comisia Europeană, Ministerul Afacerilor Externe a 
Suediei și SIDA. 
- În perioada 10-13 octombrie, la Veneția s-a participat la 
seminarul ”Sprijinirea competitivității IMM-urilor în țările 
Parteneriatului Estic: Promovarea Internaționalizării IMM-urilor și 
implementarea politicilor”. 
-Concomitent, în aceeași perioadă, la Chișinău va sosi 
reprezentantul Centrului Internațional de Comerț pentru 
demararea unui proiect de asistență pentru IMM-uri cu sprijinul 
financiar al UE în vederea integrării IMM-lor din RM în circuitul 
sistemului mondial și regional de comerț. 

  

CAPITOLUL 11:     SECTORUL MINIER ŞI AL MATERIILOR PRIME 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 2 măsuri 
Nr. de măsuri realizate –  2 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –  0 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  90 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE/PRIORITĂŢI 

În cadrul Ministerului Mediului a fost desemnată Direcția resurse 
naturale și biodiversitate, care în comun cu Agenția pentru 
Geologie și Resurse Minerale vor asigura dialogul permanent cu 
UE în vederea schimbului de informații privind implementarea 
acțiunilor la capitolul minier. 
 
Structurile în cauză au participat în cadrul a 2 Reuniuni ale 
Clusterului 2 – politica industrială și antreprenorială, sectorul 
minier și al materiilor prime, turism, dreptul societăților 
comerciale și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor 
și fiscalitate -  din cadrul Sub-comitetului de cooperare 
economică și sectorială, care au avut loc în a. 2015 la Chișinău 
și pe data de 5 iulie 2016, la Bruxelles, Belgia, prezentând 
rapoarte de progres privind implementarea angajamentelor 
asumate în Acordul de Asociere la capitolul „sectorul minier și al 
materiilor prime”.  
 

Schimbul de informații și bune practici  între 
părți cu privire la evoluțiile în sectoarele lor 
miniere și ale materiilor  prime inițiat. 
 

Dezvoltarea relațiilor de 
colaborare inițiate cu structurile 
UE stabilite de Acordul de 
Asociere, dar și identificarea 
altor structuri regionale pentru a 
stabili relații de cooperare şi 
schimb de informaţii în domeniul 
minier și al materiilor prime 
minerale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost inițiate discuții în vederea accesării unui proiect în cadrul 
Programului Orizont 2020 în domeniul cercetărilor geologice. 
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A fost solicitat suportul Comisiei Europene, în particular 
Directoratului General pentru piața internă, industrie, 
antreprenoriat și IMM în vederea stabilirii contactelor și 
schimbului de experiență cu statele membre ale UE, care 
dispun de resurse minerale similare celor din Republica 
Moldova. 

  

CAPITOLUL 12: AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 39 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 33 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 6 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 36,9 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  85 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Organizarea şi desfşurarea reuniunilorperiodice care vizează 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, inclusiv: 
 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 742 din 21 
octombrie 2015 privind aprobarea Planului de acțiuni privind 
implementarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și 
rurală a Republicii Moldova 2014- 2020. 

Crearea unei politici coordinate la nivel 
naţional pentru dezvoltarea sectorului 

 

A fost elaborată şi aprobată în lectura a II-a de către Parlament 
(pe 16.12.2016) Legea cu privire la principiile subvenționării în 
agricultură şi dezvoltarea rurală.  

Eficientizarea şi consolidarea procesului de 
subvenţionare. 
Legea conţine prevederi inclusiv privind 
crearea Consiliul de Supraveghere al AIPA, 
în calitate de organ colegial menit să 
coordoneze, să monitorizeze şi să 
supravegheze procesul de subvenționare. 

 

Funcționari din cadrul MAIA au participat la  cursuri de instruire 
şi seminare.  

Instruirile şi seminarii au avut drept scop  
transferul de bune practici şi expertiză în 
domeniile: dezvoltarea  unor ferme-producție 
legume, absorbție de fonduri europene si 
schimb de experiență; fortificarea fermelor 
mici și mijlocii prin aplicarea practicilor 
inovative întru dezvoltarea durabilă a 
sectorului zootehnic etc. De asemenea, au 
fost atrase expertiză, asistență tehnică în 
vederea armonizării legislației naționale. 

 

A fost elaborat, aprobat şi a demarat proiectul Twinning 
„Dezvoltarea capacităților instituționale ale AIPA pentru 
aplicarea normelor şi standardelor europene privind 
administrarea schemelor de suport pentru agricultură şi 
dezvoltarea rurală”.  

Dezvoltarea instituțională în vederea alinierii 
la standardele europene pentru acreditarea 
agențiilor de plăţi. 

 

A fost promovată și aprobată HG nr.781 din 22.06.2016 cu 
privire la crearea a 2 centre de excelență în domeniul agricol 
(crearea instituţiilor publice „Centrul de Excelenţă în Viticultură 
şi Vinificaţie din Chișinău” şi  Instituția Publică „Centrul de 
Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul). 

Consolidarea capacităților instituțiilor de 
învățămînt profesional tehnic din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare. 

 

Se implementează programe investiționale cu suportul Băncii 
Europene de Investiții „Programul de restructurare a sectorului 
vitivinicol”, Programul „Livada Moldovei” (lansat oficial în iunie 
2016) 

Creșterea investițiilor în  modernizarea 
lanțului agroalimentar, inclusiv conformarea 
cu cerințele UE privind calitatea alimentelor. 

 

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 
11.06.2015 pentru aprobarea Reglementării Tehnice 
„Organizarea pieţii vitivinicole”.  

Reglementarea tehnică stabilește regulile 
generale privind organizarea pieţei 
vitivinicole, normele privind potențialul de 
producție, cerințele specifice privind 
obținerea produselor vitivinicole, etapele de 
organizare a fabricării şi comercializării  
produselor vitivinicole cu denumire de 
origine protejatăşi cu indicaţie geografică 
protejată, modul de elaborare şi omologare 
a caietului de sarcini, normele specifice 
privind producerea produselor vitivinicole 
ecologice, procedeele tehnologice 
autorizate şi restricțiile în enologie,  
cerințele faţă de etichetare şi de 
trasabilitatea producției vitivinicole, precum 
şi procedurile de evaluare a conformității 
produselor vitivinicole. 

 

A fost elaborat şi aprobat Ordinul MAIA nr 149 din 4 august 
2015 „Cu privire la procedura de omologare a caietelor de 
sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, 
indicații geografice şi specialități tradiționale garantate”.  

Proceduri de înregistrate şi omologare a IG, 
DOP şi STG reglementate. 
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Se implementează cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare 
şi USAID Proiectul privind crearea şi implementarea Registrului 
vitivinicol, care va contribui la asigurarea sistemului de calitate a 
produselor vinicole IG, DOP. 

  

A fost elaborat,  inclusiv cu suportul expertizei cehe, proiectul 
hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la producția 
agroalimentară ecologică nr. 115 din 2005. Acesta este în 
prezent în curs de avizare. 

 Adoptarea proiectului de lege 
pentru modificarea şi completarea 
Legii cu privire la producția 
agroalimentară ecologică nr. 115 
din 2005. Hotărârea Guvernului 
privind modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.149 din 10 februarie 
2006 “Pentru implementarea Legii 
cu privire la producția 
agroalimentară ecologică” va fi 
elaborată şi promovată după 
modificarea Legii de modificare a 
Legii 115. 

A fost semnat Memorandumul privind dezvoltarea agriculturii 
ecologice între MAIA şi Agenția Cehă pentru Dezvoltare ce 
prevede alocarea de experți, consilieri și alți specialiști în 
Moldova pentru furnizarea de expertiză în domeniile de interes 
reciproc (10 iunie 2016). 
 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 808 din iunie 2016 “Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului 
funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991”. 
 

Unul din obiectivele modificărilor la Codul 
funciar rezidă în oferirea posibilităților 
amplasării pe terenurile cu destinație 
agricolă a structurilor de primire turistică de 
tip pensiuni agroturistice  şi să desfăşoare 
activităţi de cazare şi deservire a mesei în 
localitățile rurale fără a se considera 
excluderea acestor terenuri din circuitul 
agricol. 

Adoptarea de către Parlament şi 
intrarea în vigoare a Legiii  pentru 
modificarea și completarea 
Codului funciar nr. 828-XII din 25 
decembrie 1991”. 
 

A fost asigurată participarea viceministrului agriculturii, dlui Iurie 
Uşurelu şi pregătite intervenţiile necesare în cadrul primei 
reuniuni clusterului V a Sub-comitetului pentru agricultura (24 
mai 2016) şi reuniunii a II-a a Sub-comitetului RM – UE pe 
probleme sanitare şi fitosanitare (SPS) din 01 iunie 2016. 

MAIA a prezentat informaţii către MAEIE 
privind realizarea concluziiloroperaționalecu 
termen pînă la sf. anului 2016 a clusterului 
V a Sub-comitetului pentru agricultura (24 
mai 2016). 

 

A fost adoptată de Parlament şi publicată Legea nr. 97 din 13 
mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 
27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, 
denumirilor de origine şi 
specialităților tradiționale garantate. 

Apropierea cadrului legal naţional în 
agricultură, , politicii privind calitatea, 
stadardelor de comercializare pentru plante 
şi alte produse de cerinţele europene. 

 

A fost elaborată şi aprobată Hotărârea de Guvern nr. 1020 din 
02.09.2016 pentru aprobarea Cerințelor privind importul şi 
comercializarea hameiului şi a produselor din hamei 
(Regulamentul (CE) nr. 1295/2008). 

  

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 24 
februarie 2014 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011 (pentru transpunerea 
Directivei 66/401/CEE). 

  

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea 
reglementării tehnice „Cerințe de calitate şi comercializare 
pentru fructe şi legume proaspete” (aprobată în şedinţă de 
Guvern pe 11.01.2017). 

  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1066 din 21.09.2016 
pentru aprobarea proiectului de lege privind clasificarea 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine. Proiectul de lege este în 
prezent în curs de examinare la comisiile parlamentare. 

 Adoptarea proiectului de lege  
privind clasificarea carcaselor de 
bovine, porcine şi ovine  de către 
Parlamentul RM. 
Măsura a fost prevăzută şi în 
PNAAA 2017-2019. 

A fost elaborată şi aprobată pe 28.12.2016 Hotărîrea Guvernului 
cu privire la aprobarea Cerințelor privind metodele de analiză şi 
evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate  
(Regulamentul 273/2008). 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19 
ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 
„Produse pe bază de grăsimi vegetale”. 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 1034 din 
08.09.2016 prin care se modifică şi completează Hotărârea 
Guvernului nr. 773 din 2013 (Regulamentul (CE) nr. 543/2008). 
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A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 
2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, 
descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice” 
(Regulamentul (CE) nr. 110/2008 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 
28.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare 
privind comercializarea ouălor pentru consum uman 
(Regulamentul (CE) nr. 589/2008 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 
09.17.2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea şi 
comercializarea semințelor de legume, răsadurilor şi a 
materialului săditor legumicol (Directiva 2002/55/CE). 
 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 
17.03.2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de 
comercializare pentru cartofii de sămînţă (Directiva 
2002/56/CE). 
 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 
27.02.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
 “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” 
modificată şi completată prin HG nr. 538 din 2012 cu privire la 
modificarea şi completarea Reglementării tehnice 
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare 
(Directiva 2001/113/CE). 
 

  

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1111 din 
2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi 
anumite produse similare destinate consumului uman” (Directiva 
2001/112/CE). 

  

CAPITOLUL 13: PESCUITUL ŞI POLITICA MARITIMĂ 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 12 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 8 măsuri  
Nr. de măsuri nerealizate  – 4 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –   
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  70 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Politica în domeniul pescuitului 

Dialogul, cooperarea şi schimbul de experienţă  în domeniul dat 
se realizează cu autorităţile Române în baza Acordului încheiat 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi 
reglementarea pescuitului în r. Prut şi lacul de acumulare 
Stânca-Costeşti.  
 
În baza acestuia, periodic sunt organizate  ședințe ale grupului 
mixt de lucru pentru implementarea prevederilor Acordului 
menționat, iar în comun cu instituţiile abilitate ale României 
(Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură România) s-au 
organizat şi s-au desfăşurat acţiuni comune de inspecţie şi 
control pe ambele maluri ale r. Prut şi lacul de acumulare 
Stânca-Costeşti.  

Republica Moldova a dezvoltat cooperarea 
cu UE  în domeniul gestionării activităților de 
pescuit pentru a asigura conservarea și 
gestionarea stocurilor de peşte într-un mod 
durabil, pe baza unei abordări ecosistemice. 
 
S-au făcut schimb de informații și experiență 
în domeniul gestionării și conservării 
resurselor, inclusiv referitor la faptele 
infracţionale (contravenţionale) depistate, 
precum şi măsurile ameliorativ-piscicole 
efectuate..  Au fost coordonate activităţile 
privind pescuitul, zonele prohibite şi 
perioada de prohibiţie în bazinul acvatic 
transfrontalier r. Prut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 113 din 25 noiembrie 2015 a 
fost interzis pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice 
naturale în anul 2016. 
 
Prin modificările operate la Codul Contravenţional prin Legea 
nr.208 din 17.11.2016 au fost majorate amenzile și sancțiunile 
pentru încălcările în domeniul pescuitului și pisciculturii. 
 

Gestionarea resurselor piscicole şi de 
acvacultură 

Aprobarea modificărilor la Legea 
nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 
privind fondul piscicol, pescuitul 
şi piscicultura, propuse în 
vederea eficientizării 
reglementării activităților de 
pescuit, deși proiectul de lege 
(nr. 255 din 06.06.2016) a fost 
adoptat în I-a lectură.  
Respectiv, nu s-a reușit nici 
promovarea (aprobarea) 
modificărilor şi completărilor la 
Regulamentul privind pescuitul 
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sportiv (de amatori) şi industrial-
comercial în bazinele acvatice 
industriale, pe motiv că acestea 
urmau a fi aprobate după 
adoptarea modificărilor din Legea 
nr. 149-XVI din 8 iunie 2006. 

Republica Moldova colaborează în cadrul Comisiei 
Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), iar în 
perioada de raportare a fost implementat proiectul „Protecţia 
mediului în bazinele râurilor internaţionale” (EPIRB), finanțat de 
Uniunea Europeană. 
 
Reprezentanții Ministerului Mediului au participat la Conferința 
de Nivel Înalt pentru Întărirea Cooperării la Marea Neagră în 
Domeniul Pescuitului și Acvaculturii (24-25 octombrie, 2016 
București), la care a fost primită Declarația privind intensificarea 
cooperării la Marea Neagră în domeniul pescuitului și 
acvaculturii.   
 

Consolidarea cooperării pe plan internaţional 
în vederea consolidării capacităţilor de 
gestionare a resurselor acvatice. 

  
 

A fost depusă cererea către Președintele Comisiei Generale 
pentru Pescuit la Marea Mediterană, privind examinarea 
posibilității aderării Republicii Moldova la Comisia respectivă. 
Solicitarea va fi examinată pe parcursul anului 2017, iar decizia 
va fi luată la întrunirea părților în octombrie 2017.  
 

 

A fost remisă solicitare către directorul general al Organizației 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) privind acordarea 
asistenței Republicii Moldova în domeniul combaterii pescuitului 
ilegal, nereglementat și nedeclarat, îmbunătățirii metodologiei 
pentru conservarea biodiversității acvatice și utilizarea durabilă 
a resurselor piscicole, elaborării unei metodologii privind 
cercetarea resurselor acvatice pentru determinarea stocurilor de 
pești, calcularea efortului de pescuit, evaluarea pescuitului 
amator și comercial. 
 

 

Politica Maritimă 

s-a reuşit stabilirea unui dialog şi integrarea experţilor naţional 
în Reţeaua persoanelor de contact pentru proiectul de 
cooperare din cadrul Politicii Maritime Integrate (PMI) în 
regiunea Mării Negre, reuniunile căreia abordează inclusiv 
subiecte ce vizează dezvoltarea economiei maritime, rezultatele 
studiilor de analiză a regiunii Mării Negre. RM a participat la 
Conferinţa părţilor implicate în iunie 2016, la Odesa la nivel de 
ministru. 

  

 
Pe parcurs RM a participat şi la discuţiile privind definitivarea 
conceptului Instrumentului pentru dezvoltarea economiei 
albastre în Marea Neagră (Facility for blue economy 
development in the Black Sea). 
 
 

  

CAPITOLUL 14: COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 62 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 50 măsuri  
Nr. de măsuri nerealizate  – 12 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 72 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  81 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabile 

Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Planului național 
de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-
2018 a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din data de 
21 decembrie 2016, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

Adoptarea și implementarea legilor de 
transpunere a directivelor UE cu privire la 
eficiența energetică, în special privind 
performanța energetică a clădirilor. 
 

S-a inițiat procedura de 
elaborare a cadrului secundar 
pentru implementarea Legii  nr. 
10 din 26.02.2016 privind 
promovarea utilizării energiei 
regenerabile, după cum 
urmează: 

 HG pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
desfășurarea licitațiilor pentru 
oferirea statutului de producător 
eligibil; 

 HG pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
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confirmarea statutului de 
producător eligibil; 

 HG pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
certificarea instalatorilor de 
cazane, furnale sau sobe pe 
bază de biomasă, de sisteme 
fotovoltaice solare şi termice 
solare, de sisteme geotermale 
de mică adâncime şi pompe de 
căldură, cu capacitatea ce nu 
depășește 50 kilowați, etc. 

Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile, a fost 
aprobată de către Parlamentul RM în data de 26.02.2016. 
Totodată, Legea prenotată a fost publicată în Monitorul Oficial în 
data de 25.03.2016 sub numărul de ordine 10. 

Implementarea legislației naționale cu privire 
la energia regenerabilă, în scopul sporirii 
ratei energiei regenerabile în consumul final 
brut de energie până la 17% către anul 
2020, 
 

Urmare adoptării de către 
Parlament a Legii privind 
promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile (nr. 10 din 
26.02.2016), a demarat procesul 
de elaborare a legislației 
secundare, și anume: 
1. Hotărârea Guvernului 

privind desemnarea 
furnizorului central de 
energie electrică. 

2. Regulamentul privind 
desfășurarea licitațiilor 
pentru oferirea statutului de 
producător eligibil; 

3. Regulamentul privind 
confirmarea statutului de 
producător eligibil; 

4. Regulamentul de 
organizare și funcționare a 
Fondului pentru Eficiență 
Energetică. 

5. Regulamentul privind 
certificarea instalatorilor de 
cazane, furnale sau sobe 
pe bază de biomasă, de 
sisteme fotovoltaice solare 
şi termice solare, de 
sisteme geotermale de 
mică adâncime şi pompe 
de căldură, cu capacitatea 
ce nu depășește 50 kW. 

Aprobarea Legii nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea 
utilizării energiei regenerabile, prin transpunerea Directivei 
2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
aprilie 2009. 

Elaborarea Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea 
Regulamentului privind inspecția 
periodică a cazanelor și a 
sistemelor de încălzire în clădiri; 
 

Aprobarea Legii nr 107 din 27.05.2016 cu privire la energia 
electrică, prin transpunerea Directivei 2003/54/CE a 
Parlamentului și a Consiliului din 26 iunie 2003. 

 Elaborarea Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea 
Regulamentului privind inspecția 
periodică a sistemelor de 
climatizare. 
 

Aprobarea HG 896 din  21 iulie 2016, privind procedura de 
certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de 
clădiri. 

Promovarea eficienței energetice și a 
economiei de energie, a performanței 
energetice a clădirilor, precum și dezvoltarea 
și sprijinirea surselor regenerabile de 
energie; 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, inclusiv prin proiecte în domeniul 
eficienței energetice și al energiei din surse 
regenerabile. 

Elaborarea Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea 
Regulamentului tehnic privind 
stabilirea cerinţelor minimale de 
performanţă energetică a 
clădirilor. 

Legii nr.44 din 27 martie 2014 privind etichetarea produselor cu 
impact energetic: 
Ministerul Economiei a realizat, până la moment, aprobarea 
următoarelor Regulamente: 

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare 
energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu 
tambur(aprobat); 

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare 
energetică a aparatelor de climatizare (aprobat); 

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare 
energetică a cuptoarelor şi hotelelor de bucătărie de uz 
casnic (aprobat); 

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare 
energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat 
(aprobat);  

- Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare 
energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic 
(aprobat); 

- Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare 

Implementarea legislației privind etichetarea 
produselor cu impact energetic și a 
informației standard despre produs, cu 
includerea datelor privind consumul de 
energie și alte resurse, pentru produsele 
vizate de legislația secundară; 
 

Elaborarea proiectului de HG 
privind Metodologia de 
determinare a performanței 
energetice a clădirilor. 
 
Elaborarea proiectului NCM 
“Performanța energetică a 
clădirilor”, “Metodologia de 
calcul al nivelurilor optime din 
punct de vedere al costurilor, ale 
cerințelor minime de 
performanță energetică. 
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energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz 
casnic (aprobat); 

- Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare 
energetică aplicabile aparatelor frigorifice de uz casnic 
(aprobat) 

- Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare 
energetică aplicabile aparatelor TV (aprobat) 

 
Legea nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de 
proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

Promovarea unei cogenerări cu randament 
ridicat, pe baza cererii de energie termică 
utilă este o prioritate, având în vedere 
beneficiile potențiale ale cogenerării din 
punct de vedere al economisirii energiei 
primare, al evitării pierderilor în rețele și al 
reducerii emisiilor, în special de gaze cu 
efect de seră. De asemenea, folosirea 
eficientă a energiei produse prin cogenerare 
poate contribui pozitiv la securitatea 
aprovizionării cu energie a țării. 
 

Elaborarea proiectului HG cu 
privire la autorizarea 
evaluatorilor de clădiri, 
inspectorilor sistemelor de 
încălzire și climatizare. 
 
Directiva 2004/8/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 februarie 2004 
privind promovarea cogenerării 
pe baza cererii de energie 
termică utilă pe piața internă a 
energiei (abrogată prin: 
Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a 
Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a 
Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE) 
 

La data  de 18.03.2016 de către Guvernul Republicii Moldova a 
fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 750 din 13.06.2016, cu 
privire la aprobarea Regulamentelor privind cerințele în materie 
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact 
energetic,  care conține 11 Regulamente, aferente Legii nr. 151 
din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

Cerințele față de etichetarea produselor vor 
duce la ridicarea calității produselor, 
reducerea consumului de energie, şi 
reducerii emisiilor de CO2. Utilizarea 
aparatelor de clase inferioare, de regulă, 
implică o plată mică din start şi o factură 
mare pe durata vieţii acestora. Totodată, 
respectarea cerințelor de informare prin 
etichetă a consumătorilor despre consumul 
de energie a aparatelor expuse spre 
comercializare sau chirie, va repune 
producătorii, importatorii și distribuitorii de 
produse calitative în cadrul unei concurențe 
loiale. Un preț redus mereu este preferabil, 
iar raportul preț-calitate este neglijat, la 
moment, mai ales în lipsa etichetelor – 
instrument de informare. 
 

Elaborarea proiectului Codului 
Practic “Performanța energetică 
a clădirilor. Terminologie”. 
Una din activitățile planificate 
pentru perioada următoare 
rămâne subiectul etichetării 
energetice a produselor/ 
echipamentului de birou. Având 
însă în vedere reglementarea 
actuală a acestor produse de 
acte care necesită a fi revizuite, 
precum Directiva 96/60/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 
106/2008, Decizia Consiliului nr. 
2006/ 1005/CE, problematica 
transpunerii acestora în 
legislația națională este 
discutată în cadrul a două 
platforme:Sub-Commitetului EU-
Moldova cu privire la Energie, 
Transport, Mediu, Combaterea 
Schimbărilor Climatice și 
Protecție Civile (Cluster No. 
3)Grupul de Coordonare privind 
Eficiența Energetică de pe lângă 
Secretariatul Comunității 
Energetice. 
În același timp, una din priorități 
ale autorităților din domeniu 
rămâne întreprinderea acțiunilor 
de control în teren, în vederea 
verificării modului și măsurii 
respectării prevederilor legislației 
cu incidență în domeniul 
etichetării produselor cu impact 
energetic de către subiecții 
economiei naționale. 
 

Sisteme Energetice 

Elaborarea de strategii și politici în domeniul energiei: 

Pentru asigurarea cadrului necesar şi implementarea 
corespunzătoare a Strategiei energetice a Republicii Moldova 
pînă în anul 2030 au fost elaborate Foile de parcurs în 
domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 
(electroenergetica și gazele naturale), care au fost aprobate 
prin HG nr. 409 din  16.06.2015. 

Implementarea pachetului energetic III prin 
transpunerea acquis-ului UE şi efectuarea 
modificărilor şi completărilor la legile cu 
privire la energia electrică şi la gazele 
naturale. 
Implementarea Foilor de parcurs în 
domeniile electroenergetic şi al gazelor 
naturale va contribui la dezvoltarea durabilă 
a sectorului energetic, eficientizarea 
acestuia şi crearea unei pieţe de energie 
transparente şi competitive, iar în sectorul 
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gazelor naturale va fi asigurată diver-
sificarea surselor de aprovizionare, care are 
la bază îmbunătățirea interconectărilor de 
transport cu scopul de a oferi căi alternative 
de aprovizionare și un număr mai mare de 
furnizori alternativi. 
Foile de parcurs se referă la măsurile şi 
activitățile orientate spre atingerea unui 
complex energetic mai eficient, competitiv şi 
sigur, care să asigure, totodată, securitatea 
energetică a ţării, modernizarea infrastru-
cturii energetice existente şi integrarea în 
piaţa energetică a UE. 

Legea cu privire la energia electrică.  

Proiectul de Lege cu privire la energia electrică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 688 din 08 octombrie 2015, transpune 
Directiva nr. 2009/72/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru 
piața internă a energiei electrice  şi Regulamentul (CE) nr. 
714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 
2009 privind condițiile de acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică, acte comunitare care fac 
parte din Pachetul energetic III. 
Legea nr. 107 cu privire la energia electrică a fost adoptată de 
către Parlament la 27.05.2016. 
 

Dezvoltarea unor piețe ale energiei 
competitive, transparente și nediscrim-
inatorii în conformitate cu standardele UE, 
inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul de 
instituire a Comunității Energiei, prin reforme 
normative și prin participarea la cooperarea 
regională în domeniul energetic. 
Prin urmare, transpunerea şi implementarea 
principiilor comunitare din pachetul energetic 
III va contribui la continuarea reformei 
sectorului electroenergetic, iniţiată prin 
adoptarea Legii cu privire la energia electrică 
în vigoare şi va contribui la instituirea, în 
perspectivă, a unei pieţe de energie electrică 
concurențiale în cadrul căreia consumatorii 
finali vor putea beneficia de dreptul de a li se 
furniza energie electrică de un furnizor la 
alegere, la preţuri negociate şi rezonabile, în 
condiţii de calitate şi de eficiență şi cu 
respectarea principiului securităţii în 
aprovizionarea cu energie electrică. 

 

Legea cu privire la gazele naturale 

Proiectul de Lege cu privire la gazele naturale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.776 din 28 octombrie 2015, transpune 
Directiva nr. 2009/73/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru 
piaţa internă în sectorul gazelor naturale și Regulamentul (CE) 
nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 
iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţele pentru transportul 
gazelor naturale,  acte comunitare care fac parte din Pachetul 
energetic III. 
Legea nr. 108 cu privire la gazele naturale a fost adoptată de 
către Parlament la 27.05.2016. 

Instituirea unui cadru juridic general pentru 
organizarea, și  reglementarea  funcţionării 
eficiente şi monitorizării sectorului gazelor 
naturale menit să aprovizioneze consumato-
rii cu gaze naturale în condiţii de accesibi-
litate, disponibilitate, fiabilitate, continuita-te, 
calitate şi transparenţă; 
Sporirea securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale a consumatorilor finali.  
Asigurarea accesului liber pe piaţa gazelor 
naturale; asigurarea echilibrului adecvat 
între ofertă şi cerere, a nivelului 
corespunzător al capacităţii reţelelor de gaze 
naturale, inclusiv a interconexiunilor, 
dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi 
integrarea într-o piaţă de gaze naturale 
competitivă, stabilirea de măsuri menite să 
garanteze securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale, îndeplinirea corespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu public, asigurarea 
respectării drepturilor consumatorilor, 
precum şi a normelor menite să asigure 
protecţia mediului. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative (proiect conex la proiectul de lege cu privire la 
energia electrică și gazele naturale necesar pentru a asigura 
implementarea noii Legi cu privire la gazele naturale și Legii cu 
privire la energia electrică și în scopul ajustării cadrului legal 
național.  
Legea nr. 109 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative a fost adoptată de către Parlament la 27.05.2016. 
 

Instituirea unui cadru juridic general pentru a 
asigura implementarea noii Legi cu privire la 
gazele naturale și Legii cu privire la energia 
electrică și în scopul ajustării cadrului legal 
național.  
 

 

Dezvoltarea unui climat de investiții atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, juridice, fiscale și de alt tip 

În 2015, conform Contractului de grant nr. MIS ETC Code 2739 
a avut loc Selectarea Consultantului pentru prestarea serviciilor 
de colectare, validare date (a fost semnat contractul la finele 
februarie 2015), ulterior a fost prezentat Raportul de progres 
referitor la colectarea datelor către Ministerul Economiei și 
UCIPE (sfîrșitul mai 2015) 
Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către Consorțiul 
ENTSO-E și Aplicant & Parteneri și prezentat părților 
cointeresate spre examinare, inclusiv Ministerului Economiei. 
Ulterior, Studiul de fezabilitate a fost aprobat de consorțiul 
ENTSO-E și Ministerul Economiei.  În vederea atingerii 

Crearea unui sector electroenergetic bine 
dezvoltat şi eficient, sigur pentru 
transportarea energiei electrice pe axa est-
vest, va face posibilă integrarea sistemului 
electroenergetic al Republicii Moldova în 
ENTSO-E, pasibilă de a aduce numeroase 
avantaje Republicii Moldova, inclusiv în ceea 
ce priveşte asigurarea concurenței pe piața 
internă a energiei electrice prin 
tranzacționarea energiei electrice, atît din 
Vest, cît şi din Est, precum şi de a beneficia 

Proiectul de aderare la sistemul 
ENTSO-E - în derulare 
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obiectivelor specifice ale proiectului, țările-partenere urmează să 
semneze, un acord, care să confirme intenția țării noastre de a 
adera la ENTSO-E. Un proiect al Acordului de intenții a fost 
elaborat și transmis Partenerilor și Managementului Proiectului 
în luna septembrie 2016. 
În vederea atingerii obiectivelor specifice ale proiectului, un 
Grup de lucru creat de ENTSO-E elaborează un catalog de 
măsuri, care va indica activitățile necesare (inclusiv, studiile 
care urmează a fi efectuate) în vederea conectării la rețelele 
ENTSO-E de energie electrică. Se estimează că Catalogul de 
măsuri va fi finalizat și prezentat la ședința Grupului de lucru, 
planificată pentru februarie 2017.   
După întreprindea acțiunilor necesare, prevăzute de Planul de 
măsuri, vor fi evaluate condițiile de interconectare, un proces 
separat, care se inițiază după primirea oficială de către ENTSO-
E a cererii de interconectare a Ucrainei şi Republicii Moldova. 

de posibilitatea prestării serviciului de 
transport pentru tranzitarea energiei electrice 
şi pentru gestionarea congestiilor. 
Demararea procesului de aderare la 
ENTSO-E prin elaborarea studiului de 
fezabilitate privind interconectarea 
sistemelor electroenergetice ale Ucrainei şi 
Republicii Moldova la sistemul         ENTSO-
E. 
 

Infrastructura energetică, inclusiv proiecte de interes comun, pentru a diversifica sursele și furnizorii de energie și rutele de transport în mod eficient 
din punct de vedere economic și ecologic, printre altele prin facilitarea de investiții finanțate prin împrumuturi și granturi. 

La 21 mai 2015 a fost semnat la Chișinău Memorandumul de 
Înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
României privind realizarea proiectelor necesare interconectării 
rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica 
Moldova și România. (Hotărîrea Guvernului nr.282 din 20 mai 
2015 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 
Guvernul Republicii Moldova și Hotărîrea Guvernului nr. 396 din 
16.06.2015 privind aprobarea Memorandumului). 
Interconectarea sistemelor de transport electroenergetice ale 
Republicii Moldova şi României va fi realizată prin construcția 
celor 3 linii electrice: LEA 400 kV Vulcăneşti-Chişinău; LEA 400 
kV Străşeni- Ungheni – Iaşi și LEA 400 kV Bălţi – Suceava și a 
stațiilor Back-to-Back aferente. 
Studiul de sistem, care include studiul de fezabilitate pentru 
interconectarea sistemelor de transport electroenergetice ale 
Republicii Moldova şi României, se elaborează cu suportul 
financiar al BERD de către Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice S.A. (ISPE), România. 
ISPE, în baza contractului semnat cu Î.S. Moldelectrica, a 
demarat elaborarea Studiul de fezabilitate privind 
interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și 
României, inclusiv cu elaborarea studiului de fezabilitate a liniei 
electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. 
La data de 16 septembrie 2016 a fost prezentat studiul de 
fezabilitate preliminar pentru prima fază (Isaccea-Vulcănești) şi 
o nouă versiune a Raportului preliminar privind impactul asupra 
mediului și impactul social.  
Ultima variantă a Raportului privind impactul asupra mediului și 
impactul social a fost coordonat cu BERD la începutul lunii 
octombrie. În noiembrie 2016 au fost petrecute consultările 
publice asupra proiectului. O ultimă variantă a ESIA cu toate 
aprobările este preconizat de a fi finalizat în trimestrul III 2017. 
A fost prezentat raportul preliminar al Studiului de fezabilitate 
către Î.S. Moldelectrica în luna decembrie 2016. În acest sens a 
fost efectuat un atelier de lucru cu participarea tuturor parților 
interesate. Varianta finală a Studiului de fezabilitate urmează a fi 
prezentată în ianuarie-februarie 2017.  
Demararea procesului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
pentru construcția LEA 400 kV Străşeni - Ungheni - Iaşi și 
actualizarea studiului de fezabilitate pentru construcția LEA 400 
kV Bălţi - Suceava va avea loc după finalizarea primei etape 
(Isaccea-Vulcănești). 
Deoarece Contractul cu ISPE expiră in decembrie 2016 şi 
urmare a workshop-ului din decembrie se iniţiază o prelungire a 
Contractului cu ISPE. Perioada extinderii Contractului va fi 
determinată în baza activităților necesare de finalizat. 

Diversificarea surselor energetice prin 
construcția interconexiunilor electrice cu 
România (Străşeni-Ungheni-Iaşi), (Bălţi-
Suceava), (Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău): 
 
a) studiul de fezabilitate; 
b) proiectul tehnic; 
c) demararea construcțiilor 

 
 

Proiectul de investiții - în 
derulare 
 
 

Gazoductul Iași-Ungheni a fost inaugurat de Ziua Independenței 
Republicii Moldova la 27.08.2014, aceasta fiind prima fază a 
interconexiunii sistemului de gaze al Republicii Moldova cu cel 
al Uniunii Europene (România).  
 

În prezent, din punct de vedere al arhitecturii 
rețelelor de gaze poate asigura doar până la 
1% din consumul de gaze naturale al 
Republicii Moldova și doar regiunile aferente 
zonei. 
La 22 decembrie 2014 a fost semnat 
contractul de vânzare- cumpărare a gazelor 
naturale între SA Energocom din Moldova și 
OMV Petrom Gas din România. Conform 
contractului semnat, pe parcursul anului 
2015 în Republica Moldova a fost livrat 
peste 1 mil. de metri cubi de gaze, la un preț 
de 1010 lei românești pentru 1000 m3. 
Ulterior, prețul gazelor din contract a fost 
micșorat la 990 lei românești, iar de la 1 
august 2015 s-a ajuns la 900 RON.  
În anul 2016 fiind transportat prin gazoduct 
un volum de 1200 mii m3 de gaze.  
La I etapă cu gazele naturale românești sunt 
asigurate 19 localități din raionul Ungheni și 
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2 localități din raionul Nisporeni. 

Faza a doua a gazoductului Ungheni-Iaşi presupune construcția 
gazoductului Ungheni-Chișinău.  
În urma examinării Raportului cu privire la desfășurarea 
consultațiilor publice, la data de 7 iulie Ministerul Mediului a 
emis Acordul de Mediu pentru Proiectul “Etapa a II-a a 
gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău”. 
Costul estimativ de realizare a proiectului constituie cca 93 (I 
etapă)/113,0 mil. Euro. 
A fost elaborat și aprobat de către BERD caietul de sarcini 
pentru proiectul tehnic. 
La 26 iulie 2016, în incinta Ministerului Economiei a avut loc o 
ședință de lucru cu partea română, la care s-a decis formarea 
unui grup de lucru comun în vederea implementării proiectelor 
în energetică cu formarea a trei subgrupuri în cadrul grupului 
comun de lucru pentru domeniul gaze naturale, sectorul 
electroenergetic și grupul investițional de coordonare. 
La 24 august în incinta Ministerului Economiei a avut loc o 
ședință a subgrupului comun de lucru, în cadrul căreia a fost 
semnat Acordul de colaborare între S.A. ,,Transgaz” și Î.S. 
”Vestmoldtransgaz”, în domeniul interconectării rețelelor de 
gaze naturale. 
În perioada 26-28 septembrie 2016, a avut loc o vizita de 
evaluare a BEI în vederea cofinanțării Proiectului pentru 
construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Pe parcursul vizitei 
au fost organizate ședințe de lucru cu MEc, MEPIU, Î.S. 
”Vestmoldtransgaz” și ANRE cu participarea reprezentanților 
BEI. De asemenea, au fost efectuate deplasări la Ungheni cu 
vizitarea obiectivelor realizate în prima parte a Proiectului Iași – 
Ungheni (platformele A,B și C). 
Prin Hotărârea Guvernului României din 05 octombrie 2016 s-a 
decis acordarea unui împrumut nerambursabil în valoare de 550 
mii euro pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru 
gazoductul Ungheni – Chișinău, beneficiarul final fiind Î.S. 
“Vestmoldtransgaz”, iar prestatorul serviciilor de proiectare - 
S.A. ”Transgaz”, Operatorul de transport și sistem din România. 
Totodată Guvernul României a acceptat finanțarea lucrărilor de 
construcție a centrului de automatizare pentru gazoductul de 
interconectare Iași – Ungheni în valoare de 350 000 Euro. 
Compania SNTGN TRANSGAZ este în curs de elaborare a 
proiectului tehnic detaliat pentru  gazoductul Ungheni – 
Chișinău. 
La 13 octombrie 2016, a fost anunțată licitația pentru lucrările de 
construcție a centrului de automatizare la gazoductul de 
interconectare Iași – Ungheni în valoare de 350 000 Euro. 
La 22 noiembrie 2016, a fost semnat contractul de prestare a 
serviciilor de proiectare pentru gazoductul Ungheni-Chișinău. La 
13 decembrie curent, a fost emis ordinul de plata pentru 
serviciile de proiectare în valoare de  550 mii Euro. 
La 19 decembrie 2016, a fost semnat contractul pentru 
executarea lucrărilor la centrul de automatizare (interconectorul 
Iași -Ungheni). 
La 19 decembrie 2016, au fost semnate  Acordurile de finanțare 
(BERD, BEI) pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău 
iterconectorul Iași -Ungheni). 

Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău 
care va permite diversificarea și asigurarea 
din punct de vedere tehnic a importului de 
gaze în volum de 100% dintr-o sursă 
alternativă celei din Federația Rusă. 
Construcția și darea în exploatare a 
Gazoductului Ungheni-Chișinău este una din 
prioritățile strategice ale Guvernului 
Republicii Moldova și poate fi realizată prin 
realizarea a trei etape și anume: 
- prima etapă, elaborarea studiului 

de fezabilitate; 
- etapa doi, elaborarea 

documentației de proiect; 
- etapa trei, construcția 

gazoductului și darea în exploatare al 
acestuia.  

Din cele trei etape menționate, în prezent 
este în derulare etapa II, elaborarea 
proiectului tehnic detaliat. 
Etapa a II-a a gazoductului Ungheni-Iaşi 
(Ungheni-Chişinău):  
a) studiul de fezabilitate; 
b) proiectul tehnic; 
c) demararea construcțiilor 
 

Proiectul de investiții - în 
derulare 
 

Cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor în producția, transportul, furnizarea și 
utilizarea finală a energiei, acordîndu-se o atenție deosebită tehnologiilor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. 

AȘM este în proces de elaborare a studiilor respective. 
Sunt efectuate cercetări asupra factorilor de impact a capacităţii 
şi a regimurilor Interconexiunilor a sistemelor electro- energetice 
din Moldova şi România, în baza liniilor electrice de transport 
Bălţi – Suceava. 
Este propusă schema de amplasare a obiectivelor noi de 
generare, a surselor de cogenerare in localităţi mai mici. Este 
stabilit, că puterea electrică necesară constituie circa 200 MW. 
Regimurile calculate ale sistemului electroenergetic în 
amplasarea obiectivelor de generare mică în localităţile din 
Şoldăneşti, Soroca ş.a. cu puterea de 4-8 MW (până la 24 MW), 
indică la redresarea parametrilor regimului staţionar şi 
reducerea pierderilor în sistemul electroenergetic. 
Este alcătuit registrul pentru obiectivele SER şi este efectuată 
vizualizarea amplasării pe harta Republicii Moldova.  

Cercetarea impactului soluţiilor de realizare 
a interconexiunilor cu sistemul 
electroenergetic al Romîniei în baza liniei 
electrice aeriene (LEA) 330/400kV, inclusiv 
liniilor electrice dirijate autocompensate 
(LEDA) 
Cercetarea impactului dezvoltării generării 
distribuite, inclusiv cu participarea surselor 
regenerabile de energie, asupra regimului de 
funcţionare a sistemului electroenergetic al 
Republicii Moldova 
 
 
 
La 01.01.2016 erau înregistrate circa 200 
de obiective a surselor de energie 
regenerabilă.

 

Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol 

Semnarea la 21 mai 2015 a Memorandumului de Înțelegere 
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind 
realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze 
naturale și energie electrică din Republica Moldova și România 
Ministerul Economiei în parteneriat cu Secretariatul Comunității 
Energetice, a organizat ședințe de lucru, inclusiv privind 
examinarea acțiunilor de monitorizare și de implementare 

Asigurarea menţinerii unui dialog permanent 
cu UE în domeniul energetic, inclusiv în 
cadrul Grupului de lucru pentru dezvoltarea 
proiectelor de interconectare a „COM-RO-
RM ” 
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incluse în Planul de Acțiuni CESEC (Central and South Eastern 
Europe Gas Connectivity). 
Totodată, s-a participat la ședințe si mese rotunde și conferințe. 
Petrol 
Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 
privind obligația statelor membre de a menţine un nivel minim 
de rezerve de ţiţei și/sau de produse petroliere. 
Transpunerea în legislația națională a Directivei CE/119/2009, a 
fost inițiată în cadrul Proiectului de asistență tehnică pentru 
implementarea programului de susținere a politicilor sectoriale: 
"Asistență pentru reforma sectorului energetic" (AT-PSPS 
Energie).  
Proiectul de Lege cu privire la crearea şi menţinerea nivelului 
minim al stocurilor petroliere este deja elaborat. 
La moment proiectul de lege se află la etapa de coordonare cu 
instituțiile cointeresate. 

În decembrie 2014 a avut loc misiunea 
Secretariatului Comunității Energetice în RM 
în ce privește transpunerea Directivei 
2009/119/EC, în urma căreia au fost puse 
sarcini concrete în fața MEc. 
În perioada  iunie-decembrie 2015 Delegația 
UE în Moldova oferă asistență tehnică, 
inclusiv pentru transpunerea în legislația 
naţională a Directivei CE/119/2009.  
În cadrul proiectului AT respectiv, în iulie 
2015, a fost prezentat Raportul introductiv 
”Emergency Oil Stockholding”. 
La 30 noiembrie 2015 a fost elaborat de 
către Proiectul de Asistenţă tehnică pentru 
implementarea programului de susţinere a 
politicilor sectoriale: "Asistenţă pentru 
reforma sectorului energetic" (AT-PSPS 
Energie), Proiectul de lege privind stocurile 
de ţiţei care transpune Directiva 2009/119 / 
CE. 

 

Odată cu republicarea în anul 2014 a Legii nr.124-XVIII din 23 
decembrie 2009 cu privire la energia electrică şi a modificărilor 
şi completărilor  la Legea nr.123 XVIII din 23 decembrie 2009 
cu privire la gazele naturale, ANRE, în limita competenţelor a 
aprobat următoarele acte normative:  
Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 534 din 20.11.2013 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 
schimbare a furnizorului de energie electrică de către 
consumatorii eligibili. (Monitorul Oficial nr. 24-26 / 107 din 
31.01.2014) 

Regulamentul privind procedura de 
schimbare a furnizorului de energie electrică 
de către consumatorii eligibili, creează 
condiţii de schimbare a furnizorului de 
energie electrică de către consumatorii finali, 
de reducerea plăţii pentru energia 
 electrică şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
consumatorii finali şi furnizorii de energie 
electrică 
 
 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 678 din 22.08.2014 cu 
privire la aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a 
tarifelor reglementate la gazele naturale. (Monitorul Oficial nr. 
345-351/ 1603 din 21.11.2014) 

Metodologia de calculare și aplicare a 
tarifelor reglementate la gazele naturale 
stabileşte modului de calculare şi aplicarea 
tarifelor reglementate pentru prestarea 
serviciilor de transport, distribuţie şi 
furnizarea gazelor naturale. Metodologia de 
calculare și aplicare a tarifelor reglementate 
la gazele naturale asigură o transparenţă 
mai mare şi contribuie la furnizarea fiabilă a 
gazelor naturale către consumatori, cu 
cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a 
obiectivelor sistemului de gaze naturale, 
inclusiv a capacităţilor de producţie. 
 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 677 din 22.08.2014 cu 
privire la aprobarea modificărilor și completărilor  ce se 
operează în  Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea 
gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea C.A ANRE nr.415 din 
25.05.2014. (Monitorul Oficial nr.340-343/1584 din 14.11.2014) 
 

Modificările şi completările Regulamentului 
pentru furnizarea şi utilizarea gazelor 
naturale sunt importante, deoarece odată cu 
separarea activităţilor de furnizare şi 
distribuţie a gazelor naturale au fost stabilite 
drepturile  şi obligaţiile furnizorului în relaţiile 
cu consumatorii finali. 
 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 676 din 22.08.2014 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 
schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii 
finali. (Monitorul Oficial nr.372-384/ 1858 din 19.12.2014) 

Regulamentul privind procedura de 
schimbare a furnizorului de gaze naturale de 
către consumatorii finali încurajează 
consumatorii finali de a alege şi a schimba 
furnizorul de gaze naturale, ceea ce dă 
posibilitatea apariţiei noilor furnizori de gaze 
naturale pe piaţa gazelor naturale, făcînd 
posibilă liberalizarea acesteia. 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 212/2015 din 09.10.2015 
cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei 
electrice.(Monitorul Oficial nr.332-339(5374-5381) din 
11.12.2015). 

Stabilirea raporturilor juridice dintre 
participanţii pieţii de energie electrice pentru 
asigurarea, aprovizionarea continue şi fiabile 
cu energie electrică a consumatorilor finali. 

 



60 
 

Hotărârea  Consiliului de administraţie al Agenției  
Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 211/2015 din 
09.10.2015 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor 
ce se operează în  Hotărârea Consiliului de administraţie al 
ANRE nr. 406 din 25.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a  
energiei electrice. (Monitorul Oficial nr.332-339(5374-5381) din 
11.12.2015). 

Regulamentul cu privire la calitatea 
serviciilor de transport şi de distribuţie a  
energiei electrice stabilește indicatori de 
calitate, care reflectă continuitatea livrării 
energiei electrice și calitatea relațiilor dintre 
operatorul rețelei de transport și de sistem, 
operatorii rețelelor de distribuție și 
consumatorii finali, precum și consecințele 
nerespectării de către operatorul rețelei de 
transport și de sistem și de către operatorii 
rețelelor de distribuție a valorilor minime 
stabilite ale acestor indicatori. Modificările şi 
completările acestui Regulament, sau 
efectuat pentru al aduce în concordanţă cu  
Legea în vigoare. 

 

Hotărîrea  Consiliului de administraţie al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică nr. 210/2015 din 09.10.2015 
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în  Normele tehnice ale reţelei electrice de transport, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 
266 din 20.11.2017.(Monitorul Oficial nr.332-339(5374-5381) din 
11.12.2015). 
 

Normele tehnice ale reţelei electrice de 
transport,  
stabilesc cerințele minime de ordin tehnic 
pentru  
participanții la piața energiei electrice, 
menite să asigure transportul energiei 
electrice și funcționarea sigură și eficientă a 
sistemului electroenergetic. 
Legea nr.27 din 13 martie 2014 ce vizează  
modificările și completările operate în  Legea 
cu privire la energia electrică nr.124-XVIII 
din 23 decembrie 2009, a creat necesitatea 
aducerii în concordanță a cerințelor 
Normelor tehnice ale rețelelor electrice de 
transport cu prevederile  Legii cu privire la 
energia electrică. 

 

Prin Hotărîrea nr. 153/2005 din 18 iulie 2015 Consiliul de 
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru reglementare în 
Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife reglementate pentru 
serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice livrată 
consumatorilor finali de către ÎCS „RED Union Fenosa” SA, ÎCS 
„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SA , „RED Nord” SA și 
„RED Nord - Vest” SA. 

În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) lit.f), 
art.53 din Legea nr.124 din 23.12.2009 cu 
privire la energia electrică, Metodologiilor de 
calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
pentru serviciul de distribuţie a energiei 
electrice şi a tarifelor reglementate de 
furnizare a energiei electrice, aprobate prin 
Hotărîrea Consiliului de administraţie al 
ANRE nr.497 din 20.12.2012, Agenţia a 
aprobat tarife separate pentru accesul la 
reţea în vederea deschiderii pieţei de 
energie electrică. 
 

 

Prin Hotărîrea nr.01/2016 din 13.01.2016 Consiliul de 
administraţie ANRE a aprobat modificările şi completările ce se 
operează în Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor 
reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE 
nr.678 din 22 august 2014. (Monitorul Oficial nr.13-19/58 din 
11.12.2015). 

Stabilirea modalităţiii de calculare a tarifului 
pentru serviciul de transport al gazelor 
naturale în conformitate cu modificările şi 
completările Legii cu privire la gazele 
naturale nr.123 din 23 decembrie 2009. 

 

Prin Hotărîrea nr.19/2016 din 26.01.2016 Consiliul de 
administraţie ANRE a aprobat noi tarife la gazele naturale 
(Monitorul Oficial nr.20-24 din 26.01.2016). 
 
 

În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) lit.f), 
art.53 din Legea nr.123 din 23.12.2009 cu 
privire la gazele naturale, Metodologiei de 
calculare şi aplicare a tarifelor reglementate 
la gazele naturale, aprobată prin Hotărîrea 
Consiliului de administraţie al ANRE nr.678 
din 22.08.2014 au fost ajustate tarifele la 
gazele naturale reieşind din costurile reale, 
strict necesare pentru procurarea, 
transportarea, distribuţia şi furnizarea 
gazelor naturale. 

 

Prin Hotărârea nr.75/2016 din 12.03.2016  Consiliul de 
administraţie ANRE a aprobat noi tarife pentru serviciul de 
distribuţie a energiei electrice prestate de către ÎCS „RED Union 
Fenosa” SA, „RED Nord” SA și „RED Nord - Vest” SA şi tarife 
reglementate de furnizare a energiei electrice de către ÎCS „Gas 
Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. şi S.A.”Furnizarea 
Energiei Electrice Nord” diferenţiate în funcţie de punctele de 
delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali. 
(Monitorul Oficial nr.59-67/414 din 18.03.2016-24 din 
26.01.2016). 

În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) lit.f), 
art.53 din Legea nr.123 din 23.12.2009 cu 
privire la gazele naturale, Metodologiei de 
calculare şi aplicare a tarifelor reglementate 
la gazele naturale, aprobată prin Hotărîrea 
Consiliului de administraţie al ANRE nr.678 
din 22.08.2014 au fost ajustate tarifele la 
gazele naturale reieşind din costurile reale, 
strict  necesare pentru procurarea, 
transportarea, distribuţia şi furnizarea 
gazelor naturale. 

 

La data de 10.03.2016 prin Hotărîrea 74/2016 Consiliul de 
administraţie ANRE a aprobat nivelul de rentabilitate pentru 
activitatea de furnizare a energiei electrice pentru anul 2016. 
 

În temeiul prevederilor art.8 alin.(1) lit.f), 
art.53 din Legea nr.124 din 23.12.2009 cu 
privire la energia electrică, Metodologiilor de 
calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor 
pentru serviciul de distribuţie a energiei 
electrice şi a tarifelor reglementate de 
furnizare a energiei electrice, aprobate prin 
Hotărîrea Consiliului de administraţie al 
ANRE nr.497 din 20.12.2012, a fost stabilită 
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modalitatea necesară a rentabilităţii 
reglementate necesară a fi obţinută de 
furnizorl de la furnizarea energiei electrice. 
 
Reglementarea satisface interesul public 
întrucât acesta stabileşte o procedură 
transparentă de alocare a capacităţii 
rețelelor de transport al gazelor naturale şi 
asigură un acces nediscriminatoriu şi egal 
la informaţiile privind starea sistemului de 
gaze naturale şi referitor la modul în care 
au fost alocate şi determinate capacităţile 
disponibile şi cele de rezervă. 
Totodată, are ca obiectiv încurajarea 
utilizării eficiente a sistemului de gaze 
naturale, prin stabilirea de reguli clare 
privind managementul congestiilor şi 
menţinerea echilibrului în reţelele de gaze 
naturale, Regulamentul în cauză, odată 
aprobat, va avea impact benefic asupra 
activităţii titularilor de licenţe care îşi 
desfăşoară activitatea pe piaţa gazelor 
naturale.  
Stabilirea de principii neechivoce şi 
exhaustive în  
legătură cu menţinerea echilibrului în 
sistemul degaze naturale, va permite 
utilizatorilor de sistem să facă prognoze 
mai exacte în legătură cu volumele de 
gaze naturale tranzacţionate şi, pe cale de 
consecinţă, vă permite evitarea de 
sancţiuni pecuniare pentru eventualele 
dezechilibre provocate. 

Consiliul de administraţie ANRE prin Hotărîrea nr.321/2016 din 
13.12.2016 a aprobat Regulamentul privind accesul la reţelele 
de transport al gazelor naturale şi gestionarea 
congestiilor(publicat în Monitorul Oficial nr.2-8/17 din 
06.01.2017) care transpune parţial Regulamentul (CE) 
nr.715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 
iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru 
transportul gazelor naturale. 
 

  

La data de 27.12.2016 Consiliul de administraţie ANRE prin 
Hotărărea nr. 353/2016 a aprobat Regulamentul privind accesul 
la reţelele electrice de transport  pentru schimburile 
transfrontaliere şi gestionarea congestiilor care transpune parţial 
Hotărîrea Regulamentul (CE) 714/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie 
electrică. 

Regulamentul satisface interesul public 
întrucât acesta stabileşte o procedură 
transparentă de alocare a  
Capacităţilor interconectorilor sistemelor 
electroenergetice pentru solicitanţi şi asigură 
accesul egal şi nediscriminatoriu al tuturor 
utilizatorilor de sistem la informaţiile privind 
starea sistemului electroenergetic, 
capacităţile existente (disponibile, alocate, 
de rezervă). 
Totodată are ca obiectiv: 
-stabilirea de norme echitabile pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică, pentru a îmbunătăţi concurenţa pe 
piaţa internă a energiei electrice, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
pieţelor naţionale şi regionale;  
- crearea unui mecanism de alocare a 
capacităţilor de interconexiune disponibile 
între sistemele electroenergetice naţionale; 
- instituirea unui mecanism de compensare 
pentru fluxurile transfrontaliere de energie 
electrică; stabilirea unor principii armonizate 
privind tarifele pentru transportul 
transfrontalier. 
Regulamentul în cauză, are impact benefic 
asupra activităţii titularilor de licenţe care îşi 
desfăşoară activitatea pe piaţa energiei 
electrice. 

 

Sunt efectuate cercetări asupra factorilor de impact a 
capacităţii şi a regimurilor Interconexiunilor sistemelor 
Electroenergetice din Moldova şi România, în baza liniilor 
electrice de transport Bălţi – Suceava. Este examinată 
varianta de aplicare a liniei aeriene dirijate cu două circuite cu 
autocompensare la tensiunea de 330 kV şi aplicarea 
mijloacelor de dirijare a fazei pentru reglarea valorii şi a 
sensului de transfer al puterii. Este arătat că linia cu 
autocompensare aeriană dirijată cu două circuite 330 kV 
dispune de o capacitate de transport mai mare de 1,5 ori în 
comparaţie cu liniile de tensiune înaltă 400 kV cu un singur 
circuit de realizare tradiţională. 

Proiectul de interconexiune a sistemelor 
electroenergetice ale Republicii Moldova cu 
România, adică cu ieşire la piaţa electro-
energetică unică Europeană prin intermediul 
operatorului ENTSO-E a trecut studiul de 
pre-fezabilitate. Acum se efectuează studii 
de fezabilitate. În acest context va fi luată în 
consideraţie propunerea IE AŞM la avantajul 
tehnico-economic a construcţiei  liniei 
aeriene dirijate cu două circuite cu 
autocompensare la tensiunea de 330 kV, 
faţă de linia de 400 kV cu un singur circuit de 
realizare tradiţională. Această propunere ar 
putea permite funcţionarea sistemului 
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electroenergetic al RM în contextul pieţei 
energetice Europene într-un regim mai 
avantajos. 
Proiectul este de amploare cu durată 
îndelungată de executare. 

Cercetarea factorilor de dezvoltare a surselor de generare, 
inclusiv SER, asupra regimurilor de funcţionare a sistemului 
electroenergetic al Republicii Moldova. Este propusă schema de 
amplasare a obiectivelor noi de generare, a surselor de 
cogenerare in localităţi mai mici. Este stabilit, că puterea 
electrică necesară constituie circa 200 MW. Regimurile 
calculate ale sistemului electroenergetic în amplasarea 
obiectivelor de generare mică în localităţile din Şoldăneşti, 
Soroca ş.a. cu puterea de 4-8 MW (până la 24 MW), indică la 
redresarea parametrilor regimului staţionar şi reducerea 
pierderilor în sistemul electroenergetic. Este alcătuit registrul 
pentru obiectivele SER şi este efectuată vizualizarea amplasării 
pe harta Republicii Moldova. La 01.01.2016 erau înregistrate 
circa 200 de obiective a surselor de energie regenerabilă. 

Reieşind din prioritatea strategică la 
dezvoltarea sistemului energetic al RM de 
implementare a cogenerării de înaltă 
eficienţă, propunerea schemei de amplasare 
a centralelor de cogenerare de mică putere 
în mai multe localităţi ale ţării ar putea avea 
impact pozitiv la balansarea sistemului cu 
asigurarea regimurilor mai uşoare de 
funcţionare. Aceste implementări, 
completate de valorificarea surselor de 
energie regenerabilă sunt posibile de a 
asigura funcţionarea întregului sistem 
energetic al RM într-un regim destul de 
avantajos, cu o funcţionare sigură în 
contextul sistemului European, oferind o 
valoare adăugată securităţii energetice pe 
întregul continent. 
Proiectul este de amploare cu durată 
îndelungată de executare. 

 

CAPITOLUL 15:   TRANSPORTURI 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 96 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 47 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 49 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 21,4 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  49 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Aderarea la organizațiile și acordurile internaționale relevante în domeniul transporturilor
Elaborarea şi implementarea normelor tehnice şi standardelor 
ajustate la cerinţele internaţionale și UE în domeniul 
infrastructurii. 

Îmbunătățirea calității și durabilității 
infrastructurii rutiere (În perioada 2014-2016 
au fost aprobate 181 normative și standarde 
tehnice în domeniul rutier). 
 

Elaborarea concepţiilor de 
dezvoltare sectorială în baza 
Strategiei de transport și 
logistică pe anii 2013-2022, în 
special în perioada de referinţă. 
 

Elaborarea şi implementarea unei noi politici de reparaţie şi 
întreţinere a drumurilor locale. 
 

Îmbunătățirea stării drumurilor locale, 
străzilor și drumurilor din intravilanul 
localităților, gestionate de APL 
prin  implementarea reformei de 
descentralizare și reformei sistemului de 
întreținere a drumurilor ce țin de finanțarea 
lucrărilor din fondul rutier și atragerea 
surselor suplimentare de finanțare: fonduri 
pentru dezvoltarea regională, credite și 
granturi externe, etc. Ca urmare a 
implementării propunerilor menționate, vor fi 
create condiții atractive pentru dezvoltarea 
turismului, investițiilor și dezvoltarea 
parteneriatului public-privat.  

Elaborarea conceptului de 
dezvoltare a sectorului 
transporturilor rutiere în baza 
Strategiei de transport și 
logistică pe anii 2013-2022, 
pentru perioada de referință. 
 

Elaborarea Planului de reformare a sectorului feroviar al 
Republicii Moldova și Î. S. „Calea Ferată din Moldova”. 

Au fost trasate principalele obiective de 
revitalizare a sectorului, așa cum diminuarea 
cheltuielilor de mentenanță, lucrări de 
reparație capitală a sectoarelor prioritare. 
Toate acestea vor duce la prestarea unor 
servicii de transport feroviar mai calitative și 
rentabile pentru CFM. 

Continuarea implementării listei 
proiectelor investiţionale 
(prevăzute în Strategia de 
transport și logistică pe anii 
2013-2022, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 827 din 
28 octombrie 2013) în domeniul 
transportului rutier, feroviar, 
naval şi aerian. 
 

Implementarea sistemului de bilet electronic pe piaţa serviciilor 
de transport feroviar. 

Prin implementarea acestui mecanism se 
dorește facilitarea accesului cetățenilor la 
serviciile de transport feroviar de călători. 

Crearea şi implementarea 
sistemelor informaţionale 
integrate de gestionare a reţelei 
de rute regulate de călători, 
precum şi a activităţii de testare 
tehnică a unităţilor de transport. 
 

  Implementarea sistemului de 
bilet electronic pe piaţa 
serviciilor de transport auto de 
pasageri. 
 

Republica Moldova a aderat la Convenţia asupra Semnalizării 
Rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, prin Legea 
nr.141 din 3 iulie 2015. 

Prin aderarea la Convenţia asupra 
Semnalizării Rutiere, deschisă semnării la 
Viena la 8 noiembrie 1968; la Acordul 
European ce completează Convenţia asupra 
Semnalizării Rutiere, deschisă semnării la 8 
noiembrie 1968 la Viena, din 1 mai l97l și 

Implementarea celor mai bune 
practici cu privire la opţiunile de 
finanţare a proiectelor. 

Republica Moldova a aderat la Acordul European ce 
completează Convenţia asupra Semnalizării Rutiere, încheiată 
la Viena la 8 noiembrie 1968, din 1 mai 1971, prin Legea nr.142 

Elaborarea unui sistem modern 
pentru asigurarea unui flux 
informaţional integrat pentru 
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din 3 iulie 2015. Protocolul privind marcajele rutiere adiţional 
la Acordul European ce completează, 
Convenţia asupra semnalizării rutiere, 
deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 
1968, semnat la Geneva la 1 martie 1971. 
se va implementa un şir de standarde 
internaţionale asupra semnalizării rutiere 
care vor impulsiona armonizarea domeniului 
de proiectare, construcţie şi reabilitare a 
drumurilor in conformitate cu cele mai bune 
practici internaţionale in domeniu, şi, ca 
rezultat, va influența calitatea şi efectul 
economic asupra transporturilor rutiere şi nu 
in ultimul rând siguranţa utilizatorilor de 
drumuri, deoarece tehnologiile aplicate sub 
acest aspect au o pondere esenţială asupra 
rezultatului final. 
Scopul final al aderării la aceste instrumente 
internaționale este sporirea siguranței rutiere 
prin unificarea și armonizarea standardelor 
de circulație și semnalizare rutieră pe 
drumurile publice, cu a celor din statele UE. 
 

gestionarea traficului feroviar. 
 

  

Republica Moldova a aderat la Protocolul privind marcajele 
rutiere, adiţional la Acordul European ce completează 
Convenţia asupra Semnalizării Rutiere, încheiată la Viena la 8 
noiembrie 1968, din 1 martie 1971, prin Legea nr.143 din 3 iulie 
2015. 
 

În baza Listei proiectelor 
prioritare spre finanţare de către 
UE, aprobată odată cu Reţeaua 
strategică de conectare a 
regiunii Parteneriatul Estic 
(inclusiv Moldova) la TEN-T 
(octombrie 2013, Luxemburg), 
sânt identificate următoarele 
obiective pe termen scurt:  

a) promovarea 
construcţiei podului 
Ungheni (MD) - 
Ungheni (RO) peste 
râul Prut 

b) reabilitarea drumului 
naţional M 14 Brest –
Chişinău – Odessa pe 
tronsonul Chişinău-
Criva 

 
Republica Moldova a aderat la Convenția privind garanțiile 
internaționale în materie de echipamente mobile, adoptată la 
Cape Town la 16 noiembrie 2001 prin Legea nr. 59 din 
09.04.2015. 

Îmbunătățirea și armonizarea legislațiilor 
statelor semnatare, în ceea ce privește 
finanțarea, leasing-ul și vânzarea de 
echipamente mobile.  Efectul maxim al 
aderării la Convenție va fi atins prin 
finalizarea procedurii de aderare la 
Protocolul privind aspecte specifice ale 
aeronavelor, adoptat la Cape Town, la 16 
noiembrie 2001. 
 
 

 
Aderarea la Protocolul privind 
aspecte specifice ale 
aeronavelor, adoptat Cape Town 
la 16 noiembrie 2001 (transferat 
în PNA AA 2017-2019) 

 
 
 

Republica Moldova a aderat la Acordul privind adoptarea 
prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți, 
echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe 
vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea omologărilor 
pe baza acestor prescripții, prin Legea nr. 111 din 27.05.2016, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.217-
229/479 din 22.07.2016. 

Ratificând  acest Acord, Republica Moldova: 
- va avea dreptul de creeze o 
autoritate/instituție de omologare 
recunoscută de participanții la Acord,  
- va recunoaște omologările efectuate de 
organele abilitate ale celorlalte părți ale 
acordului 
- va avea posibilitatea de a participa la 
elaborarea/modificarea cerințe tehnice față 
de omologarea vehiculelor 
- va crea cadrul legislative necesar pentru 
aprobarea prin acte naționale a cerințelor 
tehnice față de omologarea vehiculelor 
rutiere și respectiv elaborarea actelor 
normative naționale privind omologarea 
vehiculelor prevăzute de Codul 
Transporturilor Rutiere dar și de Planul 
naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, 
Republica Moldova. 
 

Convenția privind transporturile 
internaționale feroviare (COTIF) 
din 9 mai 1980, semnată la 
Berna 

(transferat în PNA AA 2017-
2019) 

 

Republica Moldova a aderat la Convenția vamală relativă la 
containere din 2 decembrie 1972, prin Legea nr. 110 din 
27.05.2016,  publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.293-305/616 din 09.09.2016. 

Prezenta Convenţie are menirea să faciliteze 
transporturile internaţionale cu containere,  
va acorda admiterea temporară a 
containerelor, fie că sunt încărcate sau nu cu 
mărfuri. De asemenea, conform prevederilor 
Convenţiei, containerele importate temporar 
vor fi puse sub regim de admitere 
temporară, fără a se cere documente 
vamale în momentul importului sau 
reexportului şi fără constituirea unei garanţii. 

Elaborarea reglementării tehnice 
naționale în baza Directivei 
96/53/CE (Proiectul HG pentru 
aprobarea Regulamentului 
pentru stabilirea, pentru anumite 
vehicule rutiere care circulă în 
interiorul Comunității, a 
dimensiunilor maxime autorizate 
în traficul național și internațional 
și a greutății maxime autorizate 
în traficul internațional) 
 

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport prioritare 
pe direcţiile de conexiune cu TEN-T. 

Prin reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport prioritare pe 
direcţiile de conexiune cu TEN-T se va 
facilita comerțul, transporturile, industria, 
turismul, precum și creșterea accesului la 
piețele internaționale, se va atrage tranzitul 
internațional și prin urmare, se va stimula 
dezvoltarea economiei țării. 

Elaborarea și adoptarea 
proiectului de lege privind 
condițiile de admitere în trafic a 
unităților de transport și 
inspecția tehnică periodică 
 

Colaborarea în cadrul proiectelor TRACECA în vederea 
elaborării şi implementării măsurilor pentru îmbunătăţirea 
atractivităţii coridorului TRACECA (prin înlăturarea obstacolelor 
fizice şi administrative, îmbunătăţirea infrastructurii de transport, 
a siguranţei circulaţiei) şi ajustării legislaţiei naţionale din 
domeniu la legislaţia UE şi internaţională. 

Realizarea proiectelor privind înlăturarea 
obstacolelor fizice şi administrative, 
îmbunătăţirea infrastructurii de transport, a 
siguranţei circulaţiei  în vederea îmbunătăţirii 
atractivităţii coridorului TRACECA. 

Elaborarea Regulamentului 
privind organizarea timpului de 
lucru al persoanelor care 
efectuează activități mobile de 
transport rutier 
 

Colaborarea în cadrul organizațiilor internaționale de transport 
(UNECE, OIM, Comisia Dunării, OACI, ECAC, OCCF) și 

Asigurarea şi menţinerea la nivel 
internaţional şi european a standardelor de 

Modificarea Legii drumurilor nr. 
509-XIII din 22 iunie 1995 şi a 
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instituțiilor specializate ale UE (EUROCONTROL, EASA, EMSA 
etc.). 

siguranţă în aviaţia civilă titlului IX din Codul fiscal 
 

Asigurarea unui dialog permanent cu UE în domeniul 
transporturilor, inclusiv în cadrul structurilor prevăzute de 
Acordul de Asociere (Panelul de transport al PaE etc.) 

 Elaborarea noului Cod feroviar 
 

Integrarea aspectelor de mediu în dezvoltarea şi implementarea 
politicilor de transport. 

 Organizarea workshop - urilor 
specializate cu privire la bunele 
practici ale statelor membre UE 
referitoare la modelele de 
antreprenoriat privind prestarea 
serviciilor de transport feroviar 
 

Actualizarea, după caz, a propunerilor pe marginea reţelei 
strategice de conectare a regiunii Parteneriatului Estic (inclusiv 
Moldova) la TEN-T, aprobată în cadrul Reuniunii Miniştrilor 
Transporturilor UE şi Parteneriatului Estic şi Consiliul Miniştrilor 
Transporturilor UE la 8-9 octombrie 2013 la Luxemburg. 

Modificarea și extinderea conexiunilor la 
rețelele internaționale de transport vin întru 
dezvoltarea rețelei prioritare a drumurilor 
naționale, și facilitează atragerea investițiilor 
externe pentru reabilitarea acestor 
conexiuni. 

Elaborarea şi aprobarea 
Regulamentului Agenţiei 
Feroviare din Republica 
Moldova 
 

Apropierea legislației naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale 

Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 
17.07.2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.247-248/568 din 15.08.2014. 

Actul normative stabileşte cadrul legal pentru 
organizarea şi efectuarea transporturilor 
rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a 
activităţilor conexe transportului rutier pe 
teritoriulRepublicii Moldova, în condiţii de 
siguranţă şi calitate, cu respectarea 
principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor 
de protecţie a mediului,  a drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice. 
Au fost introduce noi cerințe de acces la 
profesia de operator de transport, conforme 
cu Regulamentul CE 1071/2009 . 
 

Elaborarea şi aprobarea 
proiectului de lege privind 
investigarea accidentelor şi 
incidentelor în transporturi. 
 

Regulamentul cu privire la condițiile de montare, reparare și 
verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 475 din 20.04.2016 publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.114 – 122/542 din 
29.04.2016. 

Aprobarea regulamentelor a permis 
reglementarea activității atelierelor de  
montare, reparare și verificare a tahografelor 
și limitatoarelor de viteză. 
Astfel, odată cu intrarea în vigoare a 
regulamentelor date, agenții transportatori 
vor avea posibilitatea de a monta, repara 
şi verifica tahografele şi limitatoarele de 
viteză în Republica Moldova, fără a 
suporta careva cheltuieli suplimentare la 
deplasarea autovehiculului peste hotarele 
țării pentru efectuarea acestor lucrări. 
De asemenea, aprobarea regulamentelor a 
permis reglementarea procesului de 
eliberare, înlocuire, schimbare și înnoire a 
cartelelor tahografice, precum și termenii 
pentru descărcarea și stocarea datelor din 
tahografele și cartelele tahografice. 
 

Elaborarea Regulamentului 
privind transportul de marfă pe 
calea ferată. 
 

Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și 
înnoirea cartelelor tahografice, precum și pentru descărcarea și 
stocarea datelor din tahografele și cartelele tahografice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 12.04.2016, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-113/504 din 
22.04.2016. 

Organizarea workshop - urilor 
specializate privind 
implementarea reglementărilor 
(Regulamentul (UE) nr. 
913/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 22 
septembrie 2010 privind rețeaua 
feroviară europeană pentru un 
transport de marfă competitiv). 
 

Regulamentul privind transportul interior de mărfuri periculoase, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143 din 18.02.2016, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 43/170 din 23.02.2016. 

Stabilește procedura de aprobare a 
derogărilor temporare în cazul efectuării 
transportul rutier, feroviar sau pe căi 
navigabile interioare a mărfurilor 
periculoase. 
 

Elaborarea actelor legislative şi 
normative de rigoare 
(Regulamentul (CE) nr. 
1371/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind drepturile 
și obligațiile călătorilor din 
transportul feroviar). 
 

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
nr.9 din 10.02.2015 cu privire la elaborarea Programelor de 
formare profesională continuă. 

Prin aprobarea modificărilor la prevederile 
Ordinului nr. 9, cerințele naționale fată de 
instruirea personalului din domeniul 
transporturilor au fost ajustate cu prevederile 
Cărții Calității CEMT si Directivei 
2003/59/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 iulie 2003 privind 
calificarea inițială și formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule 
rutiere destinate transportului de mărfuri sau 
de pasageri, de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a 
Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 76/914/CEE a 
Consiliului. 

Elaborarea unui mecanism de 
compensare a prejudiciilor faţă 
de călători pe calea ferată 
 

Regulamentul cu privire la stabilirea unor cerințe referitoare la 
coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente 
pentru petrolierele cu coca simplă, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 733 din 09.06.2016,  publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.163-168/795 din 17.06.2016 

Stabilirea unor cerințe referitoare la coca 
dublă și a unor standarde de proiectare 
echivalente pentru petrolierele cu cocă 
simplă, care va reduce posibilitatea avariilor 
ce pot afecta mediul înconjurător prin 
revărsarea produselor petroliere 
transportate.  
 

Organizarea workshop - urilor 
specializate (pentru operatorii de 
transport feroviar) privind 
implementarea 
reglementărilor(Regulamentul 
(CE) nr. 1371/2007 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 
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În domeniul politicii de mediu și integrării politicii de mediu în celelalte politici 
nivel de realizare – 75,3% (Total 17 acțiuni: 12- realizate, 5 - nerealizate) 

1. Au fost inițiate și dezvoltate relații de cooperare în domeniul 
protecției mediului cu următoarele instituții europene: Comisia 
Europeană (Directoratul General Mediu, Directoratul General 
Clima), Agenția Europeană de Mediu. 
A avut loc un schimb permanent de informații privind 
implementarea prevederilor Acordului de Asociere dar și privind 
realizările principale în domeniul protecției mediului  în cadrul 

Colaborarea cu instituțiile UE în domeniul 
protecției mediului a fost inițiată. Prioritățile 
de colaborare au fost determinate. 
 
 
 
 

Nu s-a reușit definitivarea și 
aprobarea unei strategii în 
domeniul protecției aerului 
atmosferic, precum și elaborarea 
Planului național de 
implementare a Convenției de la 
Stockholm privind poluanții 

2007 privind drepturile și 
obligațiile călătorilor din 
transportul feroviar) 
 
 Elaborarea, aprobarea și 

adoptarea proiectului de 
lege de modificare a Legii 
nr. 176 din 12 iulie 2013 
privind transportul naval 
intern al Republicii Moldova 

 Elaborarea și aprobarea 
Hotărârii de Guvern privind 
respectarea obligațiilor 
statului-pavilion 

 Elaborarea, aprobarea și 
adoptarea proiectului de 
lege privind modificarea 
Legii nr. 599-XIV din 30 
septembrie 1999 pentru 
aprobarea Codului navigației 
maritime comerciale al 
Republicii Moldova 

 
 Elaborarea și aprobarea 

Hotărârii de Guvern privind 
aplicarea Codului 
internațional de 
management al siguranței 

 
 Aprobarea Hotărârii de 

Guvern privind nivelul minim 
de formare a navigatorilor 

 
 Elaborarea și emiterea 

ordinului Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor de 
aprobarea a Regulamentului 
privind echipajul minim al 
navelor de transport cu 
autopropulsie 

 
 Aderarea la Convenția MLC 

2006 
 

 Aprobarea Hotărârii de 
Guvern privind consolidarea 
securităţii navelor şi a 
instalaţiilor portuare 

 
 Elaborarea reglementărilor 

tehnice şi a procedurilor de 
control (În baza directivei 
2005/65 ) 

 
Elaborarea reglementărilor 
tehnice şi a procedurilor de 
control (Directiva 2005/65/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind consolidarea 
securității portuare) 
 

CAPITOLUL 16:   MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 65 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 34 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 31 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –43,5 % (10 din 23 de acte UE au fost transpuse) 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 16 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  61 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
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ședințelor Comitetului de Asociere și a sub-comitetelor din cadrul 
acestuia (ședința Comitetului de Asociere din 19 octombrie 2015 
și a Sub-comitetului de cooperare economică și sectorială, 
Clasterul 3 „Sub-comitetul pentru energie, transport, mediu, 
schimbări climatice și protecție civilă” din 25 noiembrie 2015, 
organizate la Chișinău, a 2-a reuniune a Subcomitetului de 
asociere pe comerț și dezvoltare durabilă RM-UE(17 
octombrie 2016, Bruxeless), a 2-a reuniune a Comitetul 
de asociere în configurația comerț (19 octombrie 2016, 
Bruxeless) și a 2-a reuniune a Subcomitetului pentru energie, 
mediu, politici climatice, transport și protecție civilă, (23-24 
noiembrie, 2016, Bruxelles)). 
 
Delegația Ministerului Mediului a participat la prima Reuniune 
ministeriala privind politicile de mediu în cadrul Parteneriatului 
Estic (17-18 octombrie 2016, Luxemburg). 
 
2. A fost aprobată prin  Hotărârea Guvernului nr. 274 din 
18.05.2015 Strategia privind diversitatea biologică a Republicii 
Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de acțiuni pentru 
implementarea acesteia. 
Au fost elaborate proiectele a 2 Planuri de gestionare a bazinelor 
hidrografice Nistru și Dunărea-Prut-Marea Neagră și proiectul 
Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 pentru implementarea 
Programului național privind managementul durabil al 
substanțelor chimice. Toate 3 proiecte vor fi promovate spre 
aprobare în 2017. 
 
3. A fost inițiat procesul de asigurare a reformei instituționale în 
domeniul mediului, fiind efectuată o analiză funcţională a 
structurilor de mediu și elaborat un concept de reorganizare și 
optimizare a acestor structuri. A fost elaborat și un nou 
Regulament al Ministerului Mediului care prevede crearea 
direcțiilor specifice în domeniul fondului forestier, solurilor, 
aerului şi a schimbărilor climatice. Promovarea acestor 
documente s-a stopat din cauza procesul de reformare a 
autorităților centrale inițiat de Guvern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobate obiective și direcții de acțiune 
pentru următorii 5 ani în domeniul 
conservării diversității biologice în Republica 
Moldova. 
 
 
 
 

 

organici persistenți. 
 
De asemenea nu s-a reușit 
realizarea reformei instituționale 
în domeniul protecției mediului 
înconjurător.  
 
 

 

 
În domeniul guvernării de mediu 

nivel de realizare – 78% (Total 7 acțiuni: 4 – realizate și 3 - nerealizate) 
4. A fost adoptată Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului (armonizată parțial la Directiva 
2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului) și inițiată punerea în aplicare 
a acesteia (au fost înregistrate și examinate 255cereri 
prezentate de agenții economici privind evaluarea impactului 
asupra mediului de la activitățile planificate de aceștia și 
eliberate 4 Acorduri de mediu pentru activitățile planificate cu 
impact semnificativ asupra mediului). 
5. A fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern din 14 decembrie 
2016 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
privind accesul la informația de mediu (armonizat la Directiva 
2003/4/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 28 
ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre 
mediu). 
6. A fost aprobat în I-a lectură în Parlament (15.12.2016) 
proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu, armonizat 
la Directiva 2001/42/CEa Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului. 

Este inițiată implementarea principiilor 
guvernării de mediu în Republica Moldova în 
conformitate cu practica UE.  
Astfel, în scopul asigurării prevenirii sau 
minimizării, la etapele inițiale, a impactului 
negativ al activităților economice asupra 
mediului și sănătății populației a fost pus în 
aplicare mecanismul de evaluare a 
impactului asupra mediului al unor proiecte 
publice și private sau al unor genuri de 
activitate planificate, care afectează sau 
poate afecta atât sănătatea omului, cât și 
diversitatea biologică, solul, subsolul, apa, 
aerul, clima, landșaftul, bunurile materiale, 
patrimoniul cultural, mecanismul de 
asigurare a accesului publicului la informația 
de mediu și de participare la luarea deciziilor 
în domeniu. S-a inițiat introducerea 
sistemului de evaluare strategică de mediu 
în RM. 

 

Nu s-a reușit adoptarea în 
lectura a doua a proiectului Legii 
privind evaluarea strategică de 
mediu precum și dezvoltarea 
mecanismului de punere în 
aplicare a Legii privind evaluarea 
impactului asupra mediului (nu a 
fost aprobat Ghidul cu privire la 
procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului, nu a 
fost creată structura care să se 
ocupe cu implementarea acestui 
sistem). Acest lucru se va 
integra în prioritățile pentru anul 
2017. 

 

 
În domeniul calității aerului 

nivel de realizare – 21% (Total 10 acțiuni: 2 – realizate și 8 nerealizate) 
7. A fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 414 din 
08.04.2016  Regulamentul privind reducerea conţinutului de sulf 
din anumiţi combustibili lichizi, armonizat la Directiva 
1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi. 
8.A fost realizat studiul privind lacunele sistemuluide monitoring 
și de gestionare a calității aerului în Republica Moldova, necesar 
pentru elaborarea proiectului Strategiei în domeniul protecţiei 
aerului atmosferic. 
9.A fost lansat proiectul regional GIZ „Crearea capacităților 
necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul 
schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic 
(EaPClimate)” în cadrul căruia va fi realizată evaluarea cadrului 
instituțional și legislativ în domeniul aerului atmosferic în vederea 
transpunerii Directivelor 2008/50/CE, 2004/107/CE, 2004/42/CE, 
2001/81/CE, 94/63/CE  și elaborarea foilor de parcurs pentru 
implementarea acestora. 

 

Sunt stabilite reglementările la nivel național 
privind reducerea conținutului de sulf din 
combustibilii lichizi, în vederea asigurării 
prevenirii poluării aerului atmosferic. 
 
Recomandările Studiului și evaluărilor vor fi 
luate în considerație la dezvoltarea cadrului 
legislativ în domeniul calității aerului și la 
elaborarea Strategiei în domeniul protecţiei 
aerului atmosferic. 

 

Nu s-a reușit elaborarea 
proiectului de lege privind 
calitatea aerului atmosferic în 
care să fie transpuse prevederile 
Directivelor 2008/50/CE, 
2004/107/CE, 2004/42/CE, 
2001/81/CE, 94/63/CE precum și 
elaborarea și aprobarea 
Strategiei în domeniul protecției 
aerului atmosferic.  
 

În domeniul calității apei și gestionării resurselor 
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nivel de realizare – 76% (În total 10 acțiuni: 7- realizate și 3 - nerealizate) 
10. Prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE sunt transpuse în 
Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011. În scopul punerii în 
aplicare a acestei Legi a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 
894 din 12 noiembrie 2013 „Cu privire la organizarea și 
funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu 
pentru folosința specială a apei și modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 823 din 20.11.2015) 
11. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 672 din 30 mai 
2016 pentru aprobarea Concepției-cadru și a Regulamentului cu 
privire la funcţionarea Sistemului informaţional al resurselor de 
apă din Republica Moldova (SIRA). 
12. Au fost elaborate proiectele a 2 planuri de gestionare a 
districtelor bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea-Prut-Marea 
Neagră. 
13. Prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și 
gestionarea riscurilor de inundații au fost transpuse în 
Regulamentul  cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţi, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 887 din 11.11.2013. 
În scopul punerii în aplicare a acestui Regulament, a fost realizat 
un studiu de fezabilitate privind riscurile de inundații (cu suportul 
Băncii Europene pentru Investiții (BEI) Trust Fund EPTATF))care 
conține modelări hidrologice,hărțile de hazard și risc pentru 
râurile Bâc, Botna, Cogâlnic, Ialpug, Ichel, Răut, Schinoasa, Prut 
(inclusiv afluenții Călmățui, Ciuhur, Delia, Larga, Lăpușna, Lea 
Balea, Lopatnic, Nârnova și Tigheci) și fluviul Nistru. De 
asemenea, a fost elaborat și proiectul Metodologiei-cadru pentru 
elaborarea Planurilor de gestionare a riscurilor la inundații. 
14. Prevederile Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 
1991 privind tratarea apelor urbane reziduale au fost transpuse 
în Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. 
Întru implementarea acestui Regulament, cu suportul Agenției 
Cehă pentru Dezvoltare a fost inițiată evaluarea situației în 
domeniul colectării și epurării apelor reziduale urbane și 
identificarea zonelor sensibile și mai puțin sensibile, fiind 
elaborate și aprobate Metodologia pentru identificarea zonelor 
sensibile și Metodologia de definire a aglomerărilor. 
15. Prevederile Directivei 91/676/CEE a Consiliului din 12 
decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole sunt transpuse înHotărârea 
Guvernului nr.836 din 29 octombrie 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi 
agricole. 

Cadrul normativ în domeniul gestionării 
resurselor de apă este armonizat la 
Directivele UE în domeniu, perfectat 
îmbunătățit și pus în aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printre prioritățile propuse la 
acest domeniu vor fi: 
Aprobarea celor 2 planuri de 
gestionare a districtelor 
bazinelor hidrografice Nistru și 
Dunărea-Prut-Marea Neagră și 
inițierea implementării acestora,  
Elaborarea și aprobarea 
Planurilor de gestionare a 
riscurilor la inundații, 
Realizarea evaluării situației în 
domeniul colectării și epurării 
apelor reziduale urbane și 
stabilirea zonelor sensibile și mai 
puțin sensibile. 

 
În domeniul gestionării deșeurilor și a resurselor 

nivel de realizare – 51% (În total 7 acțiuni: 3 – realizate și 4 - nerealizate) 
16. Prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile au fost 
transpuse în Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, 
publicată la  23.12.2016, care introduce în Republica Moldova și 
principiul de răspundere extinsă a producătorului cu aplicare 
începând cu anul 2018. 

Reglementările de bază în domeniul 
gestionării deșeurilor au fost transpuse în 
legislația națională. 

Din motivul că Legea deșeurilor 
a fost publicată abia la 
23.12.2016, nu s-a reușit 
elaborarea și aprobarea 
mecanismului de punere în 
aplicare a acesteia: 
Regulamentul cu privire la 
depozitele de deşeuri, 
Regulamentul privind deșeurile 
de echipamente electrice și 
electronice, Programele de 
gestionare a deșeurilor și de 
prevenire a generării acestora.  
Nu s-a reușit nici transpunerea 
prevederilor Directivei 
2006/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 
martie 2006 privind gestionarea 
deșeurilor din industriile 
extractive în legislația națională, 
proiectul de lege pentru 
modificarea unor acte legislative 
elaborat în acest scop fiind 
stopat în procesul de promovare. 
Astfel, promovarea și aprobarea 
actelor sus-menționate se vor 
înscrie printre prioritățile pentru 
anul 2017. 

În domeniul protecției naturii 
nivel de realizare – 83% (În Total 3 acțiuni: 2- realizate și 1 - realizată parțial) 

17. Prevederile Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 

Prevederile Directivelor UE în domeniul 
protecției naturii au fost transpuse în 

Ambele proiecte de legi au fost 
aprobate de Guvern, însă nu au 
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conservarea păsărilor sălbatice sunt transpuse în proiectulde 
lege pentru modificarea Legii regnului animal nr.439-XIII din 27 
aprilie 1995, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651 din 
26.05.2016. 
18. Prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică sunt transpuse în proiectul Legii pentru modificarea 
unor acte legislative (Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 
noiembrie 2007 şi  Legii nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la 
reţeaua ecologică), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1443 
din 30.12.2016. 

proiecte de legi, aprobate de Guvern, 
urmând a fi adoptate de Parlament. 

fost adoptate de Parlament.  
Astfel, adoptarea acestor 2 
proiecte de legi se va regăsi în 
prioritățile pentru anul 2017.  

 
În domeniul poluării industriale și pericolelor industriale 

nivel de realizare – 27,5% (În total 4 acțiuni: 1- realizată și 3 -nerealizate) 
19. La 13 iulie 2016 a fost lansatproiectul regional GIZ „Crearea 
capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în 
domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic 
(EaP Climate)”, în cadrul căruia se va evalua cadrul instituțional 
și se va elabora Foaia de parcurs pentru transpunerea cerinţelor 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind emisiile industriale 
20. A fost evaluat cadrul legislativ și normativ care are tangență 
cu riscul de accidente majore care implică substanţe periculoase 
și identificate modalitățile de integrare a prevederilor  Directivei 
96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore 
care implică substanţe periculoase în legislația națională, dar și 
a prevederilor noii Directive 2012/18/UE -Seveso III adoptate în 
domeniu. În rezultat s-a identificat opțiunea de a elabora Legea 
privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică 
substanţe periculoase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislația UE în domeniul 
poluării industriale și pericolelor 
industriale nu a fost transpusă în 
legislația națională. Astfel, 
proiectul Legii privind controlul 
asupra riscului de accidente 
majore care implică substanţe 
periculoase nu a fost elaborat și 
promovat.  
De asemenea, nu au fost 
identificate nici modalitățile de 
transpunere a cerinţelor 
Directivei 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului privind emisiile 
industriale. 
 
 
 

 
În domeniul produselor chimice 

nivel de realizare – 50% (În total 7 acțiuni: 3 – realizate și 4nerealizate) 
21. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind 
exportul și importul de produse chimice periculoase, ale 
Regulamentului (CE) 1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse 
Chimice sunt incluse în proiectul Legii privind substanţele 
chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1032 din 
08.09.2016 (Monitorul Oficial nr. 306-313 din 6.09.2016).  

Transpunerea prevederilor legislației UE în 
domeniul substanțelor chimice a fost inițiată. 

Deși proiectul Legii privind 
substanțele chimice (înregistrat 
în Parlament cu nr. 365 din  
13.09.2016) a fost examinat în 
majoritatea Comisiilor 
Parlamentare, nu s-a reușit 
adoptarea acestuia. Acest lucru 
a tergiversat și procesul de 
elaborare și aprobare a 
Regulamentului privind exportul 
şi importul de produse chimice 
periculoase, a Regulamentului 
privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor a Conceptului 
tehnic de creare a Registrului 
produselor chimice de pe piaţa 
Republicii Moldova și a 
proiectului hotărârii Guvernului 
privind lista restricţiilor, 
specificată în anexa XVII a 
REACH,  
Astfel, adoptarea Legii privind 
substanțele chimice și aprobarea  
mecanismului de punere în 
aplicare a acesteia vor fi 
prioritățile în domeniul 
substanțelor chimice. 

CAPITOLUL 17. POLITICI CLIMATICE 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 - 14 
Numărul de măsuri realizate - 13 
Numărul de măsuri nerealizate -  1(cu termen de realizare până în a. 2020) 
Nivelul de armonizare la Aquis conform AA în % din total – 0% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 3(documente de politici) 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 90 

REALIZĂRI IMPACT RESTANȚE/PRIORITĂȚI 
1.Au fost aprobate: 
- Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbările 
climatice până în a. 2020 și Planul de acțiuni pentru 
implementarea acesteia (Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 10 
decembrie 2014); 
- Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova 
până în anul 2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
acesteia (în ședința Guvernului din 14 decembrie 2016); 
- Programul de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor 
halogenate pentru anii 2016-2040 și Planul de acțiuni pentru 
implementarea acestuia în anii 2016-2020 (Hotărârea 

Sunt aprobate la nivel de țară obiective și 
direcții de acțiuni privind adaptarea la 
schimbările climatice a principalelor sectoare 
ale economiei naționale cum ar fi: sănătate, 
forestier, energetic, transport, apă, 
agricultură, precum și cele de reducere a 
emisiilor gazelor cu efect de seră. Acest 
lucru permite partenerilor de dezvoltare să 
identifice activitățile de adaptare și atenuare 
pentru care ar putea acorda suport în 
implementare. 

Nu s-au întreprins careva acțiuni 
în vederea inițierii elaborării 
programelor de eliminare 
treptată a automobilelor, 
camioanelor, tractoarelor vechi. 
 
Prioritate pentru acest capitol 
este: 
- Ratificarea Acordului de la 

Paris, 
- Atragerea asistenței 
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Guvernului nr. 856 din 13.07.2016). 
 
2. Republica Moldova a participat la pregătirea noului acord 
global privind schimbările climatice (Acordul de la Paris). 
Contribuţiaintenţionatădeterminatălanivel naţional (INDC) privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru Acordul de 
la Paris a fost elaborată și prezentată Secretariatului Convenției-
cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, la data de 
25 septembrie 2015, fiind integrată în prevederile noului Acord. 
La data de 21 septembrie 2016 Republica Moldova a semnat la 
New York,  Acordul de la Paris. În rezultat au fost inițiate 
procedurile de ratificare a acestui Acord, fiind elaborat un proiect 
de lege în acest sens. 
 
3. Implementarea activităților în domeniul schimbărilor climatice 
este susținută de UE în cadrul proiectului regional „Clima East”. 
Astfel, în cadrul acestui proiect: 
- a fost realizat un Studiu privind capacitățile Republicii Moldova 
de a implementa sistemul UE de comercializare a cotelor de 
emisii, care a identificat că RM la moment nu poate să pună în 
aplicare un astfel de sistem, dar este necesar să stabilească și 
să introducă cerințe de autorizare, monitorizare, raportare și 
verificare a emisiilor gazelor cu efect de seră; 
-a fost evaluat cadrul instituțional și legislația națională în 
vederea identificării opțiunilor de transpunere a prevederilor 
Directivei 2003/87/CEa Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în 
cadrul Comunității, aDirectivei 98/70/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea 
benzinei și a motorinei, a Regulamentului CE nr. 1005/2009 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind substanțele care diminuează stratul de ozon și a 
Regulamentul CE nr. 842/2006 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu 
efect de seră. În rezultat au fost elaborate 4 foi de parcurs 
privind transpunerea și implementarea acestor 4 acte UE. 
 

 
 
 
 
 
Semnarea și ratificarea Acordului de la Paris 
va crea noi oportunități pentru Republica de 
a accesa fondurile necesare pentru 
realizarea măsurilor de reducere a emisiilor 
gazelor cu efect de seră și de sporire a 
rezilienței la efectele schimbărilor climatice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru 
transpunerea și implementarea Directivei 
2003/87/CEa Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire 
a unui sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității, a Directivei 98/70/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 
13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei 
și a motorinei, a Regulamentului CE nr. 
1005/2009 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
substanțele care diminuează stratul de ozon 
și a Regulamentul CE nr. 842/2006 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 
17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate 
cu efect de seră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

externe pentru 
implementarea 
documentelor de politici 
aprobate în domeniu,  

- Implementarea Foilor de 
parcurs pentru 
transpunerea și 
implementarea Directivei 
2003/87/CE, a Directivei 
98/70/CE, a 
Regulamentului CE nr. 
1005/2009 și a 
Regulamentul CE nr. 
842/2006. 

 

 

CAPITOLUL 18:  SOCIETATEA  INFORMAŢIONALĂ 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 49 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 25 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 24 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –41,6 %  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  51 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV privind utilizarea 
multiplexului. 

Organizarea dezbaterilor și consultațiilor publice. 
- Elaborarea și aprobarea Regulamentul cu privire la procedura 
şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor 
de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor 
digitale terestre (Decizia CCA nr. 43/213 din 23.12.2015). 
 

- Reglementarea cadrului legal de eliberare 
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de 
retransmisie pentru utilizarea capacităţii 
multiplexurilor digitale terestre. 
- Stabilirea condiţiilor de organizare a 
concursurilor pentru eliberarea licenţelor de 
emisie. 
- Transparența și legalitatea acordării 
licențelor de emisie. 
 

 

Organizarea concursurilor  de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV privind utilizarea multiplexului 

Prin Decizia nr.2/8 din 28.01.16, CCA a anunţat concursul 
pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A. La 
CCA au depus dosare 12 solicitanţi, care au primit cîte un slot 
din Multiplexul A (Decizia CCA nr. 10/54 din 01.04.16). Trei 
sloturi rămase disponibile, din cele 15, au fost suplinite cu alte 
trei posturi TV (Decizia CCA nr. 16/96 din 07.06.16). Posturile 
TV incluse în Multiplexul A:„Moldova-1”, „TVR Moldova”, „Canal 
Regional TV”, „TV 7”, „N 4”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, 
„Prime”, „AGRO TV MOLDOVA”, „CTC Mega”, „Super 
TV”, „Accent TV”, „Jurnal TV” și „ITV”. 

- Pe data de 1 noiembrie 2016, 8 
radiodifuzori și-au început activitatea și își 
difuzează serviciile de programe prin 
intermediul Multiplexului A. 
- Cetățenii Republicii Moldova pot recepționa 
gratuit 8 posturi tv cu acoperire națională. 
- Prin Multiplexul A își vor difuza serviciile de 
programe în sistemul digital terestru de 
televiziune cu acoperire naţională şi acces 
necondiţionat 15 radiodifuzori. 
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Implementarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, elaborat de Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pe domeniul de competenţă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. 

- Au fost iniţiate dezbateri şi consultaţii publice cu radiodifuzorii, 
societatea civilă şi instituţiile de stat . 
- Organizarea seminarelor zonale în perioada 17-18 decembrie 
2015 cu participarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii, 
reprezentanților MTIC și ANRCETI. 
- Participarea reprezentanţilor CCA la mesele rotunde şi 
dezbaterile publice organizate de MTIC şi alte autorități publice. 
- Aprobarea recomandărilor privind mecanismul trecerii 
radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la 
cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită 
lichidarea lor (Decizia CCA nr. 6/33din 10.03.2016). 

- Informarea radiodifuzorilor cu privire la 
tranziția la televiziunea digitală, 
amendamentele la Codul audiovizualului, 
organizarea concursurilor pentru eliberarea 
licenţelor de utilizare a multiplexurilor 
digitale, inclusiv a celor regionale. 
- Consultanță cu radiodifuzorii și feedback-ul 
primit de la aceștia privind acțiunile 
planificate referitoare la trecerea la 
televiziunea digitală. 
 
 

 

Promovarea și implementarea Programului privind tranziţia de la 
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat 
prin Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 
mai 2015. 

  

Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la televiziunea digitală terestră şi cu privire la drepturile consumatorului 
în cadrul acestui proces 

- Ca urmare a solicitării CCA către Consiliul Europei de a 
susţine financiar producerea spoturilor pentru campania de 
informare a populaţiei, CCA va beneficia de ”trei spoturi video şi 
audio pentru sensibilizarea publicului cu privire la trecerea la 
tehnologia digitală”în cadrul Programului de asistenţă al 
Consiliului Europei (CoE) în domeniul promovării libertăţii mass-
media şi pluralismului în Moldova, care va demara la începutul 
anului 2017. 

 Desfășurarea campaniei de 
informare a populației, în 
colaborare și cu suportul 
Consiliului Europei, va avea loc 
în trimestrul I al anului 2017. 

Implementarea platformei de interoperabilitate în sectorul 
sănătăţii cu utilizarea standardelor europene de comunicare 

Încurajarea şi promovarea punerii în aplicare 
a instrumentelor TIC pentru o mai bună 
guvernanţă, şi servicii publice de asistenţă 
medicală. 
 

Implementarea Strategiei de 
eSănătate 2020 
 
Implementarea Sistemului 
Informaţional Automatizat 
„Asistenţa Medicală Primară” cu 
utilizarea platformei 
guvernamentale comune 

La data de 18.12.2014 Consiliul de Administraţie al ANRCETI a 
aprobat măsurile de reglementare preventivă a piețelor de 
iniţiere a apelurilor la un post fix din reţeaua publică de telefonie 
fixă (piaţa 2) şi de terminare a traficului în reţelele publice de 
telefonie (piaţa 9) 

Asigurarea drepturilor la acces şi 
interconectare în baza negocierilor 
comerciale între furnizorii de servicii 
 

 

La data de 12 august 2015, Consiliul de Administraţie al 
ANRCETI a aprobat măsurile de reglementare preventivă a 
piețelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de 
telefonie fixă (piaţa nr.3) şi mobilă (piaţa nr.7). 

  

La data de 15 septembrie 2015, Consiliul de Administraţie al 
ANRCETI a aprobat măsurile de reglementare preventivă a 
piețelor de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de 
linii închiriate (piaţa nr. 6) şi a unor segmente - trunchi de linii 
închiriate (piaţa nr. 8),indiferent de tehnologia utilizată pentru 
punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. 

  

La data de 1 octombrie 2015, Consiliul de Administraţie al 
ANRCETI a aprobat măsurile de reglementare preventivă a 
piețelor accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un post 
fix (piaţa 4) şi accesului cu ridicata la comunicaţii în bandă largă 
(piaţa 5). 

  

La data de 10 decembrie 2015 Consiliul de Administraţie al 
ANRCETI a aprobat măsurile de reglementare preventivă a 
pieței accesului utilizatorilor  persoane fizice şi juridice, la posturi 
fixe din reţeaua publică de telefonie (piaţa nr.1) 

  

Elaborarea programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă 
pentru anii 2016-2020. 

Asigurarea accesului la banda largă pe tot 
teritoriul ţării la viteza de minimum 30Mb/s. 

 

Implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a societății 
informaționale „Moldova Digitală 2020”: 

- Elaborat și promovat Programul de securitate 
cibernetică a Republicii Moldova pe anii 2016-2020, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015; 
- Elaborat, în comun cu instituțiile vizate, proiectul 
Programului privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea 
conținutului digital din Republica Moldova, care a fost 
avizat în anul 2016 
- Programul de tranziție de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră. A fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 240  din  8 mai 2015 și este în proces de implementare 
- Elaborat Programul de dezvoltare a rețelelor în bandă largă 

 

Dezvoltare sistemică şi previzibilă a Societății 
Informaționale în țara noastră, având la bază 
principiile enunțate de ,,Agenda Digitală pentru 
Europa 2020”. 
Condițiile favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea 
largă a potențialului tehnologiei informației şi 
comunicațiilor (TIC) de către instituțiile publice, mediul 
de afaceri și cetățeni. 
 
Tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră în conformitate cu prevederile 
Acordului regional Geneva-2006, ratificat prin Legea 
nr.69-XVI din 27.03.2008. Diminuarea decalajului 
digital dintre zona rurală şi cea urbană privind accesul 
la serviciile de programe de televiziune şi alte servicii 
info-comunicaţionale urmare a implementării 
televiziunii digitale terestre. Asigurarea continuităţii 
serviciilor de programe existente după sistarea 
emisiei tuturor staţiilor de televiziune terestră în format 
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analogic. 
Dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în 
bandă largă şi îmbunătățirea accesului pentru toți 
(atingerea către finele anului 2020 a unei rate de 
penetrare a accesului la Internet în bandă largă de cel 
puțin 60% din gospodării, existența a cel puţin 1 punct 
de prezenţă a reţelei de fibră optică în fiecare din 
localităţi cu primării, oferirea abonaţilor în fiecare din 
aceste localități a vitezei de transfer a datelor de cel 
puțin 30 Mbps). 

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 național unic pentru apelurile de 
urgență 112. 

Simplificarea modalității de accesare a serviciilor de 
urgență prin organizarea serviciilor specializate de 
urgență după principiul „ghişeului unic”. 
Sporirea operativității reacționării la diferite situații de 
urgență. 

 

Efectuat Studiul de fezabilitate privind crearea şi funcționarea 
Serviciului 112 în Republica Moldova. 

  

Aprobate HG nr.241, 242, 243, 244 din 03.03.2016: 
- privind crearea Instituției publice ,,Serviciul național 
unic pentru apelurile de urgență 112”; 
- privind crearea și aprobarea Regulamentului 
Comitetului interdepartamental pentru asigurarea 
interacțiunii dintre SNPAU 112 şi serviciile specializate de 
urgență; 
- Privind Programul de creare a Serviciului 112; 
- Privind aprobarea Conceptului SIA al Serviciului 112. 

În scopul implementării Legii nr.174/.2014 ANRCETI a 
emis 3 (trei) Hotărâri ale Consiliului de Administrație nr. 30, nr. 
31 și nr.32 din data  22 decembrie 2016 care prevăd aprobarea: 
1. Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice 
referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la 
Serviciul 112; 
2. Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de 
localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 
112; 

3. Procedurilor şi limitelor tehnice pentru reducerea 
apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către 
Serviciul 112. 

Asigurarearespectăriidrepturilorutilizatorilor 
de servicii de comunicaţiielectronice. 
 

 

Asigurate mecanismele de  aplicare a Legii nr. 305 din 26 
decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din 
sectorul public. 

  

Aprobată Metodologia publicării datelor guvernamentale 
deschise. 

  

Adoptată Legea nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura 
electronică și documentul electronic. 

  

A fost adoptată și a intrat în vigoare Legea privind accesul pe proprietăţi şi 
utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 
electronice  nr.28 din 10 martie 2016. 

Încurajarea dezvoltări rețelelor publice de comunicații 
electronice la nivel național, atragerea investițiilor în 
infrastructură, susținerea concurenței între furnizori. 
Simplificarea procedurilor de obținere şi exercitare a 
dreptului de acces pe proprietățile publice sau private 
în scopul construirii (instalării) rețelelor publice de 
comunicații electronice.  Reducerea cheltuielilor de 
construire (instalare), întreținere demontare, 
înlocuire, transfer sauretehnologizara rețelelor. 
Utilizarea în comun a infrastructurii fizice şi celei 
asociate rețelelor publice de comunicații electronice. 
Ajustarea cadrului legislativ corespunzător la 
prevederile Directivei 2002/21/CE (Directiva cadru), 
modificată prin Directiva 2009/140/CE şi Directivei 
2002/77/CE a Parlamentului European şi Consiliului. 

 

A fost elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 
comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 (aprobat prin HG nr. 1036 
din 12.09.2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 306-
313/1124 din 16.09.2016). Către data de 10.01.2017 proiectul de lege a fost 
examinat și avizat în cadrul a 7 din 9  comisii parlamentare. 

Legea prevede transpunerea următoarelor Directive:  
- Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare comun pentru rețelele şi serviciile de 
comunicații 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 
rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice 
(Directiva privind autorizarea), astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2009/140/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
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noiembrie 2009. 
- Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele 
de comunicații 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 rețelele şi serviciile 
de comunicații 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 protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra 
confidențialității şi comunicațiilor 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 concurența pe piețele de rețele şi servicii 
de comunicații electronice. 

Implementat Programul de management al spectrului de frecvențe radio pe 
anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 
2013. 

Este asigurată disponibilitatea unui spectru de 
frecvențe suficient pentru dezvoltarea continuă a 
rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice 
mobile terestre în bandă largă, implementarea 
tehnologiilor şi serviciilor de generație nouă. Suma 
totală transferată la bugetul de stat a taxelor 
percepute în perioada anilor 2013-2015 
pentru eliberarea licențelor de utilizare a 
canalelor sau frecvențelor radio al căror 
număr este limitat a constituit 62,5 milioane 
euro. 

 

Elaborat Programul serviciului universal în domeniul comunicațiilor 
electronice. În urma multiplelor obiecții ale furnizorilor de rețele și servicii de 
comunicații electronice față de cadrul normativ existent, în condițiile căruia 
urmează să fie implementat Programul, MTIC a informat Prim-ministrul și 
MAEIE privind necesitatea transferării termenului de aprobare a Programului, 
până în semestrul II 2017 (pentru soluționarea problemelor abordate de 
mediul de afaceri). 

Posibilitatea pentru fiecare cetățean de a avea acces 
la un set definit de servicii de comunicații electronice 
de un anumit nivel de calitate, disponibile la cerere şi 
la prețuri 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 rețelele şi serviciile 
de comunicații 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. 
Transpune Decizia ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 din 
1 decembrie 2006 „Privind utilizarea armonizată a 
sistemelor GSM la bordul aeronavelor în benzile de 
frecvențe 1710-1785 şi 1805-1880 MHz”. Va fi 
posibilă exploatarea serviciilor de comunicații mobile 
la bordul aeronavelor pentru persoanele aflate la 
bordul acesteia, care vor utiliza servicii de comunicaţii 
electronice pentru terminale de comunicaţii mobile în 
interiorul aeronavei în timpul zborului cu reţele de 
comunicaţii electronice terestre fără legătura directă 
(conexiunea se va realiza prin satelit). Autorizarea şi 
reglementarea serviciilor de comunicații mobile la 
bordul aeronavelor va fi efectuată în conformitate cu 
prevederile legislaţiei ţării de înmatriculare a 
aeronavelor, dar benzile de frecvenţă vor putea fi de 
asemenea utilizate în spaţiul aerian al altor ţări. 

 

A fost aprobată Hotărârea Comisiei de Stat pentru Frecvențe Radio nr. 3 din 
01.07.2015 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe”. 

 

CAPITOLUL 19:   TURISMUL      

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 13 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 9 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 4 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  69 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 
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A fost elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a 
structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de 
servire a mesei” care a fost transmis spre avizare autorităților 
publice centrale și plasat pe site-ul Agenției Turismului pentru 
consultări publice. 

 Grupul de lucru în cadrul 
examinării AIR, a recomandat ca 
proiectul nominalizat să fie 
prezentat Guvernului spre 
aprobare, după intrarea în 
vigoare a modificărilor propuse 
în Legea nr. 352 din 24.11.2006 
cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice 
în Republica Moldova. 
 
Aprobarea proiectul de către 
Guvern. 
 

Anual, în lunile   
decembrie     – ianuarie  urmare a cumulării informaţiei generate 
de către Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului, a 
fost elaborată Agenda evenimentelor culturale și sportive de 
interes turistic.   

Agenda a fost plasată pe Site-ul Agenției 
Turismului şi distribuita prin e-mail agenţilor 
economici, servind drept bază pentru 
formarea ofertelor turistice. 

 

În anul 2014 a fost elaborat Ghidul traseelor turistice din 
Republica Moldova în care au fost incluse 20 de rute turistice.  
 
Ghidul a fost editat în trimestrul I, 2015 și lansat oficial la 02 
aprilie 2015. 
 

Cele 20 de rute turistice incluse în Ghid au 
fost certificate, înregistrate, plasate pe site-ul 
Agenției Turismului și servesc drept suport 
în desfășurarea activității turistice în 
Republica Moldova.                                

 

Proiectul Programului de dezvoltare a ecoturismului în 
Republica Moldova a fost elaborat și supus consultărilor publice. 

 După finalizarea procedurilor de 
consultare publică și expertizare, 
Programul va fi transmis 
Guvernului spre aprobare în 
trimestrul II, 2017 

1. În luna mai 2015 a fost încheiat acordul de parteneriat dintre 
Agenția Turismului și „Ginosauro” SRL, gestionarul Revistei 
”Moldova în Progres” . Scopul Acordului este promovarea în 
Italia a potențialului turistic al Republicii Moldova  prin 
intermediul Revistei  ”Moldova în Progres”, editată în limbile 
italiană și română.  
2. În lunile mai – iunie 2015 s-a stabilit o colaborare cu 
Universitatea din Girona, Spania. 
3. În anul 2016, cu suportul proiectului  de competitivitate al 
USAID a fost plasată informaţia despre potenţialul turistic al ţării 
în revista de bord „Altitude” a companiei ”AIR Moldova” începînd 
cu luna iunie 2016.  
4.  În luna decembrie 2016  a fost încheiat Acord de parteneriat 
dintre Agenția Turismului și Asociația tinerilor moldoveni din 
Italia ”O3M” (Open Mind Made in Moldova). 

1. Pe parcursul anilor 2015 – 2016, în baza 
Acordului de parteneriat încheiat între 
Agenția Turismului și Revista moldo – 
italiană ”Moldova in progres” au fost 
elaborate și transmise materiale pentru 
plasare în revistă.  
 
2. Scopul colaborării îl constituie 
promovarea unui proiect privind Turismul 
cultural din Republica Moldova. 
 
3.Plasarea informaţiei despre potenţialul 
turistic al ţării în revista de bord „Altitude” a 
companiei ”AIR Moldova” are drept scop 
promovarea Republicii Moldova ca destinație 
turistică. 
 
4. Scopul Acordului este promovarea în Italia 
a Republicii Moldova ca destinație turistică. 

 

În luna  martie 2015 a avut loc o  întrevedere dintre conducerea 
Agenției Turismului și cele mai reprezentative companii 
vitivinicole, privind aspectele organizatorice pentru includerea 
companiilor vitivinicole în rutele turistice internaționale. În 
rezultatul întrevederii au fost elaborate criteriile cărora trebuie să 
corespundă întreprinderile vitivinicole pentru a fi incluse în rute 
internaționale. 
În luna mai 2015 Agenția Turismului a solicitat întreprinderilor 
vitivinicole să depună cereri pentru includerea acestora în rutele 
internaționale. Au fost depuse 16 cereri, care au fost examinate 
și în baza cărora au fost elaborate propuneri referitor la 
obiectivele vitivinicole ce urmează a fi incluse în rutele 
europene. 
În luna octombrie 2015 a avut loc întrevederea conducerii 
Agenției Turismului a Republicii Moldova cu reprezentanți ai 
Autorității Naționale pentru Turism din România, în cadrul căreia 
au fost transmise propunerile Republicii Moldova referitor la 
obiectivele vitivinicole ce urmează a fi incluse în rutele 
europene. 

Pentru impulsionarea fluxului de turişti pe 
rutele vitivinicole ale ţării, în cadrul expoziţiei 
Inturmarket, care s-a desfăşurat la Moscova, 
în perioada 19-22.03.2016, a fost organizată 
o întrevedere cu operatorul turistic „VAND”   
din Moscova şi  turoperatorul ”PARALELA 
45” din Bucureşti, fiind puse în discuţie 
perspectivele de creare şi dezvoltare a rutei 
vinicole internaţionale: Moscova – Chişinău - 
Bucureşti –Chişinău - Moscova cu 
implicarea companiei aeriene AIR Moldova 
şi  a turoperatorilor naţionali  IM "„Tatra-Bis” 
SRL  şi  „Solei-Turism” SRL, prezenţi la 
stand. 

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 364 din 17 noiembrie 2014 în 
Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 au fost operate modificări 
privind indicatoarele de informare turistică conform standardelor 
europene. 

În Regulamentul circulației rutiere au fost 
incluse 10 indicatoare noi de informare 
turistică pe fon brun, conform standardelor 
europene. 

 

1. În perioada 15 – 18 iunie 2015 de către Centrul de 
Competență Dunărean cu suportul Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) a fost organizată Conferința 
Plutitoare pe Dunăre 2015. Conferința organizată pe bază de 
parteneriat, cu finanțare externă, reprezintă un nou concept de 
conferință în contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), ce are menirea de a promova turismul transfrontalier 
în Regiunea Dunării.  
 

1. La Conferință au participat cca 100 
reprezentanți ai domeniului turismului, 
inclusiv conducători ai autorităților centrale 
de specialitate, din 12 state, printre care și 
Republica Moldova. La 16 iunie delegația a 
vizitat Republica Moldova, corabia ancorînd 
în Portul Giurgiulești. Republica Moldova a 
întîlnit oficial participanții Conferinței, 
oferindu-le un prînz cu bucate tradiționale 
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2.  La 14 septembrie 2015 a fost încheiat un acord de 
parteneriat dintre Agenția Turismului și Asociația Patronală a 
Industriei Turismului, obiectul căruia este stabilirea unei 
colaborări între Parteneri în scopul dezvoltării turismului 
receptor. 
 
3. Pe parcursul anului 2016 au fost încheiate următoarele 
acorduri de parteneriat: 
1) Serghei Morozan, 26.01.2016; 
2) Universitatea Perspectiva –Int din Republica Moldova, 
01.02.2016; 
3) Asociaţia Naţională a Turismului Rural, Ecologic şi Cultural 
din Moldova – ANTREC 09.06.2016; 
4) Asociaţia Obştească  “K  Lumea”, 09.06.2016; 
5) Combinatul de Vinuri “Cricova” S.A.  ş Centrul de business şi 
turism “Cricova Vin” S.A., 10.06.2016; 
6)  Vasile Gonciar, meşter popular,  22.06.2016; 
7) Memorandumul de Înțelegere dintre Agenţia Turismului și 
Proiectul de competitivitate al USAID Moldova, 26 septembrie 
2016; 
8)  Acordul de parteneriat dintre Agenția Turismului și 
STUDIOUL DE CREAŢIE  “ZAO”, 19 decembrie 2016.  

moldovenești și un program cultural. 
Programul artistic inedit și bucatele 
tradiționale gustoase, oferite cu atîta 
cordialitate de către Formația Folclorică și 
gospodinele din satul Văleni, raionul Cahul 
au impresionat profund participanții la 
Conferință și au contribuit la deschiderea din 
partea autorităților altor state pentru 
includerea Republicii Moldova în circuitul 
turistic dunărean. 
2. În baza Acordului, în perioada 02 – 05 
octombrie 2015 a fost organizat un Tur 
informațional de 4 zile pentru reprezentanții 
autorităților centrale de specialitate, mass-
media, ai agențiilor de turism, ai Federației 
Patronatelor din Turismul Românesc și ai 
ONG-urilor din România și Republica 
Moldova.  
3. Scopul și impactul acordurilor sunt 
următoarele: 
1) promovarea Ghidului turistic video 
„Sufletul Moldovei Creştine”; 
2) sporirea calității serviciilor educaționale; 
3) promovarea standardelor de calitate în 
domeniul turismului de patrimoniu; 
 
4) organizarea anuală a Festivalurilor 
“Lavander Fest”,  “Ia Mania” ,  “Mai dulce”; 
5) dezvoltarea turismului vitivinicol și 
promovarea, în scop turistic, a Combinatul 
de vinuri ”Cricova”  
 
6) organizarea anuală a Tîrgului internațional 
al meșterilor populari ”La vatra olarului 
Vasile Gonciari”; 
7) susținerea dezvoltării industriei turismului 
și promovării Republicii Moldova ca 
destinație turistică în perioada anilor 2016-
2020; 
8) organizarea  Carnavalului modern anual 
“Vara Chişinăueană”.              

Agenţia Turismului  a elaborat proiectul legii pentru modificarea 
și completarea Legii privind organizarea și desfășurarea 
activității turistice în Republica Moldova nr. 352 – XVI din 24 
noiembrie 2006, care prevede  procedura de atestare a ghizilor 
de turism. Proiectul a fost discutat în Parlament în prima lectură 
la 23 decembrie 2016. 

 Adoptarea legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
privind organizarea și 
desfășurarea activității turistice 
de către Parlament. 
Regulamentul cu privire la 
atestarea ghizilor de turism va fi 
elaborat şi aprobat după 
adoptarea  legii  de către 
Parlament, deoarece la moment, 
nu există temei juridic pentru 
elaborarea Regulamentului. 

1. În anul 2014 Agenția Turismului a participat la următoarele 
expoziții: 
1. ITF Slovakia Tour 30.01 – 02.02, 2014, Slovacia. 
2. IMTM 11-12.02.2014, Israel. 
3. ITB Berlin 05-09.03.2014, Germania. 
4. Tîrgul de Turism al României, ediția de primăvară, 13-
16.03.2014. 
5. Tour salon din Poznan, Polonia, 23 – 25 octombrie 2014. 
6. World Travel Market din Londra, Marea Britanie, 3- 6 
noiembrie 2014. 
7. Tîrgul de Turism al României, TTR 2014 – ediţia XXXII, 
Bucureşti, 13 - 16 noiembrie 2014. 
8. Expoziţia internaţională de turism ”Philoxenia” din Salonic, 
Republica Elenă, 13 - 16 noiembrie 2014. 
2. În anul  2015 Republica Moldova  a participat la 8 expoziții 
internaționale de turism: 
1. FERIEN MESSE WIEN-2015, 15–18 ianuarie, Viena, Austria. 
2. East Mediteranean International Tourism & Travel Exhibition”, 
22-25 ianuarie 2015, Istanbul, Turcia. 
3. International Travel Fair SLOVAKIATOUR, 29.01 – 01. 
02.2015, Bratislava, Slovacia. 
4. ITB Berlin, 04-08.03.2015, Berlin, Germania. 
5. Tîrgul de Turism al României – ediţia de primăvară, 12-15 
martie 2015, Bucureşti, România. 
6. JATA Tourism Expo Japan 2015, 24-27 septembrie 2015, 
Tokyo, Japonia. 
7. Tîrgul Internațional de Turism „TOUR SALON 2015”, 15 – 17 
octombrie 2015, Poznan,  Polonia.  
8.Tîrgul Internațional de Turism World Travel Market (WTM), 2-5 
noiembrie 2015, Londra, Marea Britanie. 
Suplimentar, Agenţia Turismului a participat, în perioada 6–8 
august 2015, la evenimentul „Zilele turismului receptor” care s-a 
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desfășurat în cadrul pavilionului Republicii Moldova la Expoziţia 
Mondială „Expo Milano 2015”, Milano, Italia. 
3. În anul 2016 Republica Moldova a participat cu stand național 
la 8 expoziții internationale de turism. 
3. În anul 2016 Republica Moldova a participat la următoarele 8 
expoziții: 
 1. EMITT, Istanbul, Turcia, 28-31.01.2016; 
2. IMTM, Tel Aviv, Israiel,  09-10.02.2016; 
3. TT R, Bucureşti, România, 25 - 28.02.2016; 
4. ITB, Berlin, Germania, 09-13.03.2016; 
5. ITM, Moscova, Federaţia Rusă, 19-22.03.2016; 
6. Bratislava, Slovacia,  08 - 09 iulie 2016; 
7. WTM, Londra,  Marea Britanie, 07-09.11.2016; 
8. TT Warsaw, Varşovia, Polonia, 24-26.11. 2016. 
Spotul publicitar video  de promovare a RM ca atracţie turistică 
a fost difuzat de 24 de ori la postul TV Euro News în lunile 
noiembrie – decembrie 2014.   
 

Costul difuzării spotului a constituit 30000 
euro. Euronews a acordat Republicii 
Moldova un discount de 24600 euro, astfel 
au fost achitati din bugetul Agenţiei 
Turismului doar 5400 euro.   
Deasemenea spotul a fost prezentat în 
cadrul expozițiilor internaționale la care a 
participat Republica Moldova și distribuit 
tuturor solicitanților în cadrul evenimentelor 
de promovare turistică.                                   

 

Acord de parteneriat semnat între Agenția Turismului și Biroul 
relații cu diaspora (Cancelaria de Stat) 
 
 

1. Acțiunea Colaborarea cu diaspora pentru 
promovarea imaginii ţării şi atragerea 
turiştilor se regăsește în Planul de acțiuni în 
anii 2014-2016 privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 
2020” (HG nr. 338 din 19.05.2014). 
2. Colaborarea cu diaspora este inclusă în 

proiectul Planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a 
turismului „Turism 2020” în anii 2017 – 2018. 
3. În baza Acordului de parteneriat, BRD a 

repartizat în diasporă materiale 
informaționale despre potențialul turistic a 
Republicii Moldova (broșuri cu noul brand a 
țării și CD-ri, etc). 

 

CAPITOLUL 20: DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONAL 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 25 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 22 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 3 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  88 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Ajustarea cadrului normativ şi strategic al politicii de dezvoltare 
regională a Republicii Moldova la cel comunitar 

Abordarea sectorială îngustă aplicată în 
perioadele precedente va fi modificată prin 
implicarea ministerelor sectoriale și 
asigurarea unei planificări sectoriale 
sinergizate și ajustate atît la prevederile 
politicilor sectoriale naționale cît și la 
prevederile acquis-lui comunitar, iar procesul 
de dezvoltare regională urmează să treacă 
la un nou nivel conceptual, unde Strategia 
Națională de Dezvoltare Regională devine 
un document de politici integrat 
intersectorial, care va asigura sinergia de 
efort pentru multiplele resurse disponibile, 
astfel încît procesul de dezvoltare regională 
să devină mai eficient, mai eficace și mai 
rezultativ. 

 

Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului în urma 
implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională. 
 

Identificarea lacunelor, riscurilor și cauzelor 
nerealizării activităților stabilite pentru 
perioada de programare anterioară. 
Elaborarea recomandărilor în baza analizei 
de evaluare intermediare și ex-post 
contribuie direct la calitatea documentului 
elaborat pentru perioada următoare de 
programare. 

 

Elaborarea planurilor regionale sectoriale pentru domeniile: 
eficienţa energetică, aprovizionarea cu apă şi canalizarea, 
drumurile locale şi regionale, managementul deşeurilor solide.  

Consolidarea procesului de planificare și 
programare a sectorului AAC, MDS, DRL și 
EE la nivel regional. 

 

Includerea în politicile de dezvoltare regională a măsurilor de 
transferare a competențelor către administrațiile regionale și 
locale. 

Sporirea capacității Autorităților Publice 
Locale (APL) în dezvoltarea de proiecte 
regionale durabile. 
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Fortificarea capacităţilor actorilor implicaţi în procesul de 
implementare a politicii de dezvoltare regională. 
 

Actorii locali și regionali contribuie la 
dezvoltarea echilibrată a regiunii prin 
elaborarea și implementarea proiectelor 
competitive de susținere a sectorului privat. 
 

 

Realizarea obiectivului privind diminuarea disparităţilor locale, 
inter- şi intraregionale prin acordarea suportului în 
implementarea proiectelor de dezvoltare regională, incluse în 
Documentul unic de program. 
 

Asigurarea dezvoltării echilibrate a regiunilor 
de dezvoltare din RM. 

 

Perfecționarea mecanismului de finanțare și cofinanțare a 
programelor și proiectelor de dezvoltare regională din surse 
interne și externe. 

Implementarea proiectelor în domeniile AAC, 
MDS, EE din FNDR și din investiții străine. 

 

Organizarea sesiunilor de informare in cele 3 regiuni de 
dezvoltare, organizarea împreună cu Cancelaria de Stat. 

Instruirea a circa 300 de specialiști din 
cadrul administrației publice locale în 
scrierea proiectelor și în implementarea 
acestora. 

Elaborarea  conceptului Planului 
de amenajare a teritoriului 
național 

S-au acordat consultații la solicitare, s-a diseminat informația 
privind lansările de apeluri, noi programe europene de 
cooperare prin intermediul paginii web a ministerului, ADR-urilor 
și sesiunilor de informare în regiunile de dezvoltare. 

Informarea ADR-urilor și autorităților locale 
privind lansările de apeluri de propuneri de 
proiecte. 

Elaborarea a 3 planuri regionale 
de amenajare a teritoriului 
Pentru realizare este necesară 
alocarea surselor bugetare 
pentru elaborarea Planului de 
amenajare a teritoriului național 
și a Planurilor de amenajare a 
teritoriului regional. MDRC pe 
parcursul a trei ani a înaintat 
propuneri la legea bugetului de 
stat privind includerea surselor 
financiare pentru finanțarea 
lucrărilor de proiectare, dar, cu 
regret, sursele financiare nu au 
fost alocate. 

Diversificarea economiei rurale şi în alte sectoare decît cel al 
agriculturii prin implementarea programelor de suport, de 
conştientizare, de antreprenoriat, de schimb regional pe 
segmentul de cooperare transfrontalieră sau prin programe cu 
alte regiuni din Uniunea Europeană. 

  

Cooperarea cu Academia de Administrare Publică și instituțiile 
de învățămînt superior din țară pentru elaborarea şi actualizarea 
programelor de instruire în domeniul dezvoltării regionale. 

Scoaterea în evidență a problemelor privind 
activitatea autorităţilor publice locale şi 
consolidarea capacităţilor funcţionale ale 
acesteia. 
 

 

Realizarea schimbului de experiență cu țările partenere ale UE 
pentru preluarea bunelor practici în domeniul dezvoltării 
regionale. 

Participarea la vizite de studiu în șările UE 
a specialiștilor in cadrul administrației 
publice centrale și locale. 

 

Acordarea de asistenţă autorităţilor publice locale în 
promovarea cooperării în cadrul euroregiunilor şi în cadrul altor 
structuri regionale internaţionale. 

Implementarea proiectului ”Dunărea 
unește” finanțat de Agenția Austriacă 
pentru Dezvoltare (ADA) unde autoritățile 
administrației publice locale, organizațiile 
non-guvernamentale, agenții privați, pot 
beneficia de consultanță la identificarea 
partenerilor și a proiectelor transfrontaliere. 

Inițierea unui Acord pentru 
elaborarea Programului de 
colaborare cu Comitetul 
Economic și Social European, 
Asociația Europeană a Agențiilor 
de Dezvoltare Regională și 
Reţeaua europeană de 
observare a dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale. 
Deși inițierea Acordului pentru 
elaborarea Programului de 
colaborare cu Comitetul 
Economic și Social European, 
Asociația Europeană a Agențiilor 
de Dezvoltare Regională și 
Reţeaua europeană de 
observare a dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale nu a fost 
posibil din cauza necesității 
achitării cotizației de membru, 
MDRC împreună cu ADR-urile 
au realizat parțial această 
acțiune prin participarea la 
evenimente organizate de 
membrii Comitetul Economic și 
Social European, Asociația 
Europeană a Agențiilor de 
Dezvoltare Regională și 
Reţeaua europeană de 
observare a dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale. 

Facilitarea și acordarea asistenței autorităților publice locale în 
aplicarea pentru finanțare din programele europene și din alte 
fonduri. 

Semnarea a 6 acorduri cu donatorii 
europene pentru finanțarea proiectelor 
implementate se autoritățile publice locale. 
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Accesarea diferitor programe transnaționale și transfrontaliere 
în cadrul apelurilor de proiecte. (MDRC a participat la ședințele 
și demersurile oficiale către Comisia Europeană, Punctul focal 
pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării, în vederea alocării 
sumei agreate pentru participarea RM cu drepturi depline în 
cadrul Programului transnațional Dunărean.) 

Instituţiile din Republica Moldova vor avea 
acces la finanţare prin intermediul 
Programului transnaţional Dunărea 2014-
2020. 
 

 

Participarea în procesul de programare și ulterior, monitorizarea 
a programelor transfrontaliere și transnaționale. 

  

Promovarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în 
Republica Moldova (SUERD) prin asigurarea activităţii 
Coordonatorului naţional (viceministrul dezvoltării regionale și 
construcțiilor). 

Participarea la evenimentele destinate 
coordonatorilor naționali și coordonatorilor 
pe prioritățile SUERD. 

 

Facilitarea comunicării coordonatorilor pe priorități (PAC) cu 
experții naționali pe priorități. 

Întrevederea de 2 ori pe an a experților 
naționali responsabile de ce 11 arii 
prioritare SUERD. 

 

Implicarea în procesul de programare și ulterior promovarea 
Programului Transnațional „Dunărea 2014-2020”. 

Instruirea specialiștilor din cadrul APL. 
 

 

Promovarea participării autorităţilor publice centrale şi locale în 
aplicarea pentru finanţare din programele europene de 
cooperare transfrontalieră şi alte fonduri externe, în particular 
înaintarea proiectelor în cadrul programelor de cooperare 
transfrontalieră Republica Moldova – România, Republica 
Moldova – Ucraina. 

Instruirea specialiștilor din cadrul APL 
privind elaborarea propunerilor  proiectelor 
transfrontaliere. 

 

Asigurarea informării continue a instituțiilor, autorităților 
interesate și promovarea participării autorităţilor publice centrale 
şi locale în diverse inițiative, programe naționale, transfrontaliere 
și transnaționale pentru facilitarea dezvoltării regionale. 

Participarea MDRC cu implicarea Agențiilor 
Regionale de Dezvoltare în cadrul 
evenimentelor: Ziua Europei, Săptămîna 
Eficienței Energeice, Ziua Dunării, la care au 
fost  prezentate oportunitățile existente. 

 

CAPITOLUL 21: Sănătatea Publică 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2015 – 33 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 30 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 3 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 35,7 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  91 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Accelerarea implementării reformelor în domeniul sănătăţii şi 
ajustarea cadrului naţional de reglementare a sănătăţii publice 
la cadrul ţărilor comunitare (Hotărîrea de Guvern nr. 1207 din 2 
noiembrie 2016 "Pentru aprobarea Regulamentului sanitar 
privind produsele cosmetice", Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 
15 septembrie 2016 "Сu privire la aprobarea Regulamentului 
sanitar privind enzimele alimentare". În ședința Guvernului din 9 
noiembrie 2016 a fost aprobat proiectul hotărîrii Guvernului 
"Privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru sistemele mici 
de apă potabilă"). 

Dezvoltarea cooperarea în domeniul 
sănătăţii publice pentru a ridica nivelul 
siguranţei sănătăţii publice 
 
 
Asigurarea unei asistenţe medicale primare 
de înaltă calitate. 
 

Perfecţionarea mecanismelor de 
plată a contribuţiilor la fondul 
asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală şi eliminarea 
inechităţilor în stabilirea mărimii 
acestora prin reevaluarea 
veniturilor ca bază de calcul 
(acte normative elaborate; acte 
normative aprobate). 
 

Perfecţionarea cadrului normativ pentru prevenirea şi evitarea 
conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate sau 
după agravarea stării de sănătate (Hotărârea Guvernului nr. 290 
din 14 martie 2016 “Pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de organizare și efectuare a Controlului treziei”). 

 Elaborarea proiectului hotărîrii 
de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind 
preparatele pe bază de cereale 
şi alimentele pentru copii 
destinate sugarilor şi copiilor de 
vîrstă mica. 

Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern privind 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 
„Pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a 
conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea 
permisului de conducere”(Hotărârea Guvernului nr. 393 din 4 
aprilie 2016 cu privire la modificarea şi completarea Normelor 
privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a 
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere). 

 Elaborarea proiectului de ordin 
privind sistemul naţional integrat 
de pregătire şi răspuns al 
sectorului de sănătate în urgenţe 
de sănătate publică 

Evaluarea sistemului de supraveghere şi control al bolilor 
transmisibile. 

  

Elaborarea planului de acţiuni privind fortificarea şi ajustarea 
sistemului de supraveghere a bolilor transmisibile la reţeaua 
europeană de supraveghere a bolilor transmisibile TESSY. 

  

Evaluarea serviciului de laborator a instituţiilor Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în vederea pregătirii 
de acreditare a acestora la nivel internaţional şi integrare în 
reţelele europene de laborator. 
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Fortificarea sistemului naţional de pregătire şi răspuns la 
evenimente şi urgenţe de sănătate publică sub aspect de alertă 
precoce şi răspuns rapid. 

  

Schimbul de experienţă cu instituţiile de profil din UE în vederea 
implementării prevederilor Convenţiei-cadru pentru controlul 
tutunului şi a Regulamentului Sanitar Internaţional. 

  

Fortificarea capacităţilor de supraveghere a evenimentelor de 
sănătate public. 

  

Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 
naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 
2012-2020(Hotărârea Guvernului nr. 403 din 6 aprilie 2016 
pentru aprobarea Planului național de acţiuni pentru anii 2016-
2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi 
control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020). 

  

Consolidarea capacităţilor de implementare a sistemului 
naţional de supraveghere nutriţională. 

  

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare (Hotărîrea 
Guvernului nr.1056 din 15 septembrie 2016 "Сu privire la 
aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare"). 

  

Consolidarea Agenţiei de Transplant din Republica Moldova şi 
asistenţă în armonizarea legislativă în materie de calitate şi 
siguranţă a substanţelor de origine umană. 

  

Fortificarea capacităţilor securităţii hemotransfuzionale în 
Republica Moldova. 

  

Adoptarea Legii cu privire la controlul tutunului în lectură finală, 
conform prevederilor Convenţiei-cadru privind controlul tutunului 
a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii(Legea nr. 124 din 29 mai 
2015 privind moificarea și completarea unor acte legislative). 

  

Instituirea Serviciului de consiliere şi tratament pentru renunţare 
la fumat. 

  

A fost elaborat Raportul privind implementarea prevederilor 
Convenţiei-cadru privind controlul tutunului a Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (CCCT) şi prezentarea acestuia în adresa 
Secretariatului CCCT. 

  

Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS Think 
Tank”. 

  

Organizarea vizitei oficiale la Chişinău a domnului Marc 
Sprenger, director al Centrului European de Prevenire şi Control 
al Bolilor. 

  

Organizarea vizitei la Chişinău a experţilor din cadrul Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor. 

  

Aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind ingredientele din produsele din 
tutun (Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie2016  
pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din 
tutun şi produsele conexe). 

  

Aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind raportarea despre produsele din 
tutun (Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2016 
pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din 
tutun şi produsele conexe ). 

  

Aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind comercializarea produselor din 
tutun (Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie2016  
pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din 
tutun şi produsele conexe ). 

  

Aprobarea Hotărîrii Guvernului cu privire la acţiunile de 
implementare a Regulamentului sanitar internaţional în 
prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru 
sănătatea public (Hotărârea Guvernului nr. 531 din 
03.07.2014”Cu privire la acţiunile de implementare a 
Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea transmiterii 
transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică” a fost 
aprobată şi este în proces de implementare). 

  

A fost elaborat Ordinul cu privire la sistemul de supraveghere şi 
control al bolilor transmisibile cu ajustarea listei de boli 
transmisibile si evenimente de sănătate publica luate sub 
supraveghere. 
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CAPITOLUL 22. PROTECȚIA CIVILĂ 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 15 măsuri 
Nr. de măsuri realizate –  13 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –  2 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 87 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Elaborarea şi aprobarea unei Metodologii de evaluare a riscurilor 
la dezastre, cu aplicarea ulterioară a acesteia la toate nivelurile 
(art. 118, măsura de implementare 2) 
La 27.04.2015 a fost adoptat Ordinul Serviciului Protecţiei Civile 
şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne 
(SPCSE) nr. 98 cu privire la aprobarea „Recomandărilor 
metodice privind analiza situaţiilor excepţionale posibile la nivel 
de raion, municipiu, UTA Găgăuzia şi impactul asupra populaţiei, 
economiei şi mediului ambiant”. La 5.05.2015 a fost adoptată 
Directiva Nr.136-d „Cu privire la identificarea şi evaluarea 
situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA 
Găgăuzia”.  

Sporirea nivelului de siguranţă a cetăţenilor 
prin ridicarea nivelului de pregătire a 
autorităţilor naţionale pentru situaţiile 
excepţionale 

Echipa de căutare-salvare în 
mediul urban, specializată la 
intervenţiile internaţionale, 
conform cerinţelor Grupului 
Internaţional Consultativ de 
Căutare şi Salvare (International 
Search and Rescue Advisory 
Group – INSARAG) a fost 
formată în SPCSE prin ordinul  
SPCSE nr.  219  din  26.12.2013  
"Cu  privire  la  structura și 
componenţa echipei SPCSE 
pentru participare în misiuni de 
salvare la nivel internațional 
conform ghidului INSARAG". 
 
S-a stabilit cooperarea cu 
Lituania în vederea pregătirii 
pentru acreditarea echipei 
naţionale de către INSARAG. 
Însă, acreditarea pînă cînd nu a 
avut loc.  
 
 

Instalarea Atlasului Electronic de Riscuri Regionale (ERRA), 
realizat în cadrul Programului pentru prevenirea, pregătirea şi 
reacţionarea la dezastre naturale şi antropogene în Europa de 
Est (PPRD-EAST), şi actualizarea permanentă a acestuia (art. 
118, măsura de implementare 4) 
 
În anul 2014 ERRA a fost instalat pe serverele din Cehia şi a 
devenit operaţional. În anul 2016 au fost finalizată instalarea 
componentei naţionale a ERRA pe serverele în RM.  

Sporirea nivelului de siguranţă a cetăţenilor 
prin consolidarea capacităţilor naţionale de 
analiză a stării de lucruri pe teritoriul RM în 
privinţa situaţiilor excepţionale   

Operaţionalizarea Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (art. 
120, măsura de implementare 2) 
Centrul operaţional de dirijare în situaţii excepţionale a fost 
lansat și operaționalizat la 11.11.2014. În cadrul Centrului 
funcţionează trei zone de lucru: sala de şedinţe a Comisiei 
pentru Situaţii Excepţionale, Centrul Naţional de Coordonare 
pentru reprezentanţii ministerelor, responsabile de gestionarea 
situaţiilor de criză şi Dispeceratul Integrat pentru Apeluri de 
Urgenţă. În Centru își desfăşoară activitatea Comisia Naţională 
pentru Situaţii Excepţionale, grupurile de experţi în cazul unor 
situaţii de proporţii, iar serviciile de urgenţă 901, 902, 903 
conlucrează într-un spaţiu comun. 

Sporirea nivelului de siguranţă a cetăţenilor 
prin consolidarea capacităţilor de gestionare 
a situaţiilor excepţionale 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
acordarea suportului ţării gazdă 
în situaţii excepţionale a fost 
elaborat de către MAI şi avizat 
de către instituţiile naţionale 
competente în perioada 
noiembrie – decembrie 2016. 
Proiectul se definitivează în 
baza avizelor recepţionate.  
 
Adoptarea şi intrarea în vigoare 
a HG a fost prevăzută în calitate 
de una din măsurile de 
implementare în PNA AA 2017 – 
2019.    
 

Implementarea proiectului transfrontalier „Îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare 
şi Descarcerare (SMURD)” şi desfășurarea conferinţei de 
închidere a proiectului în perioada 16-18 decembrie 2015. 
- Semnarea Planului de intervenție comună pentru asigurarea 
răspunsului în caz de urgență/dezastre/situații excepționale și 
pentru acordarea asistenței medicale de urgență din 18.08.2015. 

Asigurarea implementării proiectului la nivel 
național, cu desfășurarea activităților și 
evenimentelor de ce țin de implementarea 
acestuia. 
 

 

Semnarea Planului de realizare a Aranjamentului Administrativ 
pentru anii 2015-2016 între Direcţia generală pentru asistență 
umanitară şi protecţie civilă a Comisiei Europene şi Serviciul PC 
şi SE al MAI privind cooperarea în domeniul protecției civile 

Organizarea a 2 seminare și exerciții în 
domeniul prevenirii accidentelor industriale, 
în cadrul cărora au participat 132 persoane 
din 3 state şi 4 organizaţii internaţionale. 
 

 

 

A fost elaborat anexa la Ordinul privind implementarea 
definiţiilor de caz în sistemul de supraveghere şi control al 
bolilor transmisibile, cu ajustarea listei de boli transmisibile şi 
evenimente de sănătate publică luate sub supraveghere (se 
referă la Ordinul privind transpunerea Deciziei 2000/96/CE). 

  

Aprobarea Hotărîrii Guvernului privind sistemul naţional integrat 
de pregătire şi răspuns al sectorului de sănătate în urgenţe de 
sănătate publică (Proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului 
din 23 noiembrie 2016). 

  

Implementarea Legii nr.241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind 
donarea de sînge şi transfuzia sanguine (Cele 4 Directive 
Europene, ce reglementează domeniul transfuziei sanguine, 
sunt transpuse la 100%, implementate la 86% prin 
implementarea protocoalelor naționale în managementul 
hemoragiilor şi asigurarea calităţii în examinările 
imunohematologice şi managementului calităţii în activitatea 
cabinetelor de transfuzie a sîngelui. 
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CAPITOLUL 23: COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ŞI SPORT   

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 37 
Nr. de măsuri realizate – 34 
Nr. de măsuri nerealizate  – 3 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nr. de acte aprobate/adoptate conform PNA AA 2014-2016  – 11 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  90% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Art.123 

A fost aprobat Regulamentul cu privire la certificarea 
cunoștințelor și competențelor dobîndite în contexte de educație 
nonformală și informală în cadrul ședinței Colegiului Ministerului 
Educației din 27.12.2016 și pus în aplicare prin Ordinul ME nr. 
1082 din 29.12.2016    

Vor fi create pîrghii de recunoaștere a 
cunoștințelor obținute în context nonformal și 
informal, fiind astfel promovată învățarea pe 
parcursul întregii vieți. 

 

Urmare a semnării la 22 martie 2016 a Acordului de colaborare 
cu DVV International Moldova, a fost elaborat proiectul 
Strategiei privind învățarea pe tot parcursul vieții  și proiectul 
Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei. Proiectele 
respective urmează a fi remise instituţiilor competente pentru 
avizare. 

Crearea unui cadru de acțiuni pentru 
promovarea educației adulților în Republica 
Moldova. 

 

Au fost instituite 2 centre pilot pentru experimentarea procesului 
de validare a învățării nonformale și informale (Școala 
Profesională  nr.2 (Centru de Excelență în Industria Alimentară) 
și Școala Profesională nr.2. Au fost evaluați 11 candidați. Proba 
teoretică și practică au trecut-o doar 8 persoane. Experimentul 
a arătat că este necesară perfecționarea instrumentelor 
evaluatorii și de validare. 

Vor fi promovate procedurile ce țin de 
recunoașterea competenților cetățenilor care 
au obținut calificări și competențe noi în 
procesul de muncă sau în cadrul altor 
activități non-formale. 

 

Prin Legea nr. 152 din 17.07.2014, Monitorul Oficial nr. 319-324 
din 24.10.2014 a fost aprobat Codul Educaţiei. Acţiunile de 
elaborare a cadrului normativ pentru punerea în aplicare a 
Codului planificate pentru perioada de raportare au fost 
realizate în proporţie de 69%.  

Noul Cod al Educației asigură 
reconceptualizarea sistemului educațional 
național în vederea modernizării acestuia și 
racordării la standardele europene. 

Realizarea acţiunilor aflate în 
proces de elaborare/ modificare 
– 20 sau la la etapa aprobării - 
15 
 

Strategia  sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 - 
Educația 2020 a fost  aprobată prin HG nr.944 din 14.11.2014. 
Implementarea Strategiei Educația 2020 se realizează prin 
intermediul Planului anual de activitate al ME, al cărui 
monitorizare se asigură semestrial. Raportul anual de activitate 
al ME cuprinde și informația privind implementarea Strategiei 
2020. 

Se asigură coordonarea coordonarea 
integrată a procesului de planificare 
strategică sectorială în domeniul educaţiei şi  
dezvoltarea continuă a sistemului 
educațional național, bazîndu-se pe 3 piloni 
de bază: acces, echitate și relevanță. 

 

Inspectoratul Național Școlar pentru învățământul general a fost 
creat prin HG nr. 898 din 27.10.2014 şi şi-a început activitatea 
în 2015 
 

Inspectoratul realizează evaluarea 
învăţămîntului general, acreditarea 
instituţiilor, promovînd prin aceasta 
conceptul de asigurarea a calităţii în 
învăţămîntul general. 

 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul 
Profesional a fost creată prin HG nr. 652 din 13 august 2014.  
Regulamentuli de organizare și funcționare  a ANACIP a fost 
aprobat prin  HG nr.191 din 22.04.2015 
A fost aprobată Metodologia și criteriile de evaluare externă a 
calității programelor de studii din instituțiile de învățămînt 
superior - HG nr. 616 din 18.05.2016. 
În perioada 21 noiembrie – 7 decembrie 2016, ANACIP a 
realizat evaluarea externă a calității în vederea acreditării 
programelor de studii din domeniul de formare profesională “14 
Științe ale Educației” 
Au fost aprobate prin HG nr. 1405 din 26.12.2016rezultatele 
evaluărilor ANACIP. 
Au fost supuse acreditării peste 100 programe din domeniul 
Științe ale Educației, iar rezultatele acreditării vor fi cunoscute la 
începutul anului 2017. 
Au fost autorizate de către ANACIP pentru funcționare 
provizorie 4 programe de licență, 1 de master, 7 programe de 
doctorat. 

Dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în 
domeniul învăţămîntului profesional tehnic, 
superior şi în formarea continuă, contribuind 
la sporirea competitivităţii economice şi 
coeziunii sociale în Republica Moldova;  
Asigurarea un sistem integrat, credibil, 
obiectiv şi transparent de evaluare externă şi 
acreditare a instituţiilor şi a programelor de 
studii din învăţămîntul profesional tehnic, 
superior şi de formare continuă din 
Republica Moldova;  
Racordarea învățămîntului din RM la 
standardele şi Liniile Directoare pentru 
Asigurarea Calităţii în Spaţiul European 
Comun al Învăţămîntului Superior, stabilite 
de către Asociaţia Europeană pentru 
Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior 
(ENQA). 

 

În perioada 2014-2015 mai multe programe de studii din RM au 
primit acreditarea internațională a unor Agenții de asigurare a 
Calității din România (ARACIS), Germania (AQAS) și Estonia 
(EKKA). 
Astfel au obținut acreditare internațională 26 de programe la 
licență în drept, științe ale educației, inginerie, administrare 
publică etc., precum și 21 de programe de master în drept din 
cadrul a 20 de instituții de învățământ superior. 
Evaluarea externă a programelor de licență în Drept  a fost 
realizată de către ARACIS, România. 
În rezultatul evaluării externe a programelor de Drept a fost 
acordată acreditarea acestora la 13 universități pentru o 
perioadă de 5 ani, pentru alte 3 programe de licență a fost 
retras dreptul de organizare  a acestora. 
Evaluarea externă a programelor de master în Drept a fost 

Promovarea conceptului de calitate a 
educației;  
Recunoașterea internațională a instituțiilor 
de învățămînt superior din R. Moldova;  
Creșterea competitivității absolvenților din R. 
Moldova pe piața națională și internațională;  
Facilitarea procesului de recunoaștere a 
actelor de studii obținute în R. Moldova. 
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realizată de către Agenția Estoniană de Asigurare a Calității în 
Învățămîntul Superior (EKKA) fiind acordată acreditarea  pe o 
perioadă de 5 ani la 3 programe de master din 3 universități; 
alte 18 programe de master în Drept au obținut acreditare pe o 
perioada de 3 ani, iar alte 5 programe nu au fost acreditate și a 
fost retras dreptul de organizare a programelor de master. 
Ministerul educației a promovat implementarea  autonomiei 
universitare extinse pe cele 4 componente ale acesteia: 
organizațională, academică, a resurselor umane și financiară. În 
cadrul proiectului Tempus ATHENA Asociația Europeană a 
Universităților a realizat o evaluare externă a situației privind 
gradul de implementare a autonomiei universitare în instituțiile 
din Republica Moldova. Studiul confirmă că în universităţile din 
RM:  Autonomia organizațională constituie 42% fiind  pe locul al 
27 din cele 28 state, Autonomia resurselor umane -  59% 
plasînd instituţiile noastre pe locul 21, Autonomia academică -  
51%  avînd locul 23 şi respectiv, Autonomia financiară cu 49%  
si regăsindu-ne pe  locul 20. 

Libertatea Universităților în luarea deciziilor 
fapt ce condiționează sporirea calității 
educației;  
Gestionarea eficientă a resurselor umane și 
material; 
Promovarea dialogului cu piața muncii. 

 

Conceptul e-Admitere a fost elaborat și aprobat prin ordinul 
Ministrului nr.201 din 8 aprilie 2015. Ministerul Educației a 
realizat consultări cu instituțiile de învățămînt superior în 
vederea promovării și implementării în perspectivă a 
Conceptului. 

Implementarea Tehnologiilor informaționale 
în educație;  
Implementarea unei soluții personalizate și 
flexibile pentru organizarea procesului de 
admitere în universități, care va economisi 
resurse financiare, umane și va asigura 
transparența procesului. 

 

Regulamentului-cadru de oferire a studiilor universitare la 
distanță a fost aprobat prin ordinul ministrului educației nr.474 
din 24.05.2016. 

Va contribui la sporirea accesibilității, 
reducerea costurilor, gestionarea resurselor 
și la dezvoltarea interactivității. 

 

Implementarea Sistemului Informațional de Management în 
cadrul USMF-ului a prevăzut 4 module în cadrul cărora s-au 
realizat o serie de obiective majore, conform domeniului de 
activitate. Aceste 4 module sunt: Modulul Resurse umane, 
Modulul Comunicare, Modulul Social și Modulul Didactic. A fost 
elaborat Regulamentul de utilizare a serviciilor electronice în 
cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testimițanu”. De asemenea Universitatea a fost acceptată în 
cadrul programului Google Academics. 

Implementarea Tehnologiilor informaționale 
în educație;  
Asigurarea unui management performant al 
instituției de învățămînt superior. 

 

Regulamentul  privind organizarea  studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III a fost aprobat prin HG. nr. 1007 din 
10.12.2014 ;  
Recomandările pentru Planul cadru au fost aprobate prin 
ordinul Ministrului nr. 118 din 6 martie 2015. Planul cadru se 
implementează începând cu 1 septembrie 2015;  
Mecanismele sunt incluse în Regulamentul cu privire la studiile 
de Doctorat, aprobat prin HG 1007 din 10.12.2014. 
Astfel, au fost transmise universităţilor potenţiale organizatoare 
a ciclului III, studii superioare de doctorat - Recomandări cadru 
de organizare a programelor de studii doctorale, Metodologia 
de evaluare externă în vederea autorizării şcolilor doctorale şi a 
programelor de doctorat, au fost organizate seminare de 
elaborare a rapoartelor de autoevaluare pentru autorizarea 
şcolilor doctorale, elaborate standarde de abilitare a 
conducătorilor de doctorat, aprobat planul de admitere a 
granturilor doctorale, aprobată metodologia organizării 
competiţiei granturilor doctorale etc. Este de menţionat faptul 
că, fiecare şcoală doctorală autorizată provizoriu îşi elaborează 
metodologie proprie de admitere. Au fost autorizate 43 de școli 
doctorale cu acordarea dreptului de organizare a studiilor 
superioare de doctorat unui număr de 11 instituții de învățămînt 
superior, 10 consorţii  naționale, 1 consorțiu internațional și 3 
parteneriate. 
În baza Metodologiei de organizare a competiției granturilor 
doctorale au fost repartizate granturile doctorale de la bugetul 
de stat. În contextul organizării studiilor doctorale au fost 
aprobate Standardele de abilitare a conducătorilor de doctorat. 

Realizarea obiectivului Procesului de la 
Bologna, care prevede că Doctoratul este 
ciclul III al ÎS și prin aceasta racordarea 
structurii ÎS din R. Moldova la structura 
sistemelor educaționale europene:  
Revenirea cercetării în universități;  
Facilitarea recunoașterii actelor de studii și a 
calificărilor în plan internațional; 
Asigurarea unei sinergii dintre educație, 
cercetare și inovare.   

 

În perioada 2014-2016 ME, în comun cu Oficiul Național al 
Programului Erasmus + a continuat acțiunile de promovare a 
Programului – companii de informare,  prin anunțuri plasate pe 
site-ul ME și al Oficiului Erasmus +,  seminare.  
În 2015 in R. Moldova a continuat implementarea a 15 proiecte 
UE TEMPUS cîștigate de către instituțiile de învățămînt în 
perioada anterioară.  De asemenea în 2016, la fel ca în 2015 
au fost selectate pentru finanțare 4 proiecte Jean Monnet. În 
cadrul programului Eramsus+, în 2016 au fost înregistrate 
următoarele rezultate:   
Pentru Acțiunea cheie 1 - Mobilitatea de credite, 36 de proiecte 
cu implicarea universităților din Republica Moldova au fost 
selectate pentru finanțare din totalul de 80 de dosare depuse, 
499 de mobilități preconizate. Dintre care: 
- pentru studenți din Republica Moldova spre Uniunea 
Europeană 181 de mobilități;  
- pentru cadre didactice 145 de mobilități; 
- pentru studenți din Uniunea Europeană în Republica Moldova 
61 de mobilități; 

Promovarea mobilității academice, aceasta 
fiind unul dintre obiectivele procesului 
Bologna.  
Creșterea capacităților instituționale ale IÎS 
din RM;  
Racordarea IÎS din țară la standarde și valori  
europene;  
Participarea în circuitul academic 
internațional.   
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-  pentru cadre didactice 108 de mobilități.   
Trei proiecte de Consolidare a Capacităților în învățământul 
superior din Moldova au primit aprobare pentru finanțare, anul 
2015 de la Comisia Europeană în cadrul Acțiunii cheie 2 - 
Capacity Building in Higher Education. Iar în anul 2016 din 41 
de dosare depuse cu implicarea universităților din Republica 
Moldova – 4 proiecte  au fost selectate pentru finanțare. 
A fost aprobat CNC-ul pentru învățământ superior pentru 143 
calificări. Au fost editate 4 volume de calificări pe domenii/ 
specialități. A fost editat cel de-al IV-lea volum pentru 17 
domenii de formare profesională și 56 specialități. În 2014 au 
fost perfectate și editate 37 domenii de formare profesională  și  
76 de calificări în 4 volume. În proces de elaborare a CNC-ului 
au fost implicați 300 agenți economici, parteneri sociali și alți 
factori interesați.  
Metodologia Cadrului Național al Calificărilor în învățământul 
superior a fost  aprobată prin ordinul ME nr. 989 din 
17.09.2014. 

Racordarea formării profesionale din RM la 
standardele europene;  
Recunoașterea actelor de studii, eliberate în 
R. Moldova pe arena internațională;  
Mobilitatea profesională și academică a 
cetățenilor. 

 

Metodologia Cadrului Național al Calificărilor în învățământul 
secundar profesional și mediu de specialitate a fost aprobat prin 
ordinul ME nr. 990 din 17.09.2014. 

Metodologia servește cadru normativ pentru 
elaborarea și dezvoltarea CNC în 
Învățămîntul Profesional Tehnic.   

 

Au fost elaborate 67 de calificări profesionale, dintre care 17 la 
nivelul ÎPT secundar şi 50 la nivelul ÎPT postsecundar. 
Guvernul în ședința din  9 decembrie 2015 a aprobat un nou 
Nomenclator al domeniilor de formare profesională, al 
specialiştilor şi calificatorilor pentru învăţământul profesional 
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. 
Proiectul HG privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor 
pentru învățămîntul secundar profesional și mediu de 
specialitate a fost definitivat  

Racordarea formării profesionale din RM la 
standardele europene;  
Recunoașterea actelor de studii, eliberate în 
R. Moldova pe arena internațională;  
Mobilitatea profesională și academică a 
cetățenilor. 

Aprobarea Cadrului Național al 
Calificărilor pentru învățămîntul 
secundar profesional și mediu 
de specialitate 

În vederea dezvoltării Registrului Naţional al calificărilor în 
învățământul superior au fost aprobate 143 de calificări  cu 
implicarea a 300 de agenți economici, parteneri sociali și alți 
factori interesați.  
În învățământul secundar profesional și mediu de specialitate 
au fost elaborate 67 de calificări profesionale, dintre care 17 la 
nivelul ÎPT secundar și 50 la nivelul ÎPT postsecundar. 

Actualizarea continuă a Registrului Național 
al Calificărilor obținute în sistemul de 
învățămînt din Republica Moldova. 

 

În temeiul Proiectului UE, au fost cartografiate toate - 97 de 
instituții de învățămînt secundar profesional și mediu de 
specialitate. La ședința Consiliului Coordonator în domeniul 
Învățămîntului Profesional Tehnic din martie 2015 a fost 
aprobată lista  celor 10 centre de Excelență.  
Prin HG nr.230 din 4 mai 2015 a fost aprobat Planul de acțiuni 
pentru restructurarea rețelei de instituții de învățămînt 
profesional-tehnic, anii 2015-2020.  
Prin HG nr. 444 din 20 iulie 2015 au fost reorganizate 23 
instituţii ÎPT, dintre care au fost create 5 Centre de excelenţă  
În anul 2016, 3 instituții au fost reorganizate, 1 instituție a fost 
lichidată, iar la 6 instituții le-a fost modificată denumirea. (HG nr. 
786 din 23.06.2016) 

Racordarea pregătirii profesionale la 
necesitățile pieții naționale;  
Eficientizarea investițiilor în sistemul formării 
profesional tehnice. 

 

Studiu  pieții muncii pentru identificarea necesarului de 
competențe și stabilirea particularităților locale și regionale a 
fost realizat în perioada septembrie-octombrie 2014. 

Studiul a servit temei metodologic și științific 
pentru cartografierea rețelei. 

 

Sistemul  de Credite de Studii Transferabile a fost implementat 
din 1 septembrie 2014 în învăţămîntul mediu de specialitate 

Promovarea cooperării interinstituţionale din 
perspectiva facilitării mobilităţii academice şi 
recunoaşterii perioadelor de studiu realizate 
de persoane în diferite instituţii de învăţămînt 
profesional tehnice sau a  învăţării pe 
parcursul întregii vieţi; 
Sporirea încrederii între furnizori de 
programe de formare profesională şi a 
atractivităţii învăţămîntului profesional tehnic 
prin asigurarea transparenţei şi transferul 
rezultatelor învăţării. 

Implementarea Sistemului de 
Credite de Studii Transferabile 
în învăţămîntul secundar – 
profesional 
 

Prin HG nr.444 din 20.07.2015 a fost  aprobată lista celor 10 
Centre de Excelență.  
În anul 2015 au fost create 5 Centre de excelență în domeniul 
Construcții, Transport, Industrie ușoară, Servicii și prelucrarea 
alimentelor, Informatică și tehnologii informaționale.  
În anul 2016 au fost create 6 Centre de Excelență, dintre care: 
-2 Centre de Excelență în domeniul educației, HG nr. 786 din 
23.06.2016; 
-1 Centru de Excelență în domeniul culturii, HG nr. 851 din 
08.07.2016; 
-1 Centru de Excelență în domeniul medicinii, HG nr.744 din 
10.06.2016; 
-2 Centre de Excelență în domeniul agriculturii, HG nr. 781 din 
22.06.2016. 
 

Promovarea performanței pregătirii 
profesionale în învățămîntul profesional 
tehnic;  
Centre metodice și de consultanță pentru 
întreg sistemul ÎPT. 

 

Art.124 

Proiectul educaţional ”Integrarea sociolingvistică a elevilor 
alolingvi prin extinderea numărului de discipline şcolare studiate 
în limba română” se implementează în 35 de instituţii 

Cunoașterea mai bună a limbii române de 
către populația  alolingvă din țară;  
Promovarea integrării socio-culturale a 
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preuniversitare de învăţămînt (în 2015, la proiect au aderat încă 
3 instituţii de învăţămîmt). Actualmente, 72 de profesori predau 
8 discipline şcolare în limba română. Beneficiază de instruire 
cca 4943 de elevi din 223 de clase cu instruire în limbile 
minorităților naționale. 
A fost aprobat Programul Național pentru îmbunătățirea calităţii 
învăţării limbii române în instituţiile de învățămînt general cu 
instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020). (Hotărîrea 
Guvernului nr. 904 din 31.12.2015). 
În perioada 25-28 aprilie 2016 a avut loc Vizita de studii în 
Letonia privind examinarea modelelor de studiere a unor 
discipline școlare într-o limbă non-maternă. Modelele au fost 
analizate în cadrul a 2 ședințe, cu participarea conducerii ME. 
În rezultatul ajustării modelelor la specificul țării urmează a fi 
elaborată PPP pentru integrarea unui model în instituțiile cu 
instruire în limbile minorităților naționale. 
În luna decembrie 2016, au fost elaborate auxiliare didactice / 
fişe de lucru  pentru  disciplinele predate în limba română 
(educația plastică, educația fizică, educația tehnologică, 
educația muzicală). 

reprezentanților minorităților naționale din  
RM. 

Art.125 

A fost elaborată și adoptată de către Parlament Legea cu privire 
la tineret nr.215 din 29.07.2016 (Publicată: 23.09.2016 în MO 
Nr. 315-328    art Nr : 688  Data intrarii in vigoare : 23.09.2016; 

Asigurarea creării oportunităţilor de 
participare şi dezvoltare multilaterală a 
tinerilor în vederea participării lor active la 
toate aspectele vieţii prin integrare şi 
implicare deplină, prin acces la informare şi 
la servicii     de calitate în educaţie, sănătate 
şi în domeniul  social-economic; 

 

A fost elaborată Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului 
de Tineret 2020 şi Planul de acţiuni privind implementarea 
acesteia și aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 
10.12.2014; 

S-a stabilit viziunea, precum și prioritățile de 
dezvoltare a politicilor de tineret, pînă în anul 
2020, ajustate fiind din punct de vedere  
conceptual şi al planificării strategice și la 
programul UE Erasmus +; 

 

Proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile 
prietenoase tinerilor a fost elaborat şi în perioada iunie-
decembrie 2016 a fost pilotat de către membrii Reţelei 
Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor. Aceste 
documente vor fi aprobate la pachet cu Standardele generale 
pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. 

Funcţia de lucrător de tineret a fost inclusă 
în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica 
Moldova. 

 

 

Dezvoltarea rețelei naționale a persoanelor resursă din sectorul 
de tineret a fost asigurată prin prin organizarea și desfășurarea 
a mai multor focus grupuri la nivel național cu persoanele 
implicate direct în lucrul cu tinerii, printre care reprezentanți ai 
sectorului guvernamental, celui neguvernamental; 
În perioada 08 - 13 mai 2016, MTS în colaborare cu Centrul de 
Resurse pentru Europa de Est şi Caucaz „SALTO-Youth, 
Agenția Națională a Programului Erasmus+ din Polonia și 
Centrul Pro Comunitate a susținut organzarea unui curs de 
instruire cu genericul „PRO-fit: coperarea dintre organizațiile de 
tineret și sectorul de afaceri”. Participanții au avut șansa să 
cunoască și practicile Republicii Moldova prin intermediul 
vizitelor de studiu efectuate. În cadrul discuţiilor a fost efectuată 
o analiză a politicilor de recrutare a resurselor umane prin 
prisma necesităților de piață; 
Ministerul tineretului și Sportului a devenit parte a proiectului 
,,Youth inclusion”. Proiectul se desfășoară în perioada 2014 – 
2017, fiind lansat de  Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OECD), finanțat de Uniunea Europeană.  
Republica Moldova (Ministerul Tineretului și Sportului) este unul 
din cei 10 beneficiarii direcți ai acestui proiect. Activitatea cea 
mai importantă în cadrul acestui proiect a avut loc la 2 
decembrie 2016, la Chișinău cînd în cadrul unui eveniment 
public au fost prezentate produsele din cadrul proiectului.   

- Asigurarea organizării mai bune a 
activităților de tineret, precum și oferirea 
unor servicii calitative pentru tineri, prin 
perfecționare și creștere profesională a 
lucrătorilor de tineret; 

 

Dezvoltarea Cadrului de instruire continuă și schimb de 
experiență pentru lucrătorii de tineret a avut loc prin organizarea 
și desfășurarea unor serii de ateliere de formare a specialiștilor 
de tineret din administrația publică locală, inclusiv desfășurarea 
a două ediții ale Academiei Lucrătorului de tineret. 

Îmbunătățirea serviciilor prietenoase 
destinate tinerilor. 

 

Pe parcursul anilor 2014-2016 au fost implementate 67 proiecte 
de tineret în contextul implementării  Programului de granturi 
dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret, pentru 
a consolida cooperarea cu societatea civilă 

A crescut gradul de participare a 
organizațiilor societății civile la realizarea 
politicilor de stat, precum și gradul de 
cooperare cu instituțiile guvernamentale; 

 

Au fost implementate proiecte comune cu statele membre ale 
UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret 

A contribuit  la o mai mare integrare a 
politicilor de tineret naționale în cadrul celor 
regionale (europene) precum și a sporit rolul 
Republicii Moldova (inclusiv a organizațiilor 
societății civile și tinerilor) în regiune prin 
oferirea unor bune practici și experiențe 
pozitive în sectorul de tineret; 

 

Mobilitatea  şi schimburile  de tineret au fost promovate prin 
participarea Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii 
Europene inclusiv în contextual Parteneriatului Estic 
-Organizarea și desfășurarea mai multor instruiri, printre cele 

A fost stabilit un parteneriat oficial de 
cooperare și s-au pus bazele pentru 
elaborarea unui plan de acțiuni, între cele 6 
state ale Parteneriatului Estic și Grupul de la 
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mai importante fiind Universitatea de vară „Check-in în 
Moldova”, la care au participat 25 de tineri; Școala europeană 
de vară „ASTRA”, care a întrunit 42 de tineri din Republica 
Moldova, România şi Ucraina, sprijinirea proiectului Chișinău 
Youth Orchestra, acțiune care a întrunit 73 de tineri muzicieni 
instrumentiști ce își fac studiile în Romania, SUA, Marea 
Britanie, Belgia, Elveția, Filanda, Ucraina, Federația Rusă.  
- A fost asigurată participarea la Forumul de Tineret al 
Parteneriatului Estic de la Bruxelles și la cea de a doua 
Convenție Europeană a Lucrului de Tineret, desfășurată în 
Bruxelles, Belgia; 
- Participarea reprezentanților Republicii Moldova la reuniunea 
Miniştrilor Parteneriatului Estic responsabili de tineret şi a 
Miniştrilor Grupului de la Vişegrad responsabili de tineret, în 
cadrul căreia a fost semnat Memorandumul de cooperare în 
domeniul tineretului între Ministerele Statelor Parteneriatului 
Estic al Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi 
Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad responsabile pentru 
tineret; 
În contextul art. 126 a fost implementat Acordul de parteneriat 
dintre Ministerul Tineretului și Sportului și Proiectul ,,Eastern 
Partnership Youth Regional Unit” (EPYRU) prin organizarea și 
desfășurarea mai multor acțiuni, printre cele mai importante 
fiind:  
  Workshop-ul naţional cu genericul „Dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale ale administraţiei publice locale privind structurile 
reprezentative de participare ale tinerilor la elaborarea şi 
implementarea politicilor de tineret”, la care au participat circa 
50 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 
locale, ONG-uri, centre de resurse pentru tineri, reprezentanți ai 
Consiliilor locale ale tinerilor;  
- Conferinţa naţională cu genericul „Dezvoltarea cooperării 
intersectoriale în domeniul politicilor de tineret”, care a reunit 50 
de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-
uri, centre de resurse pentru tineri, precum şi experţi din cadrul 
Programului nominalizat;  
- Forumul privind Autoguvernarea studenţească din cadrul 
Parteneriatului Estic;  
- Organizarea și desfășurarea, în Republica Moldova a 
seminarului regional cu genericul „Abordarea integrată a 
problemelor de tineret prin prisma cooperării intersectoriale”, la 
care au participat 25 de reprezentanţi ai statelor Parteneriatului 
Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, Belarus şi 
Republica Moldova) 

Vișegrad; 

Programul de stagii pentru tinerii din diasporă şi de acasă, 
precum și platforma www.stagii.gov.md, au fost create de BRD 
la inițiativa Asociației Moldovenilor din Marea Britanie şi Jeunes 
Moldaves din Franţa. Conform prevederilor Legii nr. 117 din 
03.07.2014, Parlamentul a adoptat modificări la legislație, prin 
care toate autoritățile, instituțiile publice și întreprinderile de stat 
sînt obligate să ofere anual locuri pentru stagii de practică în 
număr de cel puțin 10% din efectivul de personal. 
În perioada 2014-2016, în total au fost depuse 60 dosare pentru 
stagiu la BRD, fiind selectați 25 de tineri pe un termen de la 1 
pînă la 3 luni. Stagiarii au participat la implementarea proiectelor 
inițiate de BRD şi partenerii săi, inclusiv la organizarea 
programului DOR 2014-2016. 

Scopul programului este de a oferi 
oportunitatea tinerilor să aplice cunoștințele 
şi abilitățile obținute peste hotare şi să vină 
cu noi abordări şi bune practici relevante 
pentru consolidarea capacităților instituțiilor 
publice şi companiilor private din Republica  
 

 

În perioada 2014-2015, BRD a organizat edițiile II și III a Galei 
Studenților originari din Republica Moldova (GSORM) 
„Excelență Academică pentru Moldova”.  
Începând cu anul 2016 gestiunea desfăşurării evenimentului a 
fost preluată de către membrii echipei de organizare din 
Diaspora. 

Desfăşurarea anuală a Galei studenţilor 
originari din Republica Moldova 
(GSORM)  oferă tinerilor moldoveni 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ de 
peste hotare posibilitatea de a interacţiona în 
vederea schimbului de experienţă şi 
cunoştinţe, contribuie la promovarea 
informaţiilor referitoare la oportunităţile de 
integrare profesională existente pe piaţa 
muncii din Republica Moldova. 
Conectarea diasporei moldovenești la 
comunitatea universitară din Republica 
Moldova. 

 

Definitivarea şi adoptarea Strategiei de dezvoltare a culturii 
fizice şi sportului 

 Adoptarea Strategiei de 
dezvoltare a culturii fizice și 
sportului 
 
Notă: Proiectul respectiv a fost 
elaborat și supus procesului de 
consultare publică, inclusiv 
plasat pe pagina web a 
Ministerului Tineretului și 
Sportului și pe portalul 
guvernamental 
www.particip.gov.md.  
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CAPITOLUL 24:  COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI DEMONSTRATIVE   

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 16  
Nr. de măsuri realizate – 15 
Nr. de măsuri nerealizate  – 1  
Nr. de acte aprobate/adoptate conform PNA AA 2014-2016  – 0 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  94% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Art. 127 

-În perioada 2014-2016, AGEPI în cooperare cu universitățile,  
instituțiile din sectorul cercetare şi dezvoltare a organizat 28 de 
seminarii de instruire și evenimente de informare în domeniul 
Proprietăţii Intelectuale, inclusiv:   
în anul 2014 – 14;  
în anul 2015 – 6; 
 în anul 2016 – 8.   
Adițional, în cadrul rețelei punctelor de contact ale Programului 
Orizont 2020, a fost desemnat un punct de contact pentru 
domeniul Proprietăţii Intelectuale care este responsabil să 
acorde la solicitare consultații și informații persoanelor 
interesate. 

  

Art. 128 

Informarea periodică a instituţiilor europene, precum şi a 
statelor-membre ale UE despre ultimele evoluţii în sfera 
cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, în vederea 
identificării noilor posibilităţi de consolidare/aprofundare a 
cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și 
activităților demonstrative a fost asigurată cu ocazia participării 
reprezentanţilor AŞM la evenimentele organizate de CE în 
cadrul diferitor proiecte ce țin de dezvoltarea Politicii de 
vecinătate cum ar fi: 
- Ședința Platformei IV a ţărilor din Parteneriatul Estic în 
domeniul cercetării-inovării – decembrie 2016; 
- Evenimentul de promovare a științei în societate „Science 
Slam” (4 ediţii) – 2016; 
 

   

- Academia de Ştiinţe a Moldovei continuă activitățile privind  
implementarea statutului de ţară asociată la Orizont 2020 prin:  
- susţinerea reţelei Punctelor Naţionale de Contact; 
- asigurarea participării reprezentanţilor oficiali şi experţilor 
naţionali la activitatea Comitetelor de Program, Comitetelor 
Strategice şi grupurilor de lucru pe lângă Comisia Europeană; 
- asigurarea funcţionării Oficiului Republicii Moldova pentru 
Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă UE, promovarea programului 
EURAXESS, organizarea evenimentelor de informare şi 
promovare. 
Până în prezent au fost depuse peste 230 de propuneri în 
cadrul Programului Orizont; Comisia Europeană a luat decizia 
pozitivă pentru susținerea a 23 de  proiecte.  
Date suplimentare privind înaintarea propunerilor de proiecte la 
H2020 si rezultatele lor la unele domenii pentru perioada 
respectiva vor fi afișate pe pagina CE in trimestrul I al anului 
2017. 

- Promovarea Programului-Cadru 
HORIZON 2020 prin informarea și 
atragerea comunității științifice a Republicii 
Moldova spre înaintarea proiectelor de 
cercetare. 

 

  Comitetul  comun de cercetare 
şi inovare Republica Moldova – 
UE „Orizont 2020” pentru 
asigurarea revizuirii şi evaluării 
implementării Acordului de 
Asociere a Republicii Moldova la 
Programul dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană 
cu privire la participarea 
Republicii Moldova în cadrul 
programului-cadru al Uniunii 
Europene pentru cercetare şi 
dezvoltare (2014-2020) „Orizont 
2020” nu a fost instituit. Este în 
proces de lucru. 

Raportul privind implementarea Planului de acţiuni privind 
participarea Republicii Moldova la programul Orizont 2020 
pentru stimularea implicării entităţilor naţionale este trimestrial 
audiat la şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AŞM. 

Stimularea participării la programul-cadru 
Orizont 2020. 

 

AȘM a continuat perfecționarea platformei instrumentelor 
funcţionale pentru implementarea statutului de ţară asociată, 
după cum urmează: 
Susținerea, organizarea și coordonarea activității Rețelei 
Punctelor Naționale de Contact în conformitate cu structura 
aprobată de Comisia Europeană pentru Programul UE de 
cercetare-inovare ORIZONT 2020 (2014-2020).  

Promovarea participării adecvate în 
programele europene de cercetare-inovare, 
precum şi sporirea dialogului pe această 
dimensiune cu Directoratul General al 
Comisiei Europene. 
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În perioada respectivă Punctele Naționale de Contact au 
participat la 25 de evenimente organizate de Comisia 
Europeană privind perfecționarea abilităților  pentru o mai bună 
realizare a Programului H2020. În perioada respectivă  Punctele 
Naționale de Contact au participat la diferite traininguri  
organizate în cadrul unor proiecte pentru rețelele de NCP pe 
domenii (Gender Issues, IPR, Marie Skladowska Curie, 
SWAFS, Research Infrastructure, ICT, Health,etc) 
Instruirea şi participarea Reprezentanților Oficiali ai comunității 
științifice și Experților Naționali din țara noastră în 14 Comitete 
de Program ale Programului  Orizont-2020 și alte Comitete 
Strategice și Grupuri de Lucru pentru exercitarea atribuțiilor pe 
care le implică acest statut. În perioada de referință 
Reprezentanții oficiali si experții naționali au participat la 145 
ședințe ale comitetelor de program pe diferite domenii.  
Punctele Naționale și Locale de Contact participă activ la 
webinarele organizate în cadrul proiectelor H2020 a  rețelei 
europene a punctelor de contact pe diferite tematici. 
Este asigurată activitatea Oficiului Republicii Moldova pentru 
Știință şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST), 
care este punctul de legătură directă cu Comisia Europeană și 
Directoratele Generale ale UE pe domenii. Cu suportul 
reprezentantului MOST în perioada de referință a fost posibilă 
primirea în regim de prioritate a informațiilor privind apelurile 
deschise  din cadrul H2020 pentru 2017  și perspectivele pentru 
2018-2020. 
De asemenea, prin participarea reprezentantului MOST la 
ședințele IGLO este posibilă comunicarea directă cu 
reprezentanții diferitor ţări - membri ai IGLO la capitolul ce tine 
de căutarea mai eficientă a partenerilor pentru crearea de noi 
consorțiumuri. 
Pentru informarea, instruirea şi promovarea Programului-cadru 
al Uniunii Europene cercetare şi dezvoltare „Orizont 2020” AŞM 
a organizat în perioada 2014-2016 o serie de evenimente 
precum: 
-  “Noaptea Cercetătorilor Europeni” – ajunsă în 2016 la ediţia a 
III-a; 
-  „Science Slam” – eveniment de promovare a ştiinţei şi 
inovaţiei; 
-  S-au desfășurat acțiuni de promovare a programului 
EURAXESS: ”EURAXESS Road Show” a ajuns pentru prima 
dată și la Chișinău. În cadrul acestui eveniment au fost implicați 
tineri cercetători și studenți ai instituțiilor de învățămînt superior. 

- Conștientizarea importanței activității 
științifice pentru viitorul Republicii Moldova, 
vizibilitatea rezultatelor cercetărilor, 
invențiilor  din diferite domenii, atragerea 
tinerilor talentați și creativi în știință 

 

Pe paginile web menţionate este diseminată toată informaţia 
privind oportunităţile programului H2020 pentru perioada 2017. 
Pentru perioada de referinţă AŞM a organizat:  
- Seminare de informare - 235, inclusiv la Bălţi, Cahul, Comrat, 
Taraclia; 
- Consultaţii individuale - 1121; 
- seminare practice -114. 

- Implicarea mai activă a cercetătorilor din 
cadrul instituțiilor de cercetare și de 
învățământ superior din Republica Moldova 
în acțiunile oferite de programul H2020, 
informarea cercetătorilor cointeresați 
despre procedura de aplicare și avantajele 
oferite de program. 

 

Activează punctul informațional de contact nominalizat pentru 
diseminarea oportunităților oferite în cadrul Programului COST. 
Pînă în prezent au fost oferite 15 consultații individuale și au fost 
depuse 4 proiecte in cadrul programului menționat. 

- Creșterea vizibilității cercetătorilor din 
Republica Moldova pe plan internațional, 
publicarea rezultatelor științifice efectuate 
în comun cu partenerii externi, acces la 
infrastructura europeană  etc. 

 

Promovarea Programului pan-european EURAXESS, care este 
un instrument de realizare a priorităților Spațiului European de 
Cercetare (ERA). Drept instrument de promovare a acestui 
Program servește portalul național EURAXESS Republica 
Moldova (www.euraxess.md), care este menținut permanent 
prin plasarea informației necesare pentru cercetătorii autohtoni 
și cei străini.   
Informațiile privind oportunitățile oferite de Programul 
EURAXESS au fost prezentate și în cadrul lansării ofciale a 
Apelurilor de concurs pentru 2017 în special pentru IMM-uri; au 
fost semnate 5 acorduri de colaborare. 

- Configurarea rețelei LoCPs, deschiderea 
centrelor regionale de servicii EURAXESS: 
nord, centru, sud. 

 

Se implementează principiile Cartei Europene a Cercetătorului 
și a Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorului. 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, 
a prezentat în noiembrie 2016 la Comisia European toate 
documentele necesare pentru obținerea logo-ului „Excelență în 
Cercetare”. 

Îmbunătățirea condițiilor de atractivitate a 
domeniului cercetare-inovare și 
consolidarea implicării cercetătorilor în 
această activitate, ceea ce contribuie la 
dezvoltarea și menținearea unui mediu care 
să încurajeze cerectarea și cultura activității 
în care cercetătorii să fie promovați și 
susținuți. 

 

Proiectele depuse pentru acțiunile instituționale ale MSCA din 
Programul ORIZONT 2020 de către instituțiile de cercetare din 
țară sunt şi un rezultat al diseminării active a informației și 
desfășurarea trainingurilor. Au fost organizate peste 35 de 
consultații individuale și zile de informare privind programul 
vizat. 

Creșterea numărului cercetătorilor 
intereseați de oportunitățile pe care le oferă 
MSCA. În rezultatul  zilelor de informare au 
fost depuse propuneri de proiect care 
reflectă dorința cercetătorilor din RM de a 
concura pentru burse prestigioase. Pe 
lângă Bursele Individuale, de o mare 
popularitate se bucură și apelul RISE---
Research and Innovations STaff Exchange, 
care permite implicarea instituțiilor în 
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parteneriate și duce la creșterea mobilității 
cercetătorilor în cadrul consorțiilor create. 

Membrii diasporei ştiinţifice sunt permanent informaţi despre 
apelurile din cadrul H2020 şi posibilitățile de participare comună 
cu cercetătorii din Republica Moldova. Experiența cooperării 
AȘM cu Diaspora științifică a fost prezentata delegației 
ministeriale din Albania în Organizația Internațională pentru 
Migrație. 
 

Implicarea activă a membrilor diasporei 
științifice din Republica Moldova în 
activitățile oferite de programul Orizont 
2020. 

 

Delegația AȘM a participat la cel de-al V-lea Forum al 
Strategiilor Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 
Bratislava, Republica Slovacă, 03–04 noiembrie 2016, la care a 
fost prezentat „Programul Transnațional Dunarian/Danube 
Transnational Programme”, și discutate condițiile și conținutul 
programului nou, care va fi lansat în ianuarie 2017 și 
eligibilitatea participării Republicii Moldova în programul dat. 
Actualmente sunt în derulare peste 60 de proiecte ştiinţifice 
bilaterale cu Romania, Ucraina, Belarus, Italia, STCU; 
Actualmente sunt in derulare urmatoarele programe: ERA.NET-
RUS-PLUS, Danube Regional Call, ERA-NET COFUND JPI. 

Identificarea factoriilor-cheie pentru o 
creştere durabilă şi favorabilă incluziunii. 

 

Sprijinirea integrării oamenilor de știință cu 
cunoștințe din în comunitățile economice și 
științifice globale, prin intermediul 
colaborării cercetătorilor la nivel național, 
regional și internațional. 

 

CAPITOLUL 25: COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ŞI AL MASS-MEDIA 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 55 acţiuni 
Nr. de măsuri realizate – 47 
Nr. de măsuri nerealizate  – 8  
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – 0 
Nr. de acte aprobate/adoptate conform PNA AA 2014-2016  –  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  85% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Întru ajustarea cadrului normativ național la prevederile 
Convenției au fost realizate următoarele: 
- A fost elaborată şi prezentată spre consultări publice Politica 
publică „Creşterea ponderii economice a industriilor 
culturale/creative”. 
- A fost aprobată la data de 6 iunie 2016 Hotărârea Guvernului 
nr.719 „Cu privire la măsurile de protejare şi valorificare a 
rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Hotărârea 
menţionată specifică modalitatea elaborării şi prezentării 
Guvernului spre aprobare a documentelor de politici privind 
Rezervaţia cultural-naturale „Orheiul Vechi”. 
- Întru promovarea diversității culturale și etnice a Republicii 
Moldova, la inițiativa Ministerului Culturii, Parlamentul a adoptat 
Hotărârea Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015 prin 
care a fost instituită Ziua Portului Popular, sărbătoarea având 
un caracter național.  
 

-Politica publică va permite valorificarea 
economică a industriilor creative și creșterea 
competitivității la nivel național și european. 
-Hotărârea Guvernului pune în aplicare 
acțiuni de promovare și valorificare a 
Rezervației și înscrierea acesteia în circuitul 
turistic național și internațional. Acest fapt 
contribuie la dezvoltarea economică a 
regiunii.  
-Implementarea Hotărârii are ca prim impact, 
creșterea gradului de participare socială a 
populației, creșterea incluziunii, dar și a 
toleranței interetnice. În mod evident, pentru 
analiza impactului sunt necesare studii 
calitative, pentru care ministerul nu dispune 
de resurse financiare suficiente. 

 

Elaborarea Programului național privind promovarea diversității 
culturale 

 Notă: Din considerentul că 
Guvernul Republicii Moldova a 
aprobat Strategia de consolidare 
a relațiilor interetnice în 
Republica Moldova pentru anii 
2017-2027, necesitatea 
elaborării Programului național 
privind promovarea diversității 
culturale, își pierde din 
relevanță. De altfel, și Strategia 
de dezvoltare a culturii „Cultura 
2020” conține deja un șir de 
acțiuni care promovează 
diversitatea culturală. 

Programul de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de 
ceată bărbătească, inclus în Lista reprezentativă UNESCO a 
patrimoniului cultural imaterial al umanității (2016-2020) a fost 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1323 din 8 decembrie 
2016. 

Programul de stat stabilește modalităţi 
durabile de protejare a obiceiului inclus în 
Lista UNESCO în decembrie 2013 şi 
salvarea acestuia de la dispariţie. Bărbaţii 
tineri îşi vor asuma funcţii comunitare, astfel 
fiind sporită coeziunea socială şi rolul 
tinerilor în organizarea vieţii culturale şi 
perpetuarea tradiţiilor. Acest program a fost 
elaborat şi ajustat la principiile internaţionale 
de intervenţii în cadrul comunităţilor pentru 
salvgardarea unui obicei, fără a aduce 
efecte secundare precum comercializarea 
excesivă, transferul obiceiului din formele şi 
locurile genuine de desfăşurare pe cele 
scenice, va fi evitat conform ultimelor 
recomandări ale UNESCO  – lipsa acordului 
grupurilor purtătoare şi implicarea directă a 
comunităţilor respective. 

 

Elaborarea studiului privind implementarea Indicatorilor Culturali 
UNESCO şi formarea Grupului naţional de lucru pentru 
implementarea indicatorilor respectivi- Implementarea 

- Indicatorii UNESCO pentru Dezvoltare 
propune o nouă metodologie pentru a 
demonstra prin intermediul datelor empirice, 

Prezentarea rezultatelor finale 
ale studiului 
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metodologiei Indicatorii UNESCO Cultura pentru Dezvoltare a 
fost demarată de către Ministerul Culturii în luna iunie 2015. 
Implementarea metodologiei se realizează la etapa actuală în 
mai multe țări din Europa Sud - Est.  
- Până la etapa actualăau fost calculați 17 indicatori (din 22) de 
la dimensiunile: Participare socială, Egalitatea gender, 
Educație, Guvernare, Comunicare, respectiv elaborate 12 
rapoarte tehnice. Provocări și dificultăți în calcularea 
indicatorilor sunt la dimensiunea Economie și Patrimoniu, în 
mare parte din cauza lipsei datelor dezagregate.  
- În perioada 11-12 aprilie, grupul de lucru din cadrul 
ministerului a beneficiat de asistența metodică și tehnică a 
consultantului UNESCO în implementarea metodologiei. 
- Totodată, la data de 21 aprilie, reprezentantul ministerului a 
participat la Conferința regională a țărilor din Sud-Estul Europei 
organizată în Belgrad unde a prezentat progresul înregistrat de 
Republica Moldova la acest capitol. 
 

rolul culturii ca factor al procesului de 
dezvoltare sustenabilă. Totodată, proiectul 
reprezintă  un mijloc de a răspunde 
provocărilor procesului de integrare a culturii 
în agenda internațională de dezvoltare. 

Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica 
Moldova pentru anii 2017-2027 a fost aprobată de către 
Guvernul Republicii Moldova. 

- Realizarea prevederilor Strategiei va 
asigura respectarea drepturilor persoanelor 
ce aparțin altor etnii și va contribui la 
consolidarea societăţii prin dezvoltarea 
durabilă a relaţiilor interetnice. 

 

Pe parcursul anilor 2015-2016 Centrul Naţional de Conservare 
şi de Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI), 
a coordonat participarea a peste 20 de colective artistice la 
evenimente internaționale organizate în aproximativ 10 țări. 
- Are loc informarea periodică şi constantă a CNCPPCI şi a 
instituţiilor din subordine cu privire la oportunităţile de 
participare la festivaluri, evenimente culturale internaţionale. 
 

- Evenimentele din diasporă, şi nu doar, au 
contribuit la promovarea nominalizărilor în 
Listele UNESCO ale Republicii Moldova în 
plan internaţional, de asemenea la iniţierea 
unui schimb de experienţă privind 
organizarea vieţii culturale comunitare între 
cetăţenii UE şi ai RM. 

 

În perioada de referinţă au fost organizate: 
- Zilele Europene ale Patrimoniului în Republica 

Moldova, Ediţia 2015 şi 2016; - 
- Noaptea europeană a muzeelor, Ediția 2015 şi 2016;  
- Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, Ediţia 

2015 şi 2016;  
- În anul 2016 Zilele Europene ale Patrimoniului au fost 

sărbătorite cu tematica “Patrimoniul cultural şi 
comunităţile” în vederea punerii în evidență şi de a 
încuraja participarea societăţii la protejarea şi 
interpretarea patrimoniului cultural.  

- Acțiunile organizate au menirea valorificării 
patrimoniului cultural mobil și imobil, 
creșterea gradului de conștientizare a 
populației în raport cu valorile culturale 
naționale, ceea ce se atestă prin creșeterea 
anuală a participanților la evenimentele 
organizate de către minister și instituțiile din 
subordine. Totodată, prin derularea 
evenimentelor culturale în tandem cu 
tematicile propuse de UE, are loc înscrierea 
Republicii Moldova în circuitul valorilor 
culturale europene. 

 

Pe data de 31 august 2015 a fost inaugurată ediţia a V-a a 
Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii. În cadrul Festivalului au 
fost desfășurate 4 concursuri de nivel național:  
1.Cel mai activ cititor 
2.Cea mai bună familie cititoare 
3.Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii 
4.Cel mai bun clip video de promovare a cărții și lecturii 
- Festivalul Național al Cărții și Lecturii ediția 2016, de 
asemenea, a integrat 4 concursuri de nivel național. 

Rezultate ale desfășurării evenimentului 
2015: 

- au participat 29 biblioteci publice 
raionale/municipale/orășenești/comun
ale; 

- 35 de familii participante la concurs; 
- au fost depuse 48 de dosare; 
- au fost implicate peste 3000 de 

utilizatori/cititori; 
- au fost oferite 15 premii. 

-Rezultate ale desfășurării evenimentului 
2016: 

- au participat 22 biblioteci raionale, 
municipale, orășenești, comunale, 

- au fost depuse 32 de dosare; 
- au fost oferite 10 premii și 16 

testimonii de laureat al FNCL. 

 

Programul pentru traducerea și publicarea literaturii naționale în 
limbile străine nu este implementat din lipsa resurselor 
financiare. Totuși în cadrul Programului de editare a cărții 
naționale – 2015, a fost susținută financiar editarea a doua 
antologii, după cum urmează: 
1.Antologie de proză scurtă din Republica Moldova în limba 
engleză/ traducător Alistair Ian Blyth, Editura Dalkey Archive 
Press, SUA. / Coordonatori: N. Spătaru, Iu. Ciocan 
2.Antologie de proză scurtă din Republica Moldova în limba 
cehă, traducător Jiří Našinec, Editura Dybbuk, Cehia. 

 2 antologii au fsot susținute financiar în 
cadrul Programului de editare a cărții 
naționale – 2015 

Identificarea surselor financiare 
şi a resurselor umane pentru 
susţinerea programului pentru 
traducerea şi publicarea 
literaturii naţionale în limbile 
străine 

Susținerea operatorilor culturali pentru participarea la tîrgurile 
internaționale de carte, festivalurile internaționale de muzică și 
teatruÎn perioada 31 august – 4 septembrie 2016, la CIE 
Moldexpo, s-a desfășurat Salonul Internațional de Carte, ediția 
a XXV-a – Bookfest Chișinău.  
- În perioada 19-23 octombrie 2016, Republica Moldova a 
participat la cea de-a 68-a ediție a celui mai mare târg de carte 
din lume Frankfurt Book Fair 2016, Frankfurt, Germania.    
 

- Promovarea imaginii pozitive a R. Moldova 
prin activitatea operatorilor culturali. 
Susținerea activității de promovare a 
oamenilor din cultură în afara granițelor. 
- Reconfirmarea aspirațiilor europene ale 
industriilor culturale din Republica Moldova 
dar și consolidarea parteneriatele de succes 
stabilite cu România. 

 

În contextul promovării proiectelor de cooperare cu instituţiile de 
cultură din regiunea transnistreană menţionăm:- La 7 august 
2015 la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din 
Chișinău, Muzeul Naţional de Etnografie - Expoziţie de floristică 
cu genericul „Hora Florilor” organizată împreună cu meşterii 

- Fortificarea cooperării dintre instituțiile 
culturale de pe ambele maluri ale Nistrului și 
îmbunătățirea dialogului intercultural.- Ca și 
în cazul altor acțiuni, pentru estimarea 
impactului real al acțiunii sunt necesare 
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populari ai Clubului de floristică „Diana”, Chişinău şi clubul de 
floristică „Artemida” din Dubăsari. 
- Efectuarea schimbului cultural şi de experienţă între artişti prin 
intermediul organizării evenimentelor concertistice (ex. 
Festivalul Mărţişor)  în Tiraspol şi la Chişinău. 
 

realizarea studiilor de impact, care la 
moment nu au acoperire financiară. 

Politica publică privind dezvoltarea industriilor creative şi 
culturale în Republica Moldova a fost elaborată în anul 2014. 
Aceasta necesită a fi revizuită, ținând cont de datele insuficiente 
prezentate în politică la etapa respectivă. În anul 2016 a fost 
demarat procesul de elaborare a unui studiu privind impactul 
industriilor creative asupra economiei Republicii Moldova, 
rezultatele căruia vor fi utilizate în fundamentarea politicii. 

 Politica va fi revizuită, ținând 
cont de rezultatele studiului. 

Armonizarea legislaţiei naţionale în vederea  stimulării difuzării 
„operelor europene” 
- Au fost elaborate proiecte de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, precum Codul audiovizualului 
și înaintată propunerea: „(2) De la 1 iulie 2015, cel puţin 50% din 
volumul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor vor constitui 
opere europene, dintre care cel puţin jumătate vor fi transmise 
în orele de maximă audienţă” (Decizia CCA nr.167 din 
14.11.14). 

  

În procesul de aprobare a ofertelor de canale retransmise, CCA 
recomandă şi solicită distribuitorilor de servicii să includă în 
listele posturilor retransmise pe teritoriul Republicii Moldova mai 
mule posturi din Uniunea Europeană, în special posturile 
difuzate şi titrate în limba română. 
 

- Promovarea valorilor europene în scopul 
formării culturii civice şi atitudinii 
participative a cetăţenilor Republicii 
Moldova. 
- Diversificarea conţinutului audiovizual din 
ţară și asigurarea pluralismul surselor 
media difuzate în spațiul informațional din 
Republica Moldova. 
- Includerea mai multor posturi românești, 
ucrainene și europene în listele posturilor 
retransmise de distribuitori pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

 

Studiul  cu privire la situaţia cadrului legal şi analiza situaţiei 
cinematografiei în ţările Parteneriatului Estic a fost elaborat de 
către Comisia Europeană (coordonator Terry Sandell), cu 
suportul Ministerului Culturii, ca activitate finanțată în cadrul 
Parteneriatului Estic. 

- Studiul a descris situația actuală și 
problemele cu care se confruntă sectorul 
cinematografiei. Datele au fost utilizate 
pentru elaborarea Hotărârii Guvernului cu 
privire la crearea Centrului Național al 
Cinematografiei – prevedere a Legii 
cinematografiei nr.116 din 03.07.2014. 
- De asemenea, studiul a oferit perspective 
de dezvoltare a cinematografiei în țară, 
precum și a instituțiilor din subordinea 
ministerului – Moldova Film și MoldCinema. 

 

Centrul naţional de cinematografie a fost creat prin HG nr. 846 
din 04.12.2015. A fost organizat concursul privind ocuparea 
funcției de director al instituției (concurs repetat), iar prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 852 din 11.05.2016 a fost numit în 
funcția de director al Centrului – Valeriu Jereghi. Regulamentul 
privind susținerea financiară a producției de film va fi promovat 
spre aprobare după operarea modificărilor și completărilor la 
Legea cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014, Lege aflată în 
proces de monitorizare pe parcursul anului 2016. Respectiv, 
Regulamentul  de finanţare a cinematografiei a fost elaborat, la 
moment fiind la etapa de avizare.  
 

- Impactul real al acțiunii va putea fi estimat 
după primii ani de activitate.  
- Impactul așteptat - consolidarea și 
promovarea sectorului cinematografic în 
Republica Moldova, precum și susţinerea şi 
dezvoltarea industriei filmului prin activităţile 
de formare şi perfecţionare a personalului de 
specialitate. 
 

 

Republica Moldova a aderat  la Programul Uniunii Europene 
„Europa Creativă” prin aprobarea Hotărârii Nr. 104 din  
27.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul 
„Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi 
creative şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană în subprogramul „Media” al Programului 
„Europa Creativă”, semnat la Bruxelles la 18 martie 2015. 
 
- În anul 2016 a obținut finanțare, prin intermediul Programului, 
asociația obștească OWH Studio, pentru desfășurarea 
Festivalului Internațional CRONOGRAF. 

- Implementarea Programului Europa 
Creativă în Moldova contribuie la 
susţinerea capacităţii sectoarelor culturale 
şi creative din Republica Moldova de a 
funcţiona la nivel transnaţional şi 
internațional, precum și consolidarea 
capacităţii financiare a organizaţiilor mici şi 
mijlocii din sectoarele culturale şi creative 
într-un mod sustenabil.  
- De asemenea, Programul urmărește 
păstrarea, dezvoltarea şi promovarea 
diversităţii lingvistice, culturale şi a 
patrimoniului cultural al Europei, 
consolidarea competitivităţii sectoarelor 
culturale, inclusiv a audiovizualului, precum 
şi susţinerea cooperării în reţelele 
transfrontaliere. 

 

A fost creat Biroul Europa Creativă Moldova. Ordinul 
Ministerului Culturii numărul 135 din 29.06.2015 Cu privire la 
activitatea și funcțiile Biroului Europa Creativă Moldova. 

- Biroul promovează Programul Europa 
Creativă la nivel național, acordă asistență 
tehnică gratuită operatorilor care vor să 
acceseze finanțare, contribuie la 
identificarea de parteneri europeni pentru 
cooperare și promovează proiectele 
finanțate. 

 

În vederea definitivării cadrului legislativ și instituțional pentru 
conservarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional au fost 
întreprinse următoarele acţiuni : 

- Regulamentele în domeniul salvgardării 
patrimoniului cultural imaterial, vor contribui 
semnificativ la implementarea legislaţiei în 

Avînd în vedere caracterul 
continuu al realizării acţiunii 
respective activităţile în acest 
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- Au fost elaborate formularele de cereri pentru toate etapele de 
examinare a proiectelor privind edificarea sau intervenţii de 
restaurare a monumentelor de for public şi modelul Fişei de 
avizare;  
- Au fost elaborate formularele de cereri pentru toate etapele de 
examinare a proiectelor privind intervenţiile asupra 
monumentelor de arhitectură şi în zonele construite protejate;-
Modelul Fişei de avizare a fost aprobat prin HG nr.73 din 
31.01.2014. 
A fost elaborat Regulamentul Agenției de inspectare și 
restaurare a monumentelor; 
A fost elaborat proiectul Regulamentului de activitate al 
Centrului naţional pentru patrimoniu cultural imaterial, în 
conformitate cu legislaţia naţională şi documentele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
-A fost elaborat proiectul Normelor de acreditare a experţilor în 
domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial. 
 
Pot fi enumerate următoarele proiecte de legi și acte normative 
elaborate și aprobate:  
 
- Proiectul de lege privind completarea şi modificarea Codului 
penal şi a Codului contravenţional referitor la protejarea 
patrimoniului cultural și monumentelor de for public care este 
aprobat. Legea nr. 75 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (modificarea Codului Penal şi 
Codului Contravenţional la capitolul patrimoniu cultural), a intrat 
în vigoare prin publicare în Monitorul Oficial nr. 128-133, art. Nr. 
272, din 13 mai 2016;  
- Proiectul Legii mormintelor și operelor comemorative de război 
a fost a fost examinat de către Parlamentul Republicii Moldova 
în ședința plenară din 8 decembrie 2016 și votat în I lectură; 
- Proiectul Legii muzeelor (redacție nouă) a fost remis spre 
examinare și aprobare Guvernului prin scrisoarea nr. 03-
07/1356 din 27 octombrie 2016 și repetat prin scrisoarea nr. 03-
07/1554 din 16 decembrie 2016; 
- La 6 decembrie 2016 a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 
1303 prin care a fost aprobată decizia din 1 decembrie despre 
proiectul de lege cu privire la completarea unor acte legislative 
(legea nr. 435 -XVI privind descentralizarea administrativă și 
legea nr. 436-XVI privind administrația publică locală), care 
prevede stabilirea competențelor, atribuțiilor și domeniilor de 
activitate ale autorităților publice locale în probleme de protejare 
a patrimoniului cultural). 
 

vigoare în domeniu, şi vor constitui prima 
etapă pentru elaborarea unor principii de 
documentare şi intervenţii în cadrul şi cu 
acordul comunităţilor locale, pentru a salva 
anumite obiceiuri, meşteşuguri de la 
dispariţie. În baza documentării şi 
inventarierii stării actuale a patrimoniului 
cultural imaterial, Centrul va elabora, 
propune documente şi programe de 
protejare şi transmitere a PCI către 
generaţiile tinere în cadrul comunităţilor 
locale. Au fost iniţiate activităţi pilot, 
aceasta fiind un indiciu că documentarea şi 
măsurile de salvare a unor obiceiuri pot 
contribui la identificarea unor resurse locale 
pentru dezvoltarea durabilă şi crearea unor 
noi locuri de muncă. 

sens vor continua şi în anii 
următori 

La etapa actuală se elaborează și definitivează cadrul normativ  
vizînd formarea sistemului de  documentare şi inventariere a 
patrimoniului cultural imaterial  inclusiv, proiectul regulamentului 
de inventariere-clasare a patrimoniului cultural imaterial. În 
acest scop, au fost întreprinse 5 cercetări de teren (în anul 
2015) şi întruniri în cadrul Proiectului pilot de inventariere a 
patrimoniului cultural imaterial la nivel local (satele Văleni, 
Slobozia-Mare, Câşliţa-Prut, Giurgiuleşti, raionul Cahul). 

- Formarea sistemului de documentare şi 
inventariere a patrimoniului cultural 
imaterial va contribui semnificativ la 
estimarea stării actuale a culturii 
tradiţionale (ce obiceiuri şi meşteşuguri 
sunt păstrate în formă activă, şi ce 
elemente sunt în pericol de dispariţie). 
Documentele privind inventarierea 
patrimoniului cultural imaterial vor oferi 
principiile de bază ale inventarierii, în baza 
experienţei ţărilor din regiune, dar şi 
întreaga lume. Comunităţile vor putea crea 
registre locale ale PCI, cu implicarea cât 
mai largă şi acces pentru grupurile şi 
comunitatea locală, în special a tinerelor 
generaţii. Vor fi incluse obiceiuri şi tradiţii cu 
care comunitatea se identifică şi pe care e 
responsabilă să le administreze. 

Aprobarea cadrului normativ 
necesar pentru formarea 
sistemului de documentare şi 
evidenţă a patrimoniului cultural. 

Se implementează proiecte comune cu CoE, UNESCO pentru 
crearea unui sistem eficient de conservare şi protejare a 
patrimoniului cultural 
La 28 ianuarie 2016 a fost organizată Şedinţa a II- a a 
Consiliului pentru asistenţă externă în domeniul culturii, în urma 
căruia s-a stabilit: susținerea creării unui incubator de afaceri 
culturale „Moldova Creativă”; Semnarea Acordului de 
parteneriat dintre Ministerul Culturii și USAID pentru 
valorificarea turistică a Rezervației cultural-naturale „Orheiul 
Vechi”. 
- - În perioada 11-12 mai 2016, în Republica Moldova a avut loc 
atelierul de formare a actorilor locali antrenați în implementarea 
proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei – 
„Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice” 
(Chișinău și Soroca); 
- CoE - Implementarea proiectului Se implementează proiectul  
Consiliului Europei şi al Comisiei Europene COMUS (Strategii 
urbane ghidate de comunicate în oraşele istorice)., din 
Republica Moldova fiind selectat oraşul Soroca care în vara 
anului 2017 va avea un sistem mai eficient de conservare şi 
protejare a patrimoniului cultural. 

- Încheierea parteneriatelor oferă 
oportunități de dezvoltare, dar și 
consolidare a capacităților în domeniul 
patrimoniului cultural; valorificarea 
potențialului patrimoniului cultural sub 
aspect economic; organizarea și 
desfășurarea stagiilor de mobilitate, având 
ca finalitate preluarea bunelor practici în 
domeniu. 
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Parteneriate de cooperare  în vederea sporirii mobilităţii în 
domeniul culturii sunt stabilite cu România, Franța, Polonia, 
Estonia, Germania ș.a. 
 

- Consolidarea cooperării internaționale în 
domeniul culturii. 

 

Informarea operatorilor culturali a avut loc prin următoarele 
activități: 
- La 1 aprilie 2016  Biroul Europa Creativă Moldova, a organizat 
o sesiune de instruire privind finanțările Programului „Europa 
Creativă” ; 
- La 28 aprilie 2016 a avut loc un seminar de instruire privind 
participarea operatorilor culturali din țară la Programul „Europa 
Creativă”, organizat de Programul de Cultură și Creativitate al 
UE-Parteneriatului Estic; 
- La 15 iunie 2016 a fost desfășurat un Master-class cu privire la 
depunerea proiectelor în cadrul Programului Europa Creativă 
organizat de către Programul Cultură şi Creativitate al 
Parteneriatului Estic în colaborare cu Ministerul Culturii; 
-21 august 2016– prezentarea Programului Europa Creativă în 
cadrul workshop-ului în Management Cultural organizat de 
Centrul de proiecte culturale AZART (Muzeul Zemstvei); 
-15 septembrie 2016 – Sesiune de informare pentru operatorii 
culturali autohtoni oferită de către Katharina Reidiger şi Silvia 
Calbi, Comisia Europeană; 
-27 septembrie 2016 – Sesiune de informare pe subprogramul 
Media al Europei Creative, în incinta CNCCPI; 
-5 octombrie 2016– prezentarea Programului Europa Creativă în 
cadrul evenimentului Moldova Business Week. 
 

- Formarea și dezvoltarea capacităților 
actorilor culturali întru accesarea finanțărilor 
străine. 

 

Au fost aprobați termenii de referință privind elaborarea studiului 
Potențialul industriilor creative în Republica Moldova prin 
intermediul programului Cultura al Parteneriatului Estic.  
- A fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Ministerul 
Culturii, Agenția Turismului și Proiectul de Competitivitate 
finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Memorandumul prevede acordarea 
asistenței tehnice și financiare pensiunilor rurale și centrelor 
meșteșugărești din zonă prin intermediul Programului de 
granturi pentru diversificarea produselor turistice oferite, precum 
și îmbunătățirea facilităților și calității acestora. 
 

- Susținerea de start-up-uri în domeniul 
industriilor creative și dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale a 
operatorilor culturali. 

Elaborarea Foii de parcurs 
pentru susținerea de start-up-uri 
în domeniul industriilor creative 
și dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale a operatorilor 
culturali 
 

În cadrul Programului de Cultură și Creativitate al UE - 
Parteneriatul Estic este promovat sectorul industriilor creative și 
culturale, în sensul dezvoltării și consolidării capacităților în 
acest domeniu. Programul reprezintă o platformă de diseminare 
a bunelor practici, de schimb, parteneriat și comunicare între 
statele Parteneriatului Estic. O astfel de activitate a reprezentat-
o desfășurarea Forumului Cultural Național din Moldova: 
Statement for Creative Cities Development in Moldova: 
Recommendations from cultural and creative sectors la 15 
noiembrie 2016. 
 

- Crearea condițiilor pentru diseminarea 
bunelor practici în domeniul dezvoltării 
industriilor creative; oferirea posibilităților 
de petrecere a mobilităților în scopul 
dezvoltării capacităților în acest domeniu. 

 

În anul 2015, fișa proiectului  twinning – Suport pentru Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova în dezvoltarea sistemului de 
protejare şi management a patrimoniului cultural a fost finalizată 
de Ministerul Culturii  și transmisă spre verificare/aprobare 
Delegației Uniunii Europene în Moldova, conform procedurii. 
 
- La finele 2016 Delegația UE a selectat Italia pentru a 
implementa acest proiect. 

- Promovarea în plan european a 
proiectelor de protejare a patrimoniului 
cultural. 
Impactul implementării proiectului va fi 
cunoscut după finalizarea acestuia. 
Impactul proiectat este: 
- îmbunătățirea cadrului legislativ în 
domeniul protejării și conservării 
patrimoniului cultural; 
- creșterea gradului de profesionalizare a 
personalului din domeniu; 
- programe educaționale privind 
conservarea patrimoniului cultural elaborate 
și implementate; 
- fortificarea sistemului privind protejarea și 
valorificarea patrimoniului cultural național; 
- facilitarea reformelor structurale în 
domeniul salvgardării patrimoniului 
naţional. 

 

A fost asigurată implicarea  experților europeni în procesul de 
implementare a politicii culturale în Moldova, în cadrul 
Programului „Cultura” al Parteneriatului Estic prin : 
- organizarea seminarului Regional „Dezvoltarea Industriilor 
Culturale în ţările Parteneriatului Estic” în comun cu Comisia 
Europeană; 
- desfășurarea seminarelor TAIEX de experți asupra Politicilor 
culturale descentralizate; 
- desfășurarea misiunii de expertiză TAIEX privind dezvoltarea 
capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional al 
Cinematografiei; 
- participare la activitățile de documentare și studiu organizate 
de Centrul Estonian pentru Parteneriatul Estic; 
- elaborarea studiului în domeniul cinematografiei (Terry 

- Revizuirea/completarea cadrului de politici 
culturale din Republica Moldova. 
- Preluarea bunelor practici europene în 
domeniu, respectiv implementarea acestora 
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Sandell); 
- parteneriatul în cadrul evenimentului de lansare a Programului 
Cultură și Creativitate al Parteneriatului Estic.  
 
Proiectul COMUS este formulat în baza priorităților politice ale 
CE și UE în contextul Programului Parteneriatului Estic (2015-
2020) și privește reabilitarea orașelor istorice prin conservarea 
patrimoniului cultural. În Republica Moldova, orașul inclus în 
proiect este Soroca. 
 
- În anul 2016 au fost întreprinse mai multe măsuri, printre care: 
- A fost publicat raportul de evaluare a patrimoniului cultural și 
broșura de prezentare a orașului Soroca și proiectului COMUS; 
- A fost elaborat planul de referință a orașului Soroca; 
- A fost organizat la 2 martie un tur ghidat al orașului Soroca; 
- A fost creată pagina facebook – COMUS; 
De asemenea, în luna noiembrie a avut loc procesul de 
evaluare intermediară a rezultatelor proiectului. 
 

Impactul implementării proiectului va fi 
cunoscut după finalizarea acestuia. 
Impactul proiectat este: 
- instruirea și perfecționarea personalului 
din cadrul autorităților publice locale privind 
integrarea patrimoniului cultural istoric în 
circuitul turistic și în planurile de dezvoltare 
urbanistică; 
- elaborarea și aprobarea planului de 
management al orașului; 
- promovarea conceptului de protejare a 
patrimoniului cultural la nivel local; 
- realizarea studiilor de fezabilitate a 
monumentelor istorice, respectiv 
restaurarea unora dintre ele; 
- stabilirea cooperării internaționale pe 
acest subiect. 

 

La etapa actuală se lucrează asupra îmbunătățirii cadrului 
normativ vizînd politicile de formare a centrelor culturale 
comunitare, urmare a studiilor de bune practici și vizitelor de 
documentare avute loc în diverse țări europene, precum și 
seminarelor, workshop-urilor organizate în comun cu autoritățile 
publice locale de nivel I și II. De asemenea, se acordă asistență 
metodică permanentă reprezentanților autorităților publice locale 
de nivel I și II, interesați în formarea și dezvoltarea centrelor 
comunitare locale. 
 

- Transformarea caselor/căminelor de 
cultură în centre comunitare, respectiv 
diversificarea funcțiilor instituțiilor de 
cultură, astfel încât să asigure realizarea 
atât a nevoilor culturale ale oamenilor, cât 
și celor sociale. 

 

Proiectul HG privind crearea Centrului naţional de analiză şi 
formare în domeniul culturii nu a fost aprobat din cauza lipsei 
resurselor financiare.  
 

- Centrul urma să asigure formarea 
continuă profesională prin: organizarea 
cursurilor de perfecționare/specializare și 
recalificare profesională, organizarea de 
seminare, simpozioane în domeniul culturii, 
organizarea schimburilor de experiență și 
mobilitate, participări în proiecte naționale 
și internaționale. 

Crearea Centrului național de 
analiză și formare în domeniul 
culturii 

Planul  de acţiuni privind dezvoltarea și profesionalizarea 
resurselor umane din sectorul culturii a fost elaborat și e în curs 
de implementare. 
 
Planul conține acțiuni de instruire pentru specialiștii din 
domeniul culturii, atât din cadrul instituțiilor subordonate, cât din 
cadrul autorităților publice locale. 
 

- Formarea și dezvoltarea capacităților 
resurselor umane pe diverse paliere de 
interes, precum: planificarea bugetară, 
implementarea Strategiei de dezvoltare a 
culturii „Cultura 2020”, gestionarea 
resurselor umane în cadrul instituțiilor 
subordonate ministerului etc. 

 

Implementarea Programului NOVATECA în Moldova este 
susținut de Ministerul Culturii. Programul se axează pe patru 
domenii principale de activitate: dotarea bibliotecilor cu 
tehnologii moderne, instruirea bibliotecarilor, colaborarea cu 
autoritățile publice locale și centrale în vederea susținerii 
bibliotecilor publice în calitate de centre de dezvoltare 
comunitară și conlucrarea cu societatea civilă și sectorul privat 
pentru sensibilizarea publicului și a instituțiilor față de 
modernizarea bibliotecilor. 
 
 
 

- 798 biblioteci în program; 
- 2551 calculatoare donate; 
- 866 bibliotecari instruiți; 
- 77 de bibliotecari Instruiți în rolul de 
formatori; 
- 41 specialiști IT instruiți; 
- 25 centre regionale de instruire create. 

 

Studiul  privind impactul industriilor creative asupra economiei 
Republicii Moldova este la etapa de definitivare, fiind realizat 
prin intermediul Programului Cultură și Creativitate Parteneriatul 
Estic. 
 

-  Elaborarea politicii în domeniul industriilor 
creative. 

Elaborarea unui studiului  privind 
impactul industriilor creative 
asupra economiei Republicii 
Moldova 

În anul 2015 a fost finalizat şi depus la Biroul UNESCO de la 
Paris dosarul de nominalizare “Tehnicile tradiţionale de realizare 
a scoarţei”, în comun cu România. Iar în anul 2016, la 1 
decembrie, dosarul Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei, a 
fost înscris în Listă prin decizia Comitetului Interguvernamental 
UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. 
 
- La 23 ianuarie 2015, Ministerul Culturii, a transmis spre 
examinare la Centrul Mondial al Patrimoniului – UNESCO 
dosarul “Peisajul Arheologic Orheiul Vechi” reconceptualizat, 
pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial; 
În anul 2016, s-au realizat următoarele activități pentru 
asigurarea promovării dosarelor UNESCO: 
- În primul trimestru al anului 2016, s-a inițiat procesul de 
elaborare a dosarului UNESCO în comun cu România „Cămașa 
femeiască cu altiță/încrețită la gât”. 
A fost creat grupul de lucru pentru elaborarea dosarului Tehnici 
tradiționale de realizare a cămășii cu altiță (încrețită la gât) în 
comun cu România. 
- Întru promovarea dosarului „Peisajul Arheologic Orheiul Vechi” 

- Includerea elementelor culturale 
autohtone de cultură în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. 
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a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Ministerul 
Culturii, Agenția Turismului și Proiectul de Competitivitate 
finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Memorandumul prevede oferirea 
asistenței pentru susținerea dezvoltării Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi” și promovarea acesteia ca destinație 
turistică în perioada 2016-2017. 
 
Cu suportul financiar al Guvernului României, a fost posibilă 
implementarea proiectelor de restaurare și conservare a trei 
obiecte de patrimoniu:  
- edificiul Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe adresa: 
str. 31 August 1989, nr. 115, municipiul Chișinău, a cărui lucrări 
de restaurare au fost finalizate în anul 2016; 
- edificiul Sălii cu Orgă, de pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și 
Sfînt, 81, municipiul Chișinău: s-au executat lucrări de pregătire 
și tencuire a fațadelor, s-au executat lucrări de reparație a 
acoperișului. 
- construcția edificiului Teatrului Republican muzical-dramatic 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu”. În anul 2016 s-au finalizat lucrările 
de construcție a fundației.  
Menționăm că în anul 2016 a fost dată în exploatare Casa 
Muzeu Grigore Vieru, s. Pererîta, respectiv a fost efectuată 
recepția finală a muzeului. 
 

- Proiecte de dezvoltare comunitară 
implementate. 
 
- Proiecte finanțate de România – 
Fortificarea cooperării bilaterale RM-RO în 
domeniul protejării practice a bunurilor de 
patrimoniu cultural. 

 

Datele privind digitizarea patrimoniului sunt raportate de către 
instituțiile din subordinea ministerului la sfârșitul lunii ianuarie.  
- Digitizarea sit-urilor arheologice se face din anul 2013, în 
cadrul portalului www.geoportal.md. Acesta constă în păstrarea  
informațiilor despre sit-uri, imagini și cartarea sit-urilor 
arheologice într-o Bază de date. Actualmente portalul conține 
peste 1200 sit-uri arheologice, dintre care circa 400 au fost 
plasate în anul 2015. 
- În același context, în scopul asigurării accesului, atât interne, 
cât și extern la colecțiile Bibliotecii Naționale din Moldova, a fost 
creată BND Moldavica. BND Moldavica este conectată la 
Biblioteca Europeană (TEL) – un program derulat la nivelul 
Uniunii Europene. BND Moldavica este concepută ca o bază 
centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în 
Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, 
www.moldavica.bnrm.md, lansată în anul 2010 actualmente 
conține aproximativ 5000 de obiecte, ce constituie 500000 
pagini de copii digitale ale documentelor patrimoniale din 6 
categorii de publicații din colecțiile BNRM: manuscrise, cărți 
vechi și rare, publicații periodice naționale vechi, hărți, cărți 
poștale, ex-libris. În anul 2015 baza de date a fost completată 
pînă la 1000 obiecte ceea ce reprezintă aproximativ 100000 
pagini. 
 

- Digitizarea patrimoniului cultural are 
menirea de a contribui la păstrarea și 
valorificarea patrimoniului național cultural 
și integrarea acestuia în circuitul virtual 
internațional. 

 

Anual Ministerul Culturii susține proiectele culturale care 
promovează dialogul intercultural și integrează ca participanți, 
dar și beneficiari reprezentanți ai grupurilor etnice din Republica 
Moldova  
În ultimii ani, Ministerul Culturii a organizat și desfășurat un șir 
de evenimente cu caracter național cu implicarea diverselor 
pături și categorii sociale, inclusiv evidențiind și promovând 
valorile culturale autentice ale grupurilor minoritare etnice.  
 
- Anual, în contextul celebrării Zilei Independenței Republicii 
Moldova este organizată Parada Portului Popular. La paradă 
sunt promovate costumele tradiționale ale cetățenilor Republicii 
Moldova: moldoveni, găgăuzi, bulgari, ucraineni, ruși. 
 
- La inițiativa Ministerului Culturii, Parlamentul a adoptat 
Hotărârea Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015 prin 
care a fost instituită Ziua Portului Popular, sărbătoarea având un 
caracter național. La prima ediție, care a fost organizată la 26 
iunie 2016, în incinta Palatului Republicii, au fost expuse 140 de 
costume, inclusiv costumele tradiționale a 8 etnii - găgăuz, 
bulgar, rus, ucrainean, polonez, rom, belorus, evreiesc.  
 

- Ministerul organizează evenimente de 
importanţă naţională, pentru promovarea 
diversităţii culturale şi a patrimoniului 
cultural. Acestea constituie evenimente cu 
mii de vizitatori anual, impact major în mass 
–media şi societate, în contextul interesului 
societăţii pentru identitate şi autenticitate. 
De asemenea au contribuit la identificarea 
unor elemente ale culturii tradiţionale ce 
constituie valori cu potenţial înalt pentru 
promovarea imaginii RM pe plan 
internaţional. 

 

BRD a susținut organizarea evenimentelor culturale în țările de 
reședință a moldovenilor, orientate spre consolidarea eforturilor 
comune ale comunităților diasporei privind desfășurarea 
ciclurilor interculturale și pentru promovarea Republicii Moldova 
în calitate de destinație turistică și potențial investițional.  
 

- În limitele resurselor disponibile, în 
diasporă au fost livrate bunuri necesare 
pentru organizarea evenimentelor culturale 
în țările de destinație 
- În perioada 2014-2016, s-a desfășurat  
ediția a II - IV-a programului DOR - 
*Diaspora * Origini * Reveniri, destinat 
generației a doua de migranți, originari din 
Republica Moldova, cu scopul de a 
consolida legăturile emoționale, culturale și 
de identitate ale tinerilor cu țara lor de 
origine. 
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La sfîrșitul anului 2014, reprezentanții CCA au efectuat o vizită 
de studiu la Observatorul European al Audiovizualului, unde au 
discutat posibilitățile și criteriile de aderare. Calitatea de 
membru al Observatorului European al Audiovizualului impune 
fiecărui stat membru obligaţia achitării unei anumite sume, 
cotizaţia de membru. Ținînd cont de situaţia financiară instabilă 
din țară, agravîndu-se preponderent la finele anului 2015, CCA 
a decis amînarea aderării la Observatorul European al 
Audiovizualului.    
 

  

Supravegherea prin monitorizare periodică a echilibrului social-
politic, a echidistanţei şi obiectivităţii conţinutului programelor a 
fost asigurată printr-o serie de decizii a CCA dintre care : 
 
- Decizia CCA nr. 32 din 19.03.14 – examinarea efectuării 
monitorizării tematice a buletinelor informative ale 10 posturi de 
televiziune; 
- Decizia CCA nr. 135 din 07.10.14 – examinarea efectuării 
monitorizării tematice cu privire la respectarea principiului 
echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul 
emisiunilor informative la 4 posturi de televiziune, retransmise 
din Federaţia Rusă, în perioada 14-20 iulie 2014; 
- Decizia CCA nr. 18/86 din 27.05.15 – examinarea efectuării 
monitorizării tematice cu privire la respectarea principiului 
echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii  în cadrul 
emisiunilor informative la 5 posturi de televiziune 
transmise/retransmise din Federaţia Rusă de către posturile TV; 
- Decizia CCA nr. 38/191 din 13.11.15 - examinarea Raportului 
de monitorizare a principalelor ediţii de ştiri cu privire la 
subiectele ce vizează direct sau indirect protestul organizat de 
Platforma Civică „Demnitate şi Adevăr” (DA), dar şi alte proteste 
similare, la 14 posturi de televiziuni; 
- Decizia CCA nr. 14/68 din 17.05.16 – examinarea Raportului 
de monitorizare la capitolul respectării „Codului de conduită al 
radiodifuzorilor” în cadrul emisiunilor/talk-showurilor cu caracter 
analitic (11 posturi tv) şi cu privire la respectarea de către 
posturile publice „Moldova- 1” şi „Radio Moldova” a prevederilor 
art. 7 din Codul audiovizualului în cadrul principalelor buletine 
informative. 
 

- Au fost aplicate avertizări publice la 2 
posturi de televiziune. 
 
- Au fost sancţionate 4 posturi de 
televiziune și a fost suspendată 
retransmisia postului „Rossia 24” pînă la 
data de 01.01.2015. 
- Au fost sancţionate toate cele 4 posturi de 
televiziune supuse monitorizării.  
 
 
 
- A fost sistată retransmisia postului TV 
,,Rossia 24” pe teritoriul Republicii Moldova 
pe o perioadă nedeterminată şi sancţionate 
4 posturi de televiziune. 
 
- Impunerea măsurilor de asigurare a 
pluralismului social-politic de către fiecare 
radiodifuzor. 
 
 
 
- Asigurarea publicului cu informație 
pluralistă și veridică. 

 

CCA a elaborat”Concepţia privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 30.11.14 în instituţiile 
audiovizualului din Republica Moldova”, aprobată prin Decizia 
CCA nr. 119 din 25.08.14; 
- CCA a elaborat ”Concepţia privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile locale generale din 14.06.15”, aprobată 
prin Decizia CCA nr. 9/48 din 09.04.15; 
- CCA a elaborat ”Concepția privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de 
către radiodifuzorii din Republica Moldova”, aprobată prin 
Decizia CCA nr. 22/126 din 25.08.16. 
 

- Elaborarea de către CEC a 
Regulamentelor privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile 
parlamentare,  campaniei electorale la 
alegerile locale generale și campaniei 
electorale la alegerile prezidențiale în 
mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova . 
- Asigurarea cadrului normativ pentru 
reflectarea în mass-media a campaniilor 
electorale. 

 

În cadrul alegerilor parlamentare din anul 2014, CCA a 
monitorizat respectarea principiului echilibrului social-politic, 
echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative a 
13 posturi de televiziune. CCA a adoptat 5 decizii cu privire la 
examinarea rapoartelor de monitorizare: Decizia nr.155 din 
07.11.14; Decizia nr.163 din 14.11.14; Decizia nr.169 din 
17.11.14; Decizia nr.170 din 21.11.14; Decizia nr.177 din 
28.11.14. Ulterior a fost aprobat şi examinat raportul general 
privind reflectarea campaniei electorale prin Decizia CCA nr. 
187 din 12.12.14. 
- În cadrul alegerilor locale generale din anul 2015, CCA a 
monitorizat principalele buletine informative ale 13 posturi de 
televiziune. CCA a adoptat 4 decizii cu privire la examinarea 
rapoartelor de monitorizare: Decizia nr.18/87 din 27.05.15; 
Decizia nr.20/93 din 05.06.15; Decizia nr.22/105 din 12.06.15; 
Decizia nr.24/109 din 23.06.15. Prin Decizia CCA nr.26/119 din 
10.07.15 a fost examinat Raportul general de monitorizare a 
principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune în 
turul I şi II. 
- În cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2016, CCA a 
monitorizat principalele buletine informative la 14 posturi de 
televiziune și a adoptat 3 decizii cu privire la examinarea 
rapoartelor de monitorizare, inclusiv examinarea Raportului 
general pentru primul tur de scrutin pentru perioada 30 
septembrie – 30 octombrie 2016: Decizia nr. 27/155 din 
17.10.16; Decizia nr. 30/173 din 28.10.16; Decizia nr. 31/180 din 
11.11.16. 
Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, CCA a adoptat două 
decizii privind examinarea rapoartelor de monitorizare pentru 
perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2016: Decizia nr. 32/185 
din 25.11.16 și Decizia nr. 34/193 din 08.12.16. 
 

- Asigurarea accesului egal și echitabil 
pentru toți candidații/ subiecții politici la 
mass-media. 
 
- Crearea condițiilor pentru informarea 
pluralistă și echitabilă a electoratului, în 
vederea formării opiniilor independente. 
 
- Obligarea radiodifuzorilor să respecte 
cadrul legal. 
 
- Sancționarea posturilor TV pentru 
derogările atestate și monitorizarea 
reflectării campaniei electorale într-o 
manieră corectă şi echidistantă de către 
toate posturile de televiziune. 
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Ghidul privind cadrul normativ în domeniul audiovizualului din 
Republica Moldova a fost elaborat de CCA, tipărit și plasat pe 
pagina web a CCA. 

- Ghidul a fost distribuit radiodifuzorilor şi 
prestatorilor de servicii în cadrul 
seminarelor zonale din 17-18 decembrie 
2015. 
- Radiodifuzorii și distribuitorii de servicii au 
fost asigurați cu instrumente de 
reglementare. 

 

Prin Decizia CCA nr. 197 din 23.12.14, CCA a aprobat 
completarea Codului de conduită al radiodifuzorilor, cu 
prevederi privind asigurarea egalităţii de şanse a femeilor şi 
bărbaţilor în domeniul audiovizualului. 
 

- În cadrul monitorizărilor efectuate privind 
asigurarea echilibrului social-politic şi în 
rapoartele de monitorizare a reflectării 
campaniilor electorale, CCA a monitorizat 
reflectarea subiecţilor conform categoriei 
gender. 

 

CCA a inclus în Metodologia de monitorizare dimensiunea de 
gen, în anul 2014. 

- A fost constatată o pondere mică a 
prezenței femeilor în programele 
informative. 
- CCA a recomandat radiodifuzorilor să 
remedieze această stare de lucruri. 

 

Monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării 
accesului la informaţie pentru persoanele cu dizabilităţi este 
reflectată printr-o serie de decizii ale CCA. 
 
 
 

- Aplicarea sancţiunilor la 11 posturi de 
televiziune. 
- S-a constatat că majoritatea posturilor 
monitorizate respectă prevederile cadrului 
legal. 
- Asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilități la informație. 
- 7 posturi tv au fost sancționate. 
- 5 posturi tv au fost sancționate. 
- S-a atestat că majoritatea radiodifuzorilor 
titrează sincron sau interpretează în limbaj 
mimico-gestual zilnic o ediţie de ştiri. 

 

Au fost întreprinse acţiuni în vederea identificării instrumentelor 
de stimulare şi promovare a produselor mass-media în vederea 
asigurării accesului la informaţie în limbile etniilor conlocuitoare 
 
- Decizia CCA nr. 192 din 03.12.13 Cu privire la bilanţul 
Concursului de selectare a proiectelor de programe 
audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru 
producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 
2013 şi alocarea de resurse financiare pentru susţinerea 
produselor audiovizuale destinate minorităţilor naţionale. 
- Decizia CCA nr.151 din 23.10.14 privind alocarea mijloacelor 
financiare necesare în vederea organizării unui concurs de 
specialitate pentru studiourile de televiziune din Găgăuzia, 
raioanele Basarabeasca, Taraclia, Cimişlia şi Cahul, cu 
genericul „25 de ani ai televiziunii din Găgăuzia”.  
- Decizia nr. 27/126 din 14.07.15 cu privire la bilanţul 
Concursului de selectare a proiectelor de programe 
audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru 
producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 
2015. 
- Decizia nr. 33/192 din 05.12.16 cu privire la Concursul de 
selectare a proiectelor de programe audiovizuale, CCA a alocat 
resurse financiare pentru realizarea proiectelor de emisiuni 
cu/despre/pentru minorităţile naţionale. 
 

- Realizarea în anul 2014 a 22 de proiecte 
(cicluri de emisiuni televizate) în limbile 
rusă, bulgară, găgăuză, din banii alocaţi de 
către CCA. 
- Promovarea celor mai valoroase lucrări 
televizate din/despre Găgăuzia şi 
susținerea jurnaliștilor și lucrătorilor din 
domeniu din UTA Găgăuzia. 
- CCA a acordat prioritate și a finanțat 
producerea programelor cu/ despre/ pentru 
minorităţile naţionale; 5 radiodifuzori au 
primit finanțare pentru proiectele 
prezentate. 
- CCA a finanțat realizarea a 2 proiecte de 
emisiuni destinate minorităților naționale 
difuzate în limbile ucraineană, găgăuză, 
bulgară, rusă ți română. 

 

CCA a elaborat Proiectul de decizie Cu privire la examinarea 
proiectului de Lege cu privire la modificarea şi completarea 
Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 
27.07.2006. Prin proiectul respectiv s-a propus completarea 
Codului cu noi norme legale prevăzute în Directiva 2010/13/UE. 

  

Art. 133 

Elaborarea şi adoptarea propunerilor de modificare şi 
completare a Codului audiovizualului în scopul armonizării 
legislaţiei la Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor-membre cu privire la furnizarea 
de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale) 
 
- În cadrul şedinţei CCA din 22.07.15, a fost prezentat spre 
discuţie Proiectul de decizie Cu privire la examinarea proiectului 
de Lege cu privire la modificarea şi completarea Codului 
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 
27.07.2006. 
- Prin Decizia nr. 7/39 din 11.03.2016, CCA a aprobat 
conceptual proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 
Codului audiovizualului (armonizare la Directiva serviciilor mass-
media 2010/13/UE) și l-a expediat spre avizare părților 
interesate. 
- În ședința publică a CCA din 17 mai 2016, a fost aprobată 
varianta finală a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului audiovizualului, ca urmare a avizelor și 

 - Adoptarea în lectură finală a 
propunerilor de modificare şi 
completare a Codului 
audiovizualului în scopul 
armonizării legislaţiei la Directiva 
2010/13/UE. 



96 
 

 

CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 8 măsuri 
Nr. de măsuri realizate –  8 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  –  0  
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nr. de acte aprobate/adoptate conform PNA AA 2014-2016  – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  80 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Asigurarea implementării Legii voluntariatului prin instituirea 
Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de 
voluntariat. În perioada 2014-2015, a fost acordat statutul de 
instituţie gazdă a activităţii de voluntariat pentru 22 organizaţii 
nonguvernamentale și instituții publice. De asemenea, în 
perioada anilor 2014-2015, a fost asigurată organizarea și 
desfășurarea Festivalului Voluntarilor, ediţia a XIII-a”, scopul 
proiectului fiind de a recunoaște public munca și meritele 
voluntarilor, cît și pentru a promova activitățile de voluntariat și a 
încuraja voluntariatul din țară.  

A contribuit la recunoașterea activităților de 
voluntariat, cît și la punerea în aplicare a 
instrumentelor opționale de lucru în 
domeniul voluntariatului (carnete de 
voluntar, contracte de voluntar, certificate 
nominale, scrisoare de recomandare). 
 
 
 
 

 

Instituirea Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii 
de voluntariat, care în perioada 2014-2016, a acordat statutul de 
instituţie gazdă a activităţii de voluntariat pentru 87 de organizaţii 
nonguvernamentale și instituții publice. 

Asigurarea recunoașterii activităților de 
voluntariat, cît și punerea în aplicare a 
instrumentelor opționale de lucru în 
domeniul voluntariatului (carnete de 
voluntar, contracte de voluntar, certificate 
nominale, scrisoare de recomandare etc.); 
 

 

Aprobarea mecanismului de consultare publică cu societatea 
civilă în procesul decizional (HG nr. 967 din 27 iulie 2016)  

Au fost stabilite procedurile de asigurare a 
transparenței în procesul de elaborare și 
adoptare a deciziilor, ceea ce va spori 
procesul de cooperare cu societatea civilă 

 

Actualizarea Regulamentului Consiliului Naţional de Participare 
(HG nr. 1430 din 28 decembrie 2016) 

Relansarea şi reanimarea activităţii Consiliul 
Naţional de Participare  

Încurajarea stabilirii platformelor comune dintre Republica Moldova şi statele membre ale UE care ar permite dezvoltarea şi implementarea 
proiectelor comune dintre organizaţiile societăţii civile 

Participarea la seminarul de lucru privind cooperarea între 
statele Grupului de la Vișegrad, România și statele 
Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 6-7.10.2015, în 
or.Praga (Cehia). În cadrul evenimentului a fost elaborat 
proiectul Planului de implementare a Memorandumului de 
cooperare în domeniul tineretului semnat între statele Grupului 
de la Vișgrad și ale Parteneriatului Estic la data de 22.06. 2015, 
în or. Bratislava (Slovacia). 

A consolidat cooperarea în domeniul de 
tineret între Guvernele celor 10 state 
semnatare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementarea proiectelor comune cu statele membre ale UE în 
vederea dezvoltării sectorului de tineret, prin organizarea unui 
seminar privind participarea tinerilor din Europa de Est si 
Caucazul de Sud, care a reunit participanţi din peste 10 ţări 
(Armenia, Azerbaidjan, Austria, Estonia, Georgia, Germania, 
Ungaria, Republica Moldova, Polonia, România, Federaţia Rusă, 
Serbia, Slovacia). Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului 
participă la promovarea campaniei „No hate Speech” – proiect al 
Consiliului Europei; 

A contribuit  la o mai mare integrare a 
politicilor de tineret naționale în cadrul celor 
regionale (europene) precum și a sporit rolul 
RM (inclusiv a organizațiilor societății civile și 
tinerilor) în regiune, prin oferirea unor bune 
practici și experiențe pozitive în sectorul de 
tineret 
 

propunerilor primite. 
- CCA a elaborat Tabelul de concordanţă dintre Directiva din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin 
acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor 
membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale şi Codul audiovizualului, care, împreună cu 
proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea 
Codului audiovizualului, a fost remis Ministerului Justiţiei și 
Guvernului RM. 
- Proiectul de Lege a fost examinat în cadrul ședinței Guvernului 
și remis Parlamentului spre aprobare. 
- Pe data de 8 decembrie 2016, proiectul de Lege privind 
modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost votat 
în prima lectură în Parlament. 
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Art. 135 Părțile promovează dialogul și cooperarea dintre actorii din cadrul societății civile ai celor două părți ca parte integrantă a relațiilor dintre UE 
și Republica Moldova 

1. Crearea mecanismelor inovatoare de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional 

După semnarea AA, au fost demarate discuţiile cu privire la 
formarea Platformei Societăţii Civile în baza articolului 442 din 
AA. Au fost organizate 5 şedinţe de lucru la care au participat 
reprezentanţi ai organizaţii nonguvernamentale (12 
reprezentanţi), sindicatelor (3 reprezentanţi) şi ai mediului de 
afaceri (3 reprezentanţi). Rolul Guvernului a fost de a facilitata 
cooperarea între cele trei ramuri ale societăţii civile, astfel încât 
să poată fi creată cu succes Platforma. Ca urmare a discuţiilor 
iniţiate de Guvern, a fost creat un grup de iniţiativă care a preluat 
responsabilitatea coordonării acestui proces.  
De asemenea, a fost asigurată comunicarea cu CESE în 
vederea facilitării creării Platformei. În acest sens pe parcursul 
anului 2015 au fost coordonate două misiuni de lucru ale CESE 
în Republica Moldova şi a fost facilitată o întrevedere a Prim-
ministrului cu Preşedintele CESE în cadrul unei vizite la 
Bruxelles. 
Prima reuniune a Platformei societăţii civile RM-UE s-a 
desfăşurat la Bruxelles la 10 mai 2016 
 

Platforma oferă posibilitatea tuturor 
grupurilor de interes să se implice direct în 
mecanismul de implementare şi 
monitorizarea a implementării AA prin 
intermediul raporturilor stabilite de Acord 
(art. 443): informarea cu privire la deciziile 
Consiliului de Asociere, posibilitatea de a  
face recomandări Consiliului de Asociere, 
contactele periodice şi schimbul de opinii. 

 

2. Crearea mecanismelor care să asigure accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, sintezele recomandărilor şi participarea organizaţiilor 
societăţii civile la procesul decizional 

Oferirea accesului publicului larg la platforma PlanPRO care 
permite vizualizarea în timp real a raportării pe marginea 
realizării acţiunilor din PNAAA. 

Asigurarea accesului societăţii civile la 
informaţia ce ţine de implementarea AA va 
contribui nu doar la o monitorizare mai 
eficientă a punerii în practică a AA dar şi la 
multiplicarea şi diseminarea informaţiei cu 
privire la conţinutul AA, acţiunile întreprinse 
de Guvern, rezultatele obţinute.  
 

 

3. Desfășurarea evenimentelor de promovare a cooperării dintre Guvern și societatea civilă  

Pe parcursul anului 2015, au fost organizate două întrevederi 
între societatea civilă pentru a discuta inițiativele anticorupție și, 
respectiv, cele economice. Totodată, în luna mai a fost lansat 
concursul de actualizare a componenței Consiliului Național 
pentru Participare.  
În luna mai 2016 a fost constituit un grup de lucru trilateral, 
format din reprezentanţii Parlamentului, Guvernului şi 
organizaţiilor societăţii civile, mandatului acestui grup a fost de a 
propune modalităţi prin care poate fi relansată cooperarea cu 
societatea civilă atât la nivel de Parlament, cât și Guvern. Grupul 
de lucru a elaborat un document cu „Propuneri pentru 
eficientizarea colaborării dintre societatea civilă și autoritățile 
publice" care a fost discutat în cadrul Conferinţei Anuale de 
cooperare dintre Parlament și societatea civilă din 04-05 iulie 
2016. 
Societatea civilă a fost implicată activ în procesul de elaborare şi 
definitivarea a noului Plan naţional de implementarea a 
Acordului de Asociere pentru perioada 2017-2019. Astfel, 
societatea civilă a participat la rundele de consultări publice (9 la 
număr) şi a venit cu propuneri asupra versiunii finale a 
proiectului de PNAAA, pus la dispoziţie începând cu 13 
decembrie 2016.  

A crescut gradul de participare a 
organizațiilor societății civile la realizarea 
politicilor de stat precum și a gradului de 
cooperare cu instituțiile guvernamentale. 
Consolidarea mecanismelor de asigurare a 
transparenţei în elaborare şi definitivarea 
proiectelor de acte normative, cu sporirea 
gradului de participare la procesul decizional 
a reprezentanţilor societăţii civile. 

 
 
 
 

4. Consolidarea cooperării cu Comitetul Economic şi Social European (CESE) 

După semnarea AA, MAEIE a menţinut contactul permanent cu 
CESE în vederea facilitării creării Platformei Societăţii Civile 
stipulată în articolul 442 din AA. În acest sens pe parcursul 
anului 2015 au fost coordonate două misiuni de lucru ale CESE 
în Republica Moldova şi a fost facilitată o întrevedere a Prim-
ministrului cu Preşedintele CESE în cadrul unei vizite la 
Bruxelles. 

Cooperarea cu CESE şi promovarea 
contactelor cât mai frecvente cu societatea 
civilă din RM va facilita transferul de 
experienţă şi va consolida capacităţile 
societăţii civile în ce priveşte monitorizarea 
implementării AA şi promovarea implicării 
active în deciziile luate în baza AA.  
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5. Valorificarea oportunităţilor Parteneriatului Estic în consolidarea societăţii civile, inclusiv cu suportul Platformei Naţionale a Forumului Societăţii 
Civile al Parteneriatului Estic 

Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de tineret prin  
participarea Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii 
Europene ,,Eastern Partnership”, prin organizarea și 
desfășurarea mai multor instruiri, printre cele mai importante 
fiind Universitatea de vară„Check-in în Moldova”, la care au 
participat 25 de tineri; Școala europeană de vară „ASTRA”, 
care a întrunit 42 de tineri din Republica Moldova, România şi 
Ucraina, sprijinirea proiectului Chișinău Youth Orchestra, acțiune 
care a întrunit 73 de tineri muzicieni instrumentiști ce își fac 
studiile în Romania, SUA, Marea Britanie, Belgia, Elveția, 
Filanda, Ucraina, Federația Rusă.  
 Implementarea prevederilor Acordului de parteneriat dintre 

Ministerul Tineretului și Sportului și Proiectul ,,Eastern 
Partnership Youth Regional Unit” (EPYRU) prin organizarea 
și desfășurarea mai multor acțiuni, printre cele mai 
importante fiind: workshop-ul naţional cu genericul 
„Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale administraţiei 
publice locale privind structurile reprezentative de 
participare ale tinerilor la elaborarea şi implementarea 
politicilor de tineret”, la care au participat circa 50 persoane, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-
uri, centre de resurse pentru tineri, reprezentanți ai 
Consiliilor locale ale tinerilor; Conferinţa naţională cu 
genericul „Dezvoltarea cooperării intersectoriale în domeniul 
politicilor de tineret”, care a reunit 50 de reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-uri, centre de 
resurse pentru tineri, precum şi experţi din cadrul 
Programului nominalizat; 

Proiectul ,,Eastern Partnership Youth 
Regional Unit” (EPYRU) a avut un efect 
benefic pentru Republica Moldova în 
domeniul de tineret, atît în regiune (6 state 
ale ale EaP), cît și a beneficiat de suport și 
consultanță din partea UE 
 

 

 

CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI 

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 37 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 34 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 3 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  92 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

 Adoptarea Legii nr. 163 din 18.07.2014 pentru modificarea şi 
completarea CPP al RM. Adoptarea modificărilor în art. 6, 110/1, 
art. 115 şi art.371 din CPP. 

Asigurarea unor condiţii pentru tratamentul 
prietenos copiilor victime/martori ai 
infracţiunilor, în acest fel prevenind 
revictimizarea lor pe măsura implicării în 
proces, din partea sistemului justiţiei penale. 
Concomitent influenţează pozitiv procesul de 
acumulare a probatoriului pe caz. 

Elaborarea cadrului legal privind 
procedurile de cercetare şi de 
soluţionare a cauzelor copiilor 
aflaţi în conflict cu legea sub 
vîrsta răspunderii penale, 
inclusiv privind aplicarea unor 
măsuri cu caracter educaţional, 
conform standardelor europene 
şi internaţionale privind protecţia 
copilului (măsură inclusă în 
PNAAA 2017-2019) 

 Modificarea articolului 1751 din Codul penal al Republicii 
Moldova (legea nr. 121 din 02.06.2016)  

Prevenirea fenomenului de exploatare 
sexuală a minorilor 

Instituirea în subordinea 
Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei a Centrului 
pentru asistenţa copiilor victime 
şi martori ai violenţei, inclusiv ai 
abuzului sexual, precum şi 
elaborarea cadrului normativ 
pentru organizarea şi 
funcţionarea centrului vizat şi 
asigurarea cooperării 
intersectoriale în procesul de 
asistenţă a beneficiarilor 
Centrului 

 Aprobarea (i) Standardelor de calitate a activității avocaților 
pe cauzele cu implicarea copiilor victime ale infracțiunilor; (ii) 
Standardelor de calitate a activității avocaților pe cauzele cu 
implicarea copiilor martori ai infracțiunilor; (iii) Standardelor de 
calitate a activității avocaților pe cauzele cu implicarea copiilor în 
conflict cu legea (Hotărîrea CNAJGS nr. 7 din 24.02.2015) 

Sporirea calităţii serviciilor juridice acordate 
copiilor victime/martori şi copiilor în conflict 
cu legea  

Efectuarea studiului de 
fezabilitate privind semnarea și 
ratificarea Protocolului opțional 
la Convenția cu privire la 
drepturile copilului referitor la 
procedura de plîngeri individuale 

 Elaborarea Ghidului intervievatorului de audiere in spatii 
special amenajate a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor 
şi a Ghidul cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii 
victime/martori ai infracţiunilor, fiind adus la cunoștința 
autoritaților naționale vizate 

Sporirea standardelor şi calităţii procesului 
de audiere prin informarea specialiştilor şi 
publicului despre implicarea/interacţiunea 
profesioniştilor, inclusiv ofiţerul de urmărire 
penală, procurorul, judecătorul, 
intervievatorul, apărătorul precum şi altor 
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participanţi indicaţi. Broşurile conţin 
informaţii şi sfaturi pentru copiii care vor 
depune mărturii, precum şi pentru părinţi, 
tutori şi alte persoane care însoţesc copiii 
pentru a depune marturii. 

 Elaborarea tabelului uniformizat de indicatori pentru 
colectarea datelor statistice privind minorii şi colectarea datelor 
în sistemul justiţiei juvenile. 
 

Permite colectarea amplă a datelor şi 
informaţiilor, atât despre minorii aflaţi în 
conflict cu legea, cît şi despre minorii aflaţi în 
contact cu legea. 

 Dezvoltarea modului „Servicii sociale” în cadrul 
Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, care 
conține inclusiv submodului privind identificarea, evaluarea, 
asistența, referirea și monitorizarea copiilor aflați în situație de 
risc și a copiilor separați de părinți. 

După operaționalizarea modulului va fi 
posibilă introducerea automatizată on-line la 
nivel local a datelor privind situația fiecărui 
copil din sistemul de protecție, fapt care va 
permite obținerea datelor statistice 
dezagregate în timp real, precum și 
posibilitatea analizei complexe a datelor 
respective în procesul de elaborare a 
politicilor în domeniul protecției copilului. 

 

 Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru 
implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive 
în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (aprobat prin HG 
nr. 858 din 17.12.2015) 

Asigurarea  șanselor egale la educație de 
calitate pentru fiecare copil, tînăr, adult. 
Formarea unei culturi şi a unei societăţi 
inclusive. Reintegrarea socio-educaţională a 
copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial. 

 

 Dezvoltarea mecanismului de intervenţie timpurie pentru 
copiii cu nevoi speciale 

Întreprinderea eforturilor pentru asigurarea 
drepturilor copiilor 

 

 Metodologia de monitorizare a programelor audiovizuale 
pentru evaluarea modului în care este respectată legislaţia 
RM cu privire la asigurarea drepturilor şi protecţiei copilului 
(Decizia CCA nr.74 din 12.06.14). 

Monitorizarea pe principii noi a demonstrat 
micşorarea  numărul de încălcări, în 
comparaţie cu monitorizările anterioare 
efectuate. Responsabilizarea radiodifuzorilor 
privind mediatizarea subiectelor sensibile cu 
implicarea minorilor 

 

 Implementarea Sistemului Informaţional „Protecţia Copiilor” Efectuarea lucrului analitic în vederea 
identificării victimelor infracţiunilor de 
pornografie infantilă, abuz sau exploatare 
sexuală a copiilor şi abuzatorilor acestora 

 

 Lansarea „Modelul sistemului de justiție prietenos copilului 
victimă/martor al infracțiunilor cu caracter sexual, a violenței 
domestice și traficului de ființe umane, care nu a împlinit 
virsta de 14 ani” 

 

Permite dezvoltarea abilităților de 
supervizare pentru activități ulterioare de 
monitorizare si instruire a profesioniștilor, 
participanți la proceduri speciale de audiere 
în cauze penale privind minorii. 

 

 Instrucțiunea și Planul de acțiuni cu privire la Prevenirea și 
Combaterea abandonului și absenteismului școlar (aprobat 
la 12.06.2015). 

Evidența la nivel național a copiilor rămași în 
afara școlii;  
Creșterea ratei de încadrare a copiilor în 
școală;  
Prevenirea abandonului școlar și a 
absenteismului. 

 

 Raportul național periodic al 4-lea comasat cu cel de-al 5-
lea privind implementarea în Republica Moldova a 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului (aprobat la 
17.12.2015) 

A fost realizată a analiză amplă a 
progreselor în domeniul protecției copilului 
prin prisma prevederilor Convenţiei ONU cu 
privire la drepturile copilului. 

 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Consultativ Național al Copiilor de pe lîngă Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale și Familiei (aprobat 10.10.2014). 
Consiliile Consultative ale Copiilor îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul a 10 raioane (proiect pilot)  

 

Consolidarea capacităților de participare a 
copiilor în procesul de luare a deciziilor în 
domeniul protecției copilului la nivel local și 
central.  
Dezvoltarea unui cadru participativ pentru 
copii, care să optimizeze oportunitățile lor de 
participare și implicare în procesele 
decizionale. 
Respectarea drepturilor copilului în sistemul 
de protecție socială, în particular dreptul la 
familie. 

 

 Planul de dezvoltarea a Serviciului de asistenţă telefonică 
gratuită pentru copii „Telefonul Copilului” pentru perioada 
2016-2019 aprobat la 10.12.2015.   

 

Creșterea nivelului de protecţie a copiilor 
prin accesul direct, gratuit, confidențial și 
anonim la servicii de consiliere psiho-
emoţională. Sporirea nivelului de informare a 
copiilor despre drepturile lor şi modalităţile 
prin care aceste drepturi pot fi apărate. 
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 Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 
(aprobată prin HG nr. 434 din 10.06.2014) şi Planul de 
acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea 
Strategiei (HG nr. 835 din 04.07.2016). 

 

Facilitarea atingerii obiectivelor strategice în 
domeniul protecției copilului prin cumularea 
eforturilor tuturor părților interesate în 
vederea implementării activităților prevăzute 
în Planul de acțiuni în calitate de principal 
document operațional în domeniul protecției 
copilului pînă în anul 2020 

 

 Legea privind prestațiile sociale pentru copii (adoptată 
la 23.12.2016)  

 

Consolidarea capacităţilor la nivel de stat 
pentru asigurarea protecţiei copilului. Legea 
stabileşte prestaţiile sociale pentru copii, în 
scopul asigurării unui suport financiar minim 
din partea statului la naşterea copilului, 
suport pentru îngrijirea copiilor gemeni, 
prestaţiile sociale de suport pentru copiii 
adoptaţi, susţinerii copiilor rămaşi temporar 
fără ocrotirea părintească şi copiilor rămaşi 
fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea 
continuării studiilor.  

 

 Regulamentul-cadru revizuit privind organizarea și 
funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în 
dificultate (aprobat prin HG nr.7 din 20.01.2016). La nivel 
raional/municipal funcţionează 37 comisii  

 

Eficientizarea sistemului de prevenire a 
instituționalizării copiilor prin a) extinderea  
atribuțiilor Comisiei asupra cazurilor copiilor, 
menținerea cărora în familia biologică este 
condiționată de întreprinderea, într-un 
termen limitat, de către părinte/părinți, 
autorităţi, instituţii sau specialişti a unor 
măsuri complexe de suport pentru depășirea 
situaţiilor, care pot conduce la separarea 
copilului de părinți.  
b) sporirea echității și transparenței 
decizionale - conform noului regulament 
Comisia este abilitată cu eliberarea avizului 
privind acordarea şi mărimea ajutorului 
bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin 
pentru familiile cu copii. 
 

 

 Regulamentul-cadru cu privire la serviciul de sprijin familial 
pentru familii cu copii (aprobat prin HG nr. 889 din 
11.11.2013) şi Standardele minime de calitate privind 
Serviciul în cauză (HG nr. 780 din 25.09.2014). 

 

Serviciu instituit și funcțional în 19 raioane 
ale țării. 
Conform datelor structurilor teritoriale de 
asistență socială și protecție a familiei în 
anul 2014 de sprijin familial au beneficiat 
4917 familii, iar în anul 2015 - 6687 familii. 
 

 

 Au fost lansate următoarele servicii de protecţie a copilului:  
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii (a. 2014) 
Serviciul de asistenţă parentală profesionistă (a. 2014) 
Serviciul social Casa comunitară pentru copii în situaţie de 
risc (a. 2014) 
Serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc 
(a. 2015) 

Sporirea calității serviciilor de protecție a 
copilului datorită ajustării cadrului normativ 
privind organizarea și funcționarea  acestora 
conform standardelor internaționale. 

 

 

CAPITOLUL 28:    PARTICIPAREA LA AGENŢIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII        

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 5 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 5 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 0 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total – N/A 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  100 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al UE 
pentru cercetare şi inovare (2014-2020) „Orizont 2020” (Legea 
Nr. 142 din  17.07.2014) 

Participarea experţilor naţionali la activitatea 
Comitetelor de Program, Comitetelor 
Strategice şi grupurilor de lucru pe lângă 
Comisia Europeană; 
Susținerea, organizarea și coordonarea 
activității Rețelei Punctelor Naționale de 
Contact în conformitate cu structura 
aprobată de Comisia Europeană pentru 
Programul UE de cercetare-inovare 
ORIZONT 2020 (2014-2020).  
Până în prezent au fost depuse peste 200 
de propuneri în cadrul Programului Orizont; 
Comisia Europeană a luat decizia pozitivă 
pentru susținerea a 21 de  proiecte. 

 

Participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” 
( Legea Nr. 60 din  09.04.2015) 

Prin Ordinul Ministerului Culturii numărul 135 
din 29.06.2015 a fost instituit Biroul Europa 
Creativă (Creative Europe Desk), care 
organizează cursuri de instruire, seminare şi 
consultări în domeniul culturii. 
Asigurată participarea experţilor naţionali la 
activităţile Grupurilor de Lucru din cadrul 
Subcomitetelor “MEDIA” şi “CULTURA”. 
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Participarea Republicii Moldova la Programul  “Erasmus+” Începând cu anul 2015, instituţiile de 
învăţământ din Republica Moldova au avut 
acces la alte 2 acţiuni noi ale Programului 
Erasmus +, acestea fiind Credit Mobility 
(KA1) şi Capacity building (KA2). 
În cadrul programului în 2016 au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
În contextual KA1: au fost selectate 36 de 
proiecte de mobilitate cu implicare 
universităților din Republica Moldova. Oferite 
în total 499 de mobilități. Pentru studenții și 
profesorii din Moldova - 330 de mobilități la 
36 de universități din cadrul Uniunii 
Europene, iar în universitățile din Republica 
Moldova - 169 de studenți și profesori din 
Uniunea Europeană. 
În contextual KA2: au fost selectate pentru 
finanțare 4 proiecte Jean Monnet. 

 

Facilitarea participării Republicii Moldova la Programul Comisiei 
Europene „Health for Growth” 2014-2020 şi participarea 
ulterioară a ţării la acest program (A fost adoptată Legea nr.178 
din 21 iulie 2016 privind pentru ratificarea Acordului dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea 
Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de 
acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014–2020). 
Instrumentul de ratificare a fost remis către Comisia Europeană 
la data de 23 septembrie 2016 prin intermediul canalelor 
diplomatice). 

 

Înregistrarea Republicii Moldova pentru 
participarea în cadrul a 5 acțiuni comune ale 
Comisiei Europene. 
Totodată, au fost desemnate instituțiile 
responsabile și persoanele de contact pentru 
înaintarea propunerilor de proiecte pe 
fiecare domeniu. 

 

Participarea RM la programul UE pentru competitivitatea 
întreprinderilor mici şi mijlocii COSME 2014-2010 (Legea nr. 21 
din 27.02.2015).  
A fost creat Grupul de lucru responsabil de punerea în aplicare 
a Programului, prin Ordinul Ministerului Economiei nr.88 din 04 
mai 2015.  
 
În 2015 a fost format consorţiul constituit din Camera de Comerţ 
şi Industrie, Organizaţia pentru Dezvoltarea întreprinderilor mici 
şi mijlocii (ODIMM), Agenţia pentru Inovaţie şi Transfer 
Tehnologic (AITT) şi Reţeaua pentru Transfer Tehnologic  
(RTTM). Acest consorţiu are posibilitate să aplice pentru 
finanţare la programul COSME. 
 
La 24 mai 2016,  au fost organizate sesiuni de informare despre 
oportunitățile oferite de Programul COSME și EEN, pentru 40 
reprezentanți ai asociațiilor de tineri din toată republica și 
antreprenori; 
 Pe 24 și 27 mai curent, în cadrul Incubatoarelor de 
Afaceri de la Cimișlia și Nisporeni au avut loc sesiuni de 
informare referitoare la oportunitățile oferite de Enterprise 
Europe Network; 
 În perioada 31 mai – 1 iunie, consorțiul Enterprise 
Europe Network Moldova, a participat la sesiunea de instruire 
destinată ţărilor nou-venite în rețeaua EEN, la Bruxelles; 
 La 10 iunie, ODIMM a prezentat Programul european 
COSME și EEN cadrului didactic, și studenților ASEM. 

Urmare a beneficierii de acest program, au 
fost oferite peste 200 de consultări 
individuale pentru întreprinzătorii mici şi 
mijlocii, despre cum pot participa la 
programul COSME şi la alte programe 
comunitare, care oferă asistenţă financiară 
pentru ÎMM-uri. 
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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                                                                                                                                                

Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate 2014-2016 - 139măsuri 
Nr. de măsuri realizate - 51 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate- 88 măsuri 
Nivel de armonizare la acquis conform AA în % din total - 44,4% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAA 2014-2016- 34 acte 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  36,7 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Supravegherea pieței 
 A fost adoptat proiectul de lege privind 

supravegherea pietei; 
 A fost adoptat proiectul de lege nr.231 din 10.12.2015 

pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Legea nr. 422 din 12 decembrie 2006 
privind securitatea generală a produselor); 

 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; 

 Aprobarea hotărîrii de Guvern nr. 8  din  20.01.2016 
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind 
ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru 
ascensoare; 

 Aprobarea hotărîrii de Guvern nr. 1333 
din 14.12.2016 pentru aprobarea Reglementării 
tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor sub presiune 

 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. 

 Crearea unui mecanism de asigurare a 
cerinţelor generale de siguranţă a 
produselor plasate 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 și a condițiilor faţă 
de grupe de produse concrete și pentru 
punerea la dispoziție pe piață a acestora. 

Elaborarea şi adoptarea hotărîrii 
Guvernului cu privire la echipamentele 
sub presiune transportabile 
 

Infrastructura calității 
 
În vederea alinierii sistemului naţional de standardizare: 
 A fost aprobată Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu 

privire la standardizarea națională, care transpune 
Regulamentul UE 1025/2012. 

 A fost aprobat Regulamentul pentru organizarea și 
funcționarea Institutului de Standardizare din 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 969 
din 10.08.2016. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1213 din 04.11.2016 cu 
privire la serviciile în domeniul standardizării 
prestate contra plată de către Institutul de 
Standardizare din Moldova. 

 A fost aprobată HG nr. 1329 din 12.12.2016 cu 
privire la aprobarea RT ”Aparate consumatoare de 
combustibili gazoși” 

 Au fost adoptate aproximativ 14 544 standarde 
europene. 

 Au fost adoptate 99% de standarde europene 
armonizate a căror utilizare oferă prezumția de 
conformitate cu cerințele esențiale din 
reglementările tehnice care transpun legislația 
comunitară de armonizare. 

 În perioada 2014-2016 au fost anulate aproximativ 
3625 standarde moldovene conflictuale cu 
standardele europene. 

 Institutul de Standardizare din Moldova 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. 

 În cadrul proiectului Twinning „Consolidarea 
sectorului standardizării și metrologiei în 
conformitate cu cele mai bune practici din statele 
membre ale UE” au avut loc instruiri cu diferite 
tematici din domeniul standardizării cu participarea 
angajaților ISM, membrii Comitetelor tehnice de 
standardizare, reprezentanții a mediului de afaceri, 
asociaților de consumatori și autorităților publice. 

 Cu suportul proiectului UE „Asistență tehnică pentru 
implementarea ZLSAC, Republica Moldova, în 
perioada 10-11 octombrie 2016 a fost desfășurat 

Creează interconectarea sectoarelor care nu 
este posibila fără referințe comune. Astfel, prin 
implementarea standardelor europene și 
internaționale adoptate în calitate de 
standarde moldovene facilitează comerțul, 
contribuie la creșterea competitivității 
produselor și serviciilor și oferă încredere 
consumatorilor în calitatea, securitatea și 
fiabilitatea produselor și serviciilor. 
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seminarul cu genericul „Adoptarea standardelor 
europene „EN” și retragerea standardelor naționale 
conflictuale”. 

În scopul alinierii sistemului de acreditare: 
 A fost aprobată Legea nr. 9 din 26.02.2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea nr.235 din 01.12.2011 privind activitățile de 
acreditare și de evaluare a conformității; Legea 
nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activității de întreprinzător; Codul 
Contravențional nr.218 din 24.10.2008), care 
transpune Regulamentul 765/2008 și Decizia 
768/2008. 

 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 
08.08.2016 pentru modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 25.01.2013 
(Regulamentul de organizare și funcționare a 
instituției publice Centrul național de Acreditare). 

 A fost aprobat Ordinul nr. 63 din 14.04.2016 cu privire 
la modificarea și completarea Regulamentului și a 
componenței Consiliului de Acreditare. 

 A fost aprobat Ordinul nr. 119 din 14.06.2016 cu 
privire la modificarea Anexei la Ordinul nr. 22 din 
15.02.2016 (Lista standardelor de referință care 
stabilesc criterii pentru competența organismului 
național de acreditare și a organismelor de evaluare a 
conformității). 

 În scopul semnării Acordului de recunoaștere 
multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru 
Acreditare (EA MLA) au fost îmbunătățite 
documentele sistemului de management al MOLDAC, 
conform cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 
17011 , a fost instruit personalul MOLDAC la cerințele 
standardelor europene și internaționale pentru 
acreditarea organismelor de evaluare a conformității. 

 MOLDAC a fost supusă 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. 

 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. Iar în 
februarie 2017 urmează a fi desfășurată evaluarea 
MOLDAC de EA MLA. 

 Pentru eliminarea îngrijorărilor ce ţin de trasabilitatea 
măsurărilor efectuate în RM, au fost acreditate 
laboratoarele de etalonări din cadrul Institutului 
National de Metrologie şi Centrului de Metrologie 
Aplicată şi Certificare pentru mărimi geometrice, 
mărimi termice, mărimi mecanice (mase), presiuni, 
mărimi electrice, fizico-chimie, debite, mase, lungimi 
și umiditate constituind un pas important în contextul 
evaluării MOLDAC în scopul semnării EA MLA. 

Creează condiții pentru o piață mondială 
deschisă, asigură eliminarea dublărilor în 
procedurile de evaluare a conformității, 
precum și armonizează sistemul național de 
acreditare a laboratoarelor de încercări, 
organismelor de inspecție și acreditare cu 
cerințele europene. 
 

 

În vederea alinierii sistemului naţional de metrologie: 
- A fost aprobată Legea metrologiei nr. 19 din 

04.03.2016, care transpune, în special, documentul 
OIML D1:2012. 

- A fost aprobat Regulamentul de organizare și 
funcționare a Institutului Național de Metrologie, prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 976 din 16.08.2016. 

- A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 
13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a 
mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse 
controlului metrologic legal. 

- A fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1074 din 
22.09.2016, Nomenclatorul serviciilor prestate în 
domeniul metrologiei de către Institutul Național de 
Metrologiei. 

- A fost acreditate laboratoarele de etalonări din cadrul 
Institutului National de Metrologie, conform cerințelor 
standardului SM SR EN ISO/CEI 17025, pentru 
domeniile mărimi geometrice, mărimi termice, mărimi 
mecanice (mase), presiuni, mărimi electrice, fizico-
chimie și debite. 

- A fost aprobat prin Ordinul nr. 117 din 13.06.2016 
RGML ”Sistemul național de Metrologie. Registru de 
stat a mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
în Republica Moldova”. 

- A fost aprobat Ordinul ME nr. 139 din 08.07.2016 cu 
privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei 
nr. 14 din 09.02.2016 cu privire la aprobarea RGML 
09 ”Etaloanele unităților de măsură. Principii generale. 
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Modul de elaborare, aprobare, înregistrare, 
conservare și utilizare”; 

- A fost aprobat Ordinul ME nr. 140 din 08.07.2016 cu 
privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei 
nr. 13 din 09.02.2015 cu privire la aprobarea RGML 
17:2015 „Scheme de trasabilitate a unităților de 
măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, 
aprobare şi utilizare”, 

- Ordinul ME nr. 143 din 08.07.2016 cu privire la 
aprobarea RGML 02:2016 “Condiții pentru acordarea 
avizului tehnic de înregistrare”; 

- Ordinul ME nr. 177 din 18.08.2016 cu privire la 
aprobarea RGML 16:2016 „Aprobarea de model a  
mijloacelor e măsurare în cadrul sistemului național de 
metrologie”; 

- Pentru asigurarea trasabilității măsurărilor la sistemul 
internațional și asigurarea recunoașterii internaționale 
a măsurărilor: 

- Au fost efectuate cercetări ale 11 Etaloane Naționale 
și 2 Etaloane de referință; 

- Au fost examinate dosarele şi aprobate 2 Etaloane 
Naționale; 

- 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 6 Etaloane Naționale și 2 Etaloane de 
Referință. 

 
 
 
 
 
 
 
 

În vederea iniţierii negocierilor asupra Acordului privind 
Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea produselor 
industriale: 
 Au fost identificate domeniile posibile pentru 

negocierea Acordului privind Evaluarea 
Conformității și Acceptarea produselor industriale 
(AECA) și 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 aprobat Ordinul Ministerul Economiei nr. 183 
din 08.12.2015 pentru aprobarea Planului multianual 
de achiziții 2015-2017 pentru dotarea laboratoarelor 
infrastructurii calității.  

 A fost procurat echipamentul stabilit pentru 
achiziționare în 2015-2016, conform Ordinului 
Ministerului Economiei nr. 183 din 08.12.2015.  

 A fost aprobat Ordinul Ministerului Economiei nr. 
185 din 10.12.2015 pentru aprobarea Planul de 
acțiuni pentru serviciile de certificare a sectorului 
privat și liberalizarea evaluării conformității 

 Au fost executate obiectivele stabilite, conform 
Ordinului Ministerului Economiei nr. 185 din 
10.12.2015. 

 A fost aprobat Planul de acțiuni pentru 
implementarea Anexe XVI la Acordul de Asociere 
RM-UE, prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 216 
din 04.11.2016. 

 A fost aprobată Foia de parcurs pentru inițierea 
negocierilor asupra Acordului privind Evaluarea 
Conformității și Acceptarea Produselor Industriale, 
prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 221 din 
18.11.2016. 

  

În vederea transpunerii actelor UE în domeniul 
reglementărilor tehnice în legislația naţională au fost 
elaborate proiectele HG pentru cele 4 reglementări: 

 Reglementarea tehnică privind „Echipamentul 
individual de protecție”. Proiectul a fost aprobat la 03 
august 2016 în cadrul ședinței de Guvern (MO - HG 
nr. 1289 din 02.12.2016). Autoritatea de 
supraveghere- MAI (SPCSE); 

 Reglementarea tehnică „Cerințe esențiale de 
securitate ale explozivilor de uz civil și condițiile 
pentru introducerea lor pe piață”.  Proiectul a fost 
aprobat la 24 augsut 2016 în ședința Guvernului (MO 
- HG nr. 1324 din 08.12.2016). Autoritatea de 
supraveghere- Ministerul Economiei; 

 Reglementarea tehnică „Echipamentele și sistemele 
de protecție destinate utilizării în medii potențial 
explozive”. Proiectul a fost aprobat la 07.09.2016 în 
ședința Guvernului. Autoritatea de supraveghere-
Ministerul Economiei; 

 Reglementarea tehnică „Instituirea unui sistem de 

 Prin aprobarea Legii nr. 7 din 
26.02.2016 privind supravegherea 
pieţei în ceea ce priveşte 
comercializarea produselor 
nealimentare, MAI (SPCSE) i-a fost 
atribuită calitatea de „Organ cu funcţii 
de supraveghere a pieţei” în două 
domenii reglementate - „Echipamente 
individuale de protecţie” şi „Articole 
pirotehnice”. 
Domeniul ce se referă la „Explozibili 
utilizati în scopuri civile” și „Medii 
potențial explozive” este supravegheat 
de Ministerului Economiei, conform 
aceleeași legi. 
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identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil”. 
Proiectul a fost aprobat prin HG nr. 1236 din 
11.11.2016. Autoritatea de supraveghere- MAI 
(SPCSE). 

Secţiunea „Construcţia de autovehicule” 
În scopul transpunerii Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 
2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru 
vehiculele agricole și forestiere (ce abrogă o serie de 
directive europene incluse în HG nr. 808 din 07.10.2014) 
au fost realizate următoarele: 
 A fost elaborat proiectul de lege privind omologarea și 

supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și 
forestiere. Acesta a fost prezentat spre consultări 
publice; 

 A fost elaborat AIR la proiectul de lege sus-menţionat 
(aprobat  în principiu în  şedinţa Grupului de lucru 
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător); 

 MAIA a solicitat şi beneficiat de o misiune de experţi 
din Polonia (iunie 2016) şi o vizită de studiu în 
România (decembrie 2016) în cadrul Registrului auto 
Român în vederea preluării experienţei pentru 
transpunerea Regulamentului 167/2013; 

 S-a constatat că atît Regulamentul 167/2013 atribuit 
în responsabilitatea MAIA cît şi Regulamentul 
168/2013 (atribuit în responsabilitatea Min. 
Transporturilor) conţin aceleaşi principii de 
reglementare şi este oportună transpunerea lor într-
un act legislativ unic. 

Apropierea cadrului legal naţional la rigorile 
UE. 
 
 
 
 
 
 

Prioritate:  
Clarificarea şi coordonarea unei poziţii 
inter-instituţionale comune  privind 
perspectiva transpunerii 
regulamentelor europene 167/2013 şi 
168/2013. 
Măsura dată a fost transferată în noul 
PNAAA 2017-2019. 
 

 A fost amendată Legea nr. 131-XVI din 07.06.2007 
privind siguranța traficului rutier. 
 

 Regulamentul cu privire la măsurile de reducere a 
emisiilor provenite de la sistemele de climatizare a 
autovehiculelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1242 din 14.11.2016, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 405-414 din 25 noiembrie 
2016. 

Aprobarea Regulamentului a impus limitări 
privind substanțele interzise la utilizarea în 
sistemele de climatizare a autovehiculelor. 
Astfel, Regulamentul stabilește dispoziții 
referitoare la instalarea sistemelor de 
climatizare destinate autovehiculelor, în 
vederea plasării acestora pe piață, precum și 
reîncărcarea sistemelor de climatizare pentru 
orice vehicule, cu gaze florurate cu efect de 
sera, cu un potential de încălzire globală mai 
mare decât 150 GWP (GWP – potențialul de 
încălzire pentru 100 ani a unui kg de gaz, 
comparativ cu un kg de CO2). 

 Elaborarea și promovarea Legii 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor cu două sau trei 
roţi. 

 Punerea în aplicare a prevederilor 
legii respective (Directiva 
2002/24/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 18 
martie 2002 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor cu doua sau 
trei roţi) 

 Elaborarea şi promovarea 
Hotărârii Guvernului cu privire la 
omologarea autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi a 
sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate 
destinate vehiculelor respective 

 Punerea în aplicare a prevederilor 
actelor normative /legislative 
respective (Directiva 2007/46/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 septembrie 2007 
de stabilire a unui cadru pentru 
omologarea autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi a 
sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate 
destinate vehiculelor respective 
(Directivă-cadru) 

 Elaborarea și promovarea 
proiectului Hotărârii de Guvern 
privind unele componente şi 
caracteristici ale autovehiculelor 
cu două sau trei roţi. 

Deșeuri: 
A fost adoptată Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind 
deșeurile, publicată la  23.12.2016, care transpune parțial 
prevederile: - Directivei 94/62/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 

 
Reglementările de bază în domeniul 
gestionării deșeurilor au fost transpuse în 
legislația națională 

Elaborarea și aprobarea mecanismului 
de punere în aplicare a Legii 
deşeurilor prin promovarea și 
aprobarea următoarelor acte:  
- Regulamentul privind ambalajul și 
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ambalajele şi deşeurile de ambalaje:  
- Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE),  

- Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori,  

- Directivei 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 
1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a 
terfenililor policloruraţi (PCB / PCT),  

- Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
poluanţii organici persistenţi. 

 

deșeurile de ambalaj,  
- Regulamentul privind deșeurile 

de echipamente electrice și 
electronice,  

- Regulamentul privind bateriile și 
acumulatoarele precum și 
deșeurile acestora,  

- Regulamentul privind poluanții 
organici persistenți, 

- proiectul Hotărârii Guvernului 
pentru modificarea și 
completarea  Hotărârii Guvernului 
nr.81 din 2 februarie 2009 pentru 
aprobarea Regulamentului 
privind bifenilii policloruraţi şi 
terfenilii policloruraţi (PCB/TPC). 

Substanţe chimice: 
Proiectul Legii privind substanţele chimice a fost elaborat 
și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1032 din 
08.09.2016 (Monitorul Oficial nr. 306-313 din 6.09.2016) și 
transpune parțial prevederile următoarelor 10 acte UE: 
- Regulamentului (CE) 1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse 
Chimice; 

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 440/2008 al 
Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de 
testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH); 

- Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind 
exportul şi importul de produse chimice periculoase; 

- Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de 
utilizare a anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice 

- Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
poluanţii organici persistenţi, 

- Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor; 

- Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind detergenţii, 

- Directivei 2004/10/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative 
referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de 
laborator şi verificarea aplicării acestora la testele 
efectuate asupra substanţelor chimice, 

- Directivei 2004/9/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţia şi 
verificarea bunei practici de laborator (BPL) 

- Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor 
biocide. 

 

 
Transpunerea prevederilor legislației UE în 
domeniul substanțelor chimice a fost inițiată. 

 
Adoptarea Legii privind substanțele 
chimice și aprobarea  mecanismului 
de punere în aplicare a acesteia prin 
elaborares și aprobarea următoarelor 
proiecte de  acte normative: 
- proiectul hotărârii Guvernului cu 

privire la organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru 
Substanţe Chimice; 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
interdicţiile şi restricţiile la 
producerea, introducerea pe 
piaţă, utilizarea şi exportul 
substanţelor chimice, 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor, 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
autorizarea produselor chimice 
periculoase; 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind exportul 
şi importul de produse chimice 
periculoase, 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind fişa 
tehnică de securitate, 

- proiectului hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
detergenţii, 

- proiectului hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea 
metodelor de testare a 
substanţelor chimice, 

- proiectul hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea Conceptului 
tehnic de creare a Registrului 
produselor chimice de pe piaţa 
Republicii Moldova, 

- proiectului hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea principiilor 
bunei practice de laborator și de 
verificare a aplicării acestora la 
testele efectuate asupra 
substanțelor chimice, 

- proiectului hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului privind inspecţia 
şi verificarea bunei practici de 
laborator (BPL);  

- proiectul Legii privind controlul 
asupra riscului de accidente 
majore care implică substanţe 
periculoase. 

Produse farmaceutice 
În scopul transpunerii a 4 acte europene (Directiva 
2001/82/CE, Directiva 2006/130/CE, Regulamentul (CE) 

Apropierea cadrului legal național la rigorile 
UE. 
 

Transmiterea proiectului hotărârii de 
Guvern pentru aprobarea legii de către 
Cancelaria de Stat pentru examinare 
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nr. 540/95 şi Regulamentul (CE) nr. 1662/95), au fost 
realizate următoarele: 
 A fost elaborat un nou proiect de lege privind 

produsele medicinale veterinare (este la etapa de 
avizare finală la Ministerul Justiţiei); 

 A fost elaborat AIR la proiectul de lege sus-menţionat 
(aprobat  în  şedinţa Grupului de lucru pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător). 

 
Prevederile Directivei 2001/18/СE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind 
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate 
genetic au fost transpuse în proiectul Legii privind 
organismele modificate genetic, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 820 din 01.07.2016 

 
 
Transpunerea prevederilor legislației UE în 
domeniul organismelor modificate genetic a 
fost inițiată. 
 

şi aprobare. 
 
 
Adoptarea proiectului legii privind 
organismele modificate genetic se va 
înscrie printre prioritățile pentru anul 
2017. 

A fost modificată şi armonizată Hotărîrea Guvernului nr. 
461 din 6 iulie 1995 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, 
procedee şi echipamente noi în construcţii” prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova  Nr.913 din 06.11.2014 
,,Pentru aprobarea regulamentului cu privire la 
organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a 
evaluării tehnice în construcții și Regulamentului cu privire 
la organizarea și funcționarea ghișeului unic de eliberare a 
certificatului de atestare tehnico-profesională a 
specialiștilor în construcții”  (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2014, nr. 339,  art. 981). 
 
 

 Proiectul Codului urbanismului şi 
construcţiilor a fost aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.707 din      03 
iunie 2016, iar la data de 06.06.2016 a 
fost înregistrat la secretariatul Biroului 
Permanent al Parlamentului RM cu nr. 
254. În total, proiectul Codului 
urbanismului şi construcţiilor a fost 
examinat la 8 comisii parlamentare (a 
rămas Comisia economie, finanțe şi 
buget). Se preconizează examinarea 
proiectului în plenul Parlamentului în 
luna februarie curent. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  
nr.913 din 25 iulie 2016 „Privind aprobarea  Reglementării 
tehnice cu privire la cerințele minime pentru 
comercializarea produselor pentru construcții” şi publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-
255,  art. 997.  

 
 

 

 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 a dispozitivelor 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 aprobat Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 739 
din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea 
autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi 
introducerea modificărilor postautorizare” care 
transpune în totalitate prevederile Regulamentului în 
cauză. 

 A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din 2 
noiembrie 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului 
sanitar privind produsele cosmetice.” 

 A fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 988 
din 14 decembrie 2016 ,,Cu privire la implementarea 
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din 
02.11.2016.” 

 La 28 iulie 2016 au fost adoptate amendamentele la 
Legea nr.382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la 
circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a 
precursorilor. (Legea nr. 193 din 28 iulie 2016 privind 
completarea și modificarea unor acte legislative). 

 A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 581 din 10 
mai 2016 privind coloranții care pot fi adăugați în 
medicamentele de uz uman. 

Asigurarea pacienţilor, utilizatorilor şi terţelor 
părţi a unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
şi atingerea standardelor de performanţă 
proiectate iniţial de către producător. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea regulilor şi normelor privind 
plasarea pe piaţă a produselor cosmetice, 
pentru a garanta funcţionarea pieţei interne şi 
a asigura protecţia sănătăţii umane. 
 
 
 
 
 
Sporirea controlului circulaţiei substanţelor 
stupefiante, a precursorilor, a analogilor 
precum şi a etnobotanicelor. 
 
 
 
Asigurea calității înalte a medicamentelor și 
produselor plasate pe piață. 

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

- Punerea în aplicare a legii care 
să transpună prevederile 
Directivei 93/42/CEE 

- Elaborarea și promovarea în 
Guvern a 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 la 
aprobarea Codului farmaceuticii 

- Elaborarea şi promovarea 
proiectului Hotărîrii Guvernului 
privind transparenţa măsurilor 
care reglementează stabilirea 
preţurilor medicamentelor de uz 
uman şi includerea acestora în 
domeniul de aplicare al 
sistemului naţional de asigurare a 
sănătăţii  

- Punerea în aplicare a 
prevederilor actelor 
normative/legislative respective. 

- Elaborarea şi promovarea  
proiectului Hotărîrii Guvernulul 
privind punerea la dispoziţie pe 
piaţă şi utilizarea produselor 
biocide şi abrogare a Hotărîrii 
Guvernului nr.564 din 10 
septembrie 2009. 

- Elaborarea și promovarea în 
Guvern a proiectului Hotărîrii 
Guvernului privind utilizarea în 
condiţii de izolare a 
microorganismelor modificate 
genetic. 

- Punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.382-XIV din 
6 mai 1999 cu privire la circulaţia 
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substanţelor narcotice şi 
psihotrope şi a precursorilor. 

CAPITOLUL 4. MĂSURI SANITARE ŞI FITOSANITARE  

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 - 38 măsuri (dintre care 19 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri realizate - 23 măsuri (dintre care 15 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri nerealizate - 15 măsuri 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – 20,55 % 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA 2014-2016 - 7 
Nivelul de realizare a acțiunilor - 56 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 742 din 21.10.2015 a fost 
aprobat Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014 
– 2020. În Planul respectiv au fost incluse unele măsuri de 
sprijin a operatorilor din sector; 

Apropierea cadrului legal național privind 
standardele sanitar-veterinare şi fitosanitare la 
rigorile UE. 
 

 

 A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 
855 din 13.07.2016 cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 
„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar 
pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în 
Republica Moldova a unor organisme de carantină 
(Deciziile 2012/270/EU);  

 A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 
404 din 06.04.2016 pentru aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind stabilirea măsurilor de control şi 
combatere a anumitor forme transmisibile de 
encefalopatie spongiformă la animale Regulamentul 
(CE) nr. 999/2001. 

 

 A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 
507 din 25.04.2016 cu privire la modificarea şi 
completarea Hotărîrii Guvernului nr.356 din 31 mai 
2012 (Directiva 2000/29/CE). 

 

ANSA a implementat la nivel central un sistem de audit în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2013 „cu privire la 
controalele oficiale pentru a verifica conformitatea cu 
legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 
alimentare cu normele de sănătate şi de bunăstare a 
animalelor”.  
 

Misiunile de audit au loc pe întreg parcursul 
anului. Acestea reprezintă un mecanism prin 
care experții autorizați se pronunță, cu privire 
la starea generală a componentelor sistemului 
naţional sanitar, fitosanitar şi pentru siguranţa 
alimentelor. Obiectivul auditurilor îl constituie 
asigurarea calității și corectitudinii îndeplinirii 
prevederilor UE, concomitent cu îmbunătățirea 
utilizării acestora spre a obține maximum de 
performanțe prin exportul a noi produse în 
Uniunea Europeană. 

Darea în exploatare a punctelor de 
control sanitar-veterinare și 
fitosanitare, ele vor fi dotate cu 
echipamentul necesar pentru 
desfășurarea activităților sale 

Au fost date în exploatare, cu suportul Băncii Mondiale, 
trei Posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar 
moderne, echipate și dotate conform cerințelor Uniunii 
Europene, pentru efectuarea controalelor sanitar-
veterinare și fitosanitare, la Tudora, Giurgiulești, Criva. 

Reconstrucţia punctelor de control la frontieră. În proces de construcție se află Postul 
de control sanitar-veterinar și 
fitosanitar amplasat la punctul de 
trecere a frontierei de stat Leușeni. 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Mediuluiîn cooperare cu experții proiectului 
TAIEX, în perioada 19.05.2015-21.05.2015 au stabilit lista 
actelor europene care urmează a fi transpuse în legislația 
națională. Actele au fost aprobate prin Decizia nr. 1/2016 a 
Sub-comitetului SPS RM-UE privind Lista măsurilor 
sanitare şi fitosanitare ce va fi transpusă de RM pînă în 
anul 2020. Actele au fost incluse în proiectul Planului 
Național de Acțiuni  pentru implementarea Acordului de 
Asociere pentru anii 2017-2019. 

Aceste modificări vor armoniza legislața 
națională de acquis-ul SPS al Uniunii, vor 
facilita comerțul cu mărfurile care fac obiectul 
măsurilor sanitare și fitosanitare, vor proteja 
viața și sănătatea oamenilor, a animalelor și 
plantelor. Alinierea va favoriza considerabil 
dezvoltarea sectorului privat agricol, animalier 
și alimentar, va contribui la crearea unui mediu 
investiţional atractiv pentru investitorii străini, 
care vor regăsi în Republica Moldova un 
mediu juridic cunoscut, stabil şi previzibil. 

Analiza angajamentelor asumate cu 
termen pînă în anul 2016 şi pregătirea 
informației privind progresul realizării 
acestora pentru următoarea reuniunea 
a Sub-comitetului SPS EU – Moldova; 
 
Asigurarea traducerii în limba engleză 
a tabelelor de corespondența la 
legislația armonizată cu termen pînă la 
finele anului 2016 în conformitate cu 
concluziile operaționale ale Comitetului 
de Asociere în configurația Comerț. 
Ulterior aprobării noului PNAAA 2017-
2019, elaborarea şi aprobarea unui 
document intern pe instituției în 
vederea stabilirii subdiviziunilor 
responsabile pe fiecare din măsurile 
prevăzute din noul PNAA conform 
competenței funcționale. 

Pe pagina web a Agenției au fost plasate informații utile 
pentru agenți economici, ce țin de domeniul sanitar-
veterinar și fito-sanitar, inclusiv legislația pe toate 
domeniile de activitate ale ANSA, pentru a facilita accesul 
la informații aferente domeniului. Pentru informarea 
consumatorului  și a agenților economici au fost plasate 
articole pe domeniul fitosanitar, sănătatea plantelor, 
siguranța alimentelor, sănătatea animală ș.a., în număr de 
113 de articole. 
 
MAIA a asigurat transparenţa şi realizărea consultărilor 
continue cu sectorul privat a proiectelor de acte legislative 
şi normative ce au fost elaborate şi promovate în contextul 

Toate aceste activități au avut un impact 
pozitiv asupra informării agenților economici și 
consumatorului, facilitării accesului la 
informații aferente domeniilor ANSA,  
asigurării pieței interne cu produse alimentare 
sigure și sporirea cantității și calității 
produselor exportate. 
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angajamentelor de armonizare a legislaţiei, au fost 
consultate în regim de lucru cu asociaţiile de producători şi 
plasate pe pagina web a instituţiei pentru consultări 
publice. 
În anul 2015 angajaţii ANSA au participat la 55 de instruiri 
internaționale. La nivel național, au fost desfășurate 78 de 
instruiri pe diverse tematici . 
În anul 2016, angajaţii ANSA au beneficiat de 20 de 
instruiri peste hotarele țării. Au fost organizate 23 instruiri 
interne pe diverse tematici. 
A fost elaborat și aprobat Planului multianual de dezvoltare 
profesională al Agenției pentru perioada 2016-2020. 
 
Personalul MAIA a beneficiat de o serie de cursuri de 
instruire organizate cu suportul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale al Poloniei (noiembrie 2015), misiuni de 
experţi/vizite de studiu TAIEX în vederea pregătirii şi 
implementării eficiente a legislației racordate la cerințele 
UE (omologarea tractoarelor agricole, agricultura 
ecologică). 

Instruirile colaboratorilor ANSA şi MAIA au 
determinat creșterea nivelului de pregătire a 
acestora, și la sporirea calității serviciilor 
acordate de către aceștia. 

Examinarea oportunităţii de elaborare 
a unui regulament naţional specific în 
domeniu 

În august 2016 a fost prezentat  Conceptul Sistemului 
informațional integrat ANSA. La 19 decembrie 2016 au 
fost purtate negocieri cu Centrul Informațional Agricol 
pentru crearea sistemul informațional ANSA, în cadrul 
sistemului e-Agricultură. 
 

Dezvoltarea sistemului va contribui la o mai 
bună coordonare ale activităților ANSA cu 
partenerii internaționali, autoritățile publice 
centrale și locale la nivel național, precum și 
cu subdiviziunile teritoriale. Punctele de 
Control la Frontieră și Laboratoarele fito-
sanitare, sanitar-veterinare și din sfera 
siguranței alimentelor. Acest fapt va contribui 
la dezvoltarea comunicării strategice, și va 
duce la o mai bună integrare a conceptului 
unificat de asigurare a siguranței alimentelor. 

Implementarea unui sistem informatic 
pentru comunicarea şi raportarea 
datelor aferente activităţilor de control 
ale Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor 

 Cu referință la asigurarea mentenanței activității 
sistemului de laboratoare oficiale specializate 
informăm că a fost elaborată şi aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 711 din 12.10.2015 cu privire la 
reorganizarea unor întreprinderi de stat. Conform 
acestei Hotărâri de Guvern, a fost acceptată 
propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare privind reorganizarea Întreprinderii de Stat 
„Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de 
Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” prin fuziunea 
(absorbţia) Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat 
pentru Certificarea Materialului Semincer”, 
Întreprinderii de Stat „Centrul Republican de 
Pedologie Aplicată” şi Întreprinderii de Stat „Centrul 
de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi 
Produselor Cerealiere”, care va fi succesoare de 
drepturi şi obligaţiuni ale întreprinderilor absorbite, cu 
modificarea denumirii întreprinderii absorbante în 
Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare 
şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului”, 
Chişinău. În cadrul întreprinderii nou create 
activează: 

 Laboratorul de control al reziduurilor de pesticide în 
produsele vegetale, acreditat conform standard-ului 
SR EN ISO/CEI 17025 - ”Cerințe generale pentru 
competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, 
(dotat cu echipament şi instruiri în cadrul Proiectului 
privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru 
determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi 
producţia de origine non-animală). 

 Laboratoarele nematologie, micologie, erbologie, 
virusologie, bacteriologie și entomologie, acreditate la 
standardul SR EN ISO/CEI 17025. 

 Laboratorul de biologie moleculară, în proces de 
echipare și dotare, cu suportul mijloacelor de 
finanțare externe (dotat cu echipament şi instruiri 
pentru personal cu suportul Statului Israel). 

  

 Cu suportul Băncii Mondiale a fost iniţiată procedura 
de optimizare a sistemului de înregistrare a 
animalelor – Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a 
Animalelor. Astfel, la 7 decembrie 2015 a fost 
dezvoltată şi lansată noua versiune – Sistemul 
Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al 
Animalelor”.  

 Întru asigurarea elaborării, înregistrării şi monitorizării 
planului strategic anual şi gestionării datelor necesare 
pentru managementul supravegherii sanitar-
veterinare a fost dezvoltat şi lansat în producţie prin 
Ordinul comun MAIA-ANSA nr.57 din 21.03.16 şi 
nr.33 din 24.02.2016 Sistemul Informaţional 
Automatizat „Managementul Măsurilor Sanitar 
Veterinare Strategice”; 

Asigurarea mentenanţei sistemului de 
identificare şi trasabilitate a animalelor în 
regim permanent. 

Finalizarea procesului de dezvoltare a 
Sistemului de înregistrare și 
Trasabilitate a animalelor (SITA). 

 În vederea dotării laboratoarelor a fost procurat  Echiparea laboratoarelor oficiale 
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echipament în conformitate cu planul de achiziții 
aprobat prin Ordinul ANSA Nr. 337 din 17.12.2015, 
“Privind  Planul  de Procurări al ANSA pentru 
perioada 2016-2018”. Cu suportul ANSVSA România, 
în baza proiectului „Întărirea capacității Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica 
Moldova”, au fost procurate seturi diagnostice pentru 
febra aftoasă, limba albastră și rabie, kituri pentru 
analiza imuno-enzimatică a antibioticelor, kituri pentru 
verificarea eficienței vaccinurilor în conformitate cu 
cerințele Comisiei Europene; 

 A fost elaborată lista de echipamente a 
Laboratoarelor de Încercări pentru Sănătatea 
Plantelor, Calitatea produselor de origine animală și 
non-animală din Nord (Bălți) și Sud (Cahul) (2016); 

 A fost încheiat Contractul de prestări a serviciilor 
nr.798 din 18.02.2016 între ANSA și Institutul de 
igienă și sănătate publică veterinară din București, 
România, în vederea efectuării analizelor la grupa A1, 
A4, nitroimidazoli, antihelmintice, nonsteroizi, 
antiinflamatori, carbadox, amitraz, coloranți, 
histamină, carbamate, piretroide, pesticide 
organoclorurate, pesticide organofosforice, mercur. 

specializate (inclusiv a laboratoarelor 
de referinţă) care sînt acreditate la 
nivel regional şi internaţional. 

A fost reacreditat Laboratorul pentru siguranța alimentelor 
din cadrul Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. 
Pentru acreditarea Laboratorului Diagnostic Sănătate 
Animală, IPCRDV la cerințele standardului ISO 17025, au 
fost elaborate 11 Proceduri specifice spre acreditare 
pentru următoarele boli: leucoza enzootică bovină, 
bruceloza, pesta porcină clasică, influența aviară, boala 
NewCastle, rabie, salmoneloză enzootică, gama și beta 
radiație.  
 
Începând cu 01.02.2016, a fost dat în exploatare sistemul 
LIMS în cadrul IPCRDV. 
 

Acreditarea laboratoarelor constituie un mijloc 
excelent de furnizare a încrederii și certifică 
competențele laboratoarelor de a efectua 
analize sanitare, veterinare, a produselor 
alimentare, de a realiza verificări metrologice, 
de a certifica inofensivitatea produselor 
destinate spre consum, efectuarea 
investigațiilor asupra reziduurilor de pesticide, 
conform standardelor internaționale și 
autorizarea exportului produselor în Uniunea 
Europeană. 

 

 Pe parcursul perioadei 2014-2016 ANSA a efectuat 
diverse măsuri pentru alinierea unităților la acquis-ul 
comunitar. În acest sens, 8176 agenți economici au 
primit autorizație sanitar-veterinară de funcționare. 

 Controalele oficiale a agenților economici se 
efectuează conform  H.G. nr. 370/2014 privind 
Metodologia efectuării controalelor de stat pe baza 
analizei riscului, și a fost stabilită frecvența 
controalelor prin Ordinul nr. 77 privind Programele de 
monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății 
plantelor, siguranței alimentelor și furajelor pentru 
anul 2016.  

 Au fost elaborate și aprobate 2 proceduri: “Procedura 
generală privind pregătirea și efectuarea Controlului 
oficial  la unitățile care produc și/sau procesează 
produse alimentare de origine animală” și „Procedura 
generală privind acțiunile întreprinse în cazul 
produselor alimentare neconforme.” 

 Au fost repartizate Ghiduri de bună practică, pe 
diverse domenii, agenților economici. 

Acțiunile ANSA au contribuit la sporirea 
numărului de agenți economici cu drept de 
export a mierii, icrei, melcilor de viță de vie, 
pieilor și lînei în Uniunea Europeană. La 
moment se întreprind acțiuni pentru a obține 
dreptul de export în UE a cărnii de pasăre . 

În anul 2015 au fost înaintate 
propuneri la proiectul de hotărîre de 
Guvern stabilire a măsurilor de punere 
în practică a Sistemului Rapid de 
Alertă pentru Alimente și Furaje, dar 
acest proiect de hotărîre nu a fost pînă 
în prezent aprobat.  
 

Pe parcursul perioadei 2014-2016 au fost efectuate măsuri 
pentru realizarea controlului privind bolile la animale: 
 Au fost aprobate și executate Programele de acțiuni 

strategice de supraveghere, profilaxie și combaterea 
bolilor pentru anii 2014-2016.  

 A fost elaborat Programul de eradicare, control şi 
monitorizare a pestei porcine clasice pentru anul 
2016; 

 A fost elaborat Programul de eradicare, control şi 
monitorizare a rabiei pentru anii 2016 – 2020; 

 A fost elaborată Norma sanitar – veterinară privind 
notificarea internă şi declararea oficială a unor boli 
transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul 
ANSA nr. 51 din 04 martie 2015; 

 La data de 26.10.2016 a fost aprobată Procedura 
Specifică privind verificarea acțiunilor de depistare și 
combatere a Pestei Porcine Africane.  

 Au fost aprobate Planurile de contingență și elaborate 
Manuale operaționale la boli, precum: Pesta Porcină 
Clasică, Pesta Porcină Africană, Newcastle, Influența 
Aviară, Febra Aftoasă. 

 Agenția a pregătit și a prezentat rapoarte DG SANTE 
privind monitorizarea Pestei Porcine Africane. 

 Au fost prezentate rapoarte privind PPA Comisiei 
Europene. 

Măsurile urmăresc ghidarea activităților în 
vederea acționării adecvate în cazurile de 
suspeciune de infectare sau contaminate cu 
una dintre boli, inclusiv efectuarea imediată a 
pregătirilor pentru cercetarea oficială de 
confirmare sau precizarea prezenţei bolii în 
cauză şi, prelevarea probelor necesare 
examinărilor de laborator, îndeplinirea 
acțiunilor de izolare a focarelor și eradicare a 
bolilor. 
- Planurie de contingență și Manuale 
operaționale la Pesta porcină, clasică, Pesta 
porcină africană, Newcastle, Influența Aviară, 
Febra Aftoasă au contribuit la menținerea 
statutului de țară liberă de aceste boli. 
 

 

La subiectul subproduselor de origine animală nedestinate 
consumului uman au fost duse tratative la  09.12.2016 cu  
reprezentanți japonezi de la JICA privind posibilitățile de 
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identificare a resurselor financiare de construcție a 
întreprinderii de reciclare a subproduselor de origine 
animală nedestinate consumului uman. 
- Au fost înaintate propuneri pentru includerea în   

PNAA anii 2017-2019 a Regulamentelor UE cu privire 
la subproduse de origine animală nedestinate 
consumului uman nr. 1069/2009 si 142/2011. 

În 2014 au fost înaintate propuneri la proiectul Hotîrîrii 
Guvernului nr. 1297 din 05.12.2016 privind aprobarea unor 
norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la 
importul materialului reproductiv. Hotîrîrea stabilește 
normele la importul materialului reproductiv al bovinelor, 
ovinelor, porcinelor, caprinelor, ecvinelor și modelele de 
certificate de sănătate aplicabile comerțului cu material 
seminal. 
În 2015 au fost înaintate propuneri la proiectul Hotărîrii de 
Guvern, nr.560 din 17.08.2015 privind aprobarea Normei 
sanitar-vetrinare privind  cernțe de certificare de importul 
produselor din carne, stomacuri. 
În 2016 a fost înaintate propuneri privind modificarea Legii 
nr. 160 din 22. 07.2011 prind excluderea unor acte 
permisive. 
 Au fost transpuse în legislația națională certificatele 

sanitar-veterinare :  
1) la importul de albine şi bondari - H.G. 438 din 
16.07.2009;  
2) la importul ecvideelor - H.G .nr.175 din 02.03.2009,  și 
H.G nr. 137 din 10.09.2009;  
3) la importul cailor 3 pentru curse - H.G nr.53 din 
28.01.2009;  
La importul de intestine de origine animală - H.G nr. 838 
din 17.12.2009; 
La importul produselor de acvacultură - H.G nr.103 din 
18.02.2011;  
La importul produselor din carne, stomacuri - H.G nr.560 
din 17.08.2015. 

Acțiunile ANSA au contribuit la oferirea 
oportunităților de import și comercializare în 
RM a materialului reproductiv al animalelor vii, 
eliminarea barierelor în calea comerțului cu 
produse de origine animalieră și obținerea 
dreptului de a exporta în UE a produselor 
precum: miere, icre, melci de viță de vie, lînă, 
piei. 

Extinderea listei produselor de origine 
animală cu drept de export pe piaţa 
UE şi a obținerea dreptului de export 
în UE a cărnii de pasăre . 

A fost elaborat primul proiect al noii Strategii Naționale 
pentru Siguranța Alimentelor 2017-2022 cu suportul 
expertului IFC Băncii Mondiale.  

  

În luna iunie 2016 a fost  finalizată procedura  de introduce 
a datelor în sistemul informațional european TRACES cu 
privire la toți agenții economici care exportă bunuri pe 
piața comunitară. Au fost petrecute instruiri a medicilor 
veterinari care eliberează certificatele sanitar-veterinare la 
export. La instruiri au participat 22 de medici veterinari. 
 
Exportul produselor supuse controlului sanitar veterinar în 
UE se face exclusiv prin sistemul informațional TRACES. 
 
În prezent se introduc date despre agenții economici care 
importă mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar. 
Exportul produselor supuse controlului sanitar veterinar în 
UE se face exclusiv prin sistemul informațional TRACES. 
 

Sistemul oferă posibilitatea de a urmări toate 
mișcările animalelor, materialului seminal și 
embrionilor, produselor alimentare, hranei 
pentru animale și plantelor, contribuie la 
reducerea răspândirii focarelor de boli și oferă 
posibilitatea de a reacționa rapid la orice alertă 
sanitară sau fito-sanitară, pentru o mai bună 
protecție a consumatorilor, a efectivelor de 
animale și plante. La fel, sistemul promovează 
o mai bună cooperare între autoritățile 
competente, între comercianții și autoritățile lor 
competente. TRACES permite detectarea 
rapidă a certificatelor false și, prin urmare, 
contribuie la creșterea încrederii față de 
parteneri. 

Importul se va face odată cu 
modificarea și completarea Hotărârii 
de Guvern nr. 1073 din 19.09.2008 cu 
privire la optimizarea modului de 
trecere a frontierei de stat de către 
mijloacele de transport auto cu mărfuri 
şi pasageri, modificarea şi abrogarea 
unor acte normative. 

În perioada 2014-2016 au fost: 
 Aprobate și executate Programele acțiunilor 

strategice de supraveghere, profilaxie și combaterea 
bolilor pentru anii 2014-2016. 

 Au fost aprobate Planurilor de contingență și Manuale 
operaționale la Pesta porcină, clasică, Pesta porcină 
africană, Newcastle, Influența Aviară, Febra Aftoasă. 

 La data de 12-15 iulie a avut loc seminarul de 
instruire zonală a medicilor veterinari oficiali, cît şi a 
administratorilor de la abatoare(puncte de 
sacrificare), cu tematica : ”Implementarea sistemului 
de management conform cerințelor ISO-17020, 
Proceduri specifice în domeniul sanitar-veterinar şi 
implementarea normei sanitar-veterinare privind 
protecţia animalelor în momentul uciderii”- 110 de 
persoane (2016). 

 Implementarea sistemului de management conform 
cerințelor ISO-17020 presupune îndeplinirea unor 
cerințe internaționale de către instituțiile care 
efectuează inspecții, care are ca scop sporirea 
imparțialitatății și coerenței activităților lor de 
inspecție. 

Planurile de contingență și Manuale 
operaționale la Pesta porcină, clasică, Pesta 
porcină africană, Newcastle, Influența Aviară, 
Febra Aftoasă au contribuit la menținerea 
statutului de țară liberă de aceste boli. 

 

Agenția coordonează  modele de certificate cu țările UE în 
situația în care agentul economic are intenția de a importa 
produse alimentare și plante. 
 Agenția a coordonat modele de certificate cu Polonia, 

Spania, Ungaria, Republica Cehă, Franța și a înaintat 
propuneri la proiectele de acte normative ce țin de 
modele de certificate la importul produselor. 

 Certificatele fitosanitare pentru export şi re-export 

Cu scopul de a facilita schimburile comerciale, 
și de a obține beneficii atît pentru export cît și  
pentru import, protejînd în același timp 
sănătatea consumatorilor, Republica Moldova 
tinde spre recunoaște reciprocă a eficacitatății 
măsurilor sanitare și fitosanitare,  aplicînd 
principiului echivalenței certificatelor fito-
sanitare și sanitar-veterinare. 
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sunt elaborate în conformitate cu Convenţia 
Internaţională pentru Protecţia plantelor, la care 
Republica Moldova este parte în conformitate cu 
Legea nr. 926 din 13 aprilie 2000. 

 A fost elaborată şi aprobată Legea nr. 226 din 
23.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 113 din 18 mai 2012
 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerințelor 
generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor,  

 Elaborat şi avizat proiectul Hotărîrii de Guvern cu 
privire la măsurile de punere în aplicare a Sistemului 
Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje.  

 Procedura Operațională „Notificările sistemului rapid 
de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel 
central ANSA”, a fost aprobată prin ordinul ANSA Nr. 
41 din 02.03.2016; 

 În anul 2016, Republica Moldova a fost vizată în 11 
cazuri. Pe toate aceste cazuri au fost demarate 
anchete de serviciu. 

 Anual, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, ANSA prezintă lista notificărilor 
RASFF, în care a fost vizată RM pentru anul 
respectiv și măsurile întreprinse. 

 Lunar sunt procesate datele de pe portalul de profil 
RASFF pentru produsele de origine animală 
importate în Republica Moldova 

 Sub-acțiunea propusă va fi realizată pe deplin  după 
intrarea în vigoare a modificărilor operate în Legea nr. 
113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor 
și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța 
alimentelor. Modificările au fost aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 224 din 02.03.2016. 

Crearea cadrului normativ primar privind 
instituirea sistemului rapid de alertă pentru 
alimente și furaje la nivel național. 
 
Informațiile vitale schimbate prin intermediul 
RASFF au dus la demararea anchetelor de 
serviciu, pentru anumite produse periculoase 
importate sau exportate din Republica 
Moldova. Acest sistem robust are ca scop de 
a garanta siguranța alimentară în statele UE și 
în afara acesteia. Rapoartele anuale RASFF 
oferă cifre detaliate privind tipurile de notificări, 
produse, riscurile și măsurile care au fost 
întreprinse pentru a asigura siguranța 
alimentelor. 

Dezvoltarea şi implementarea 
sistemului rapid de alertă pentru 
alimente şi furaje.  
 
Asigurarea cu personal competent 
pentru funcţionarea eficientă a 
sistemului de alertă referitor la 
siguranţa produselor alimentare, 
inclusiv accesarea Sistemului Rapid 
de Alertă pentru Alimente şi Furaje 
(RASFF) al UE. 

 A fost coordonat modelul de certificate sanitar-
veterinare pentru  Romania, şi anume: Certificatul 
sanitar-veterinar pentru exportul materialului seminal 
de bovine. 

 ANSA  efectuat coordonarea certificatelor sanitar-
veterinare de import a produselor cu Danemarca, 
Elveția. 

 Prevederile Standardelor Internaţionale pentru Măsuri 
Fitosanitare cu referire la controlul fitosanitar, 
completarea şi eliberarea certificatului fitosanitar 
pentru încărcăturile vegetale destinate exportului din 
Republica Moldova în alte state, sunt transpuse în 
cadrul legal naţional din domeniul vizat. 

 În luna iunie 2016 au fost înaintate propune pentru 
modificarea art. 21 ” Comercializarea plantelor și a 
produselor vegetale importate pe piața internă” și 
Anexa 2 ”Tarifele pentru efectuarea controlului 
fitosanitar la import și la export” din Legea nr.   nr. 
228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și 
la carantina fitosanitară. Aceste modificări au fost 
incluse în Legea 181 din 22.07.2016 privind 
modificarea unor acte legislative. 

Controalele fizice la impor se efectuează cu 
frecvența de 100%. 

 

 În 2015 a fost prezentatăDG SANTE, Planul Național 
de Monitorizare a Reziduurilor pentru anul 2015. 

 Prin scrisoarea nr. 01-6/1666 din 01. august 2016 
remisă DG SANTE, a fost solicitat auditul 
internațional în domeniul cărnii de pasăre. 

 În 2016 s-au prezentat informații referitor la auditul 
semințelor, la situația focarelor de pestă Porcină 
Africană. 

 

Informarea instituțiilor europene are loc în mod 
continuu, acest mecanism duce la o mai bună 
conjugare a eforturilor și a îmbunătățirii 
imaginii Republicii Moldova . Prin sistemul de 
comunicare are loc sporirea încrederii și 
formarea relațiilor de interes reciproc. 

 

 La data de 21.07.2016 a fost încheiat un Acord cu 
România privind furnizarea expertizei în domeniul 
legislației sanitar-veterinare și siguranța alimentelor, 
în special a produselor de origine non animală. 

 Desemnarea prin Ordin de către MAIA a punctul 
naţional de contact pentru efectuarea schimbului de 
informaţii. Comisia europeană şi autorităţile centrale 
vizate (MAEIE, ME) au fost notificate. 

Informarea cu regularitate a instituţiilor 
europene relevante despre modificările 
legislative şi procedurale adoptate pentru 
realizarea prevederilor AA este un interes 
reciproc al cunoaşterii şi încrederii între state. 

 

 Au fost înaintate propuneri la modificarea actelor 
privind notificarea situații cu dăunătorii HG. nr. 
356/2012, HG. nr. 558/2011, HG. 572/2012 și a 
situației cu Pesta  Porcină Africană. 

 ANSA a aprobat Ordin nr. 77 din 01.04.2016 privind 
Programul de monitorizare şi supraveghere  în 
domeniul sănătatea plantelor pentru anul 2016. 

 ANSA a întreprins măsuri pentru a informa MAEIE și 
parte Europeană privind situația din țara referitor la 
situația privind focarele cu Pesta Porcină Africană. 

 La data de 22.06.2016 a fost aprobat Ordinul nr. 167 
cu privire la realizarea angajamentelor asumate în 

Măsurile sanitare sau fitosanitare, conforme 
cu standardele, directivele, recomandările 
internaționale, transpuse în legislația 
națională, sunt necesare pentru protecția vieții 
și sănătății oamenilor, animalelor și plantelor. 

 



113 
 

cadrul reuniunii Subcomitetului SPS din 01.06.2016, 
prin care s-a stabilit comunicarea cu comisia DG 
SANTE privind situația din RM vizavi de Pesta 
Porcină Africană. A fost desemnată persoana 
responsabilă pentru notificare. Astfel au fost efectuate 
notificări privind Pesta Porcină Africană în luna iulie, 
august, septembrie, octombrie, noiembrie și 
decembrie. 

 La data de 20. 12.2016 ANSA a notificat prin 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
către DG SANTE privind absența pe teritoriul 
Republicii Moldova a xylella fastidioasa. 

CAPITOLUL 5.  REGIMUL VAMAL ŞI FACILITAREA COMERŢULUI 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 - 65 măsuri (dintre care 8 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri realizate - 52  (dintre care 6  cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri nerealizate - 13 (dintre care 2 cu caracter continuu) 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total - 50% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016- 11 acte 
Nivelul de realizare a acțiunilor în %- 80 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu 

A fost elaborată și aprobată Legea nr. 281 din 16 
decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative prin care au fost introduse modificări  și 
completări în Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru 
poluarea mediului și în Legea nr. 1515/1993 privind 
protecția mediului înconjurător privind mecanismul de 
achitare, încasare și control al plăților pentru poluarea 
mediului. Astfel, procedura de achitare a plăților pentru 
poluarea mediului pentru mărfurile importate care în 
procesul utilizării cauzează poluarea mediului a fost 
modificată, prin excluderea Serviciului Vamal de la 
încasare fiind eliminat totodată  elementul discriminator 
aplicat acestor plăți, astfel încât după modificare sunt 
supuși plăților pentru poluare atât importatorii cât și 
producătorii autohtoni. 

La nivel de lege a fost stabilit un nou 
mecanism de achitare, încasare și control al 
plăților pentru poluarea mediului cu implicarea 
Serviciului Fiscal de Stat în colectarea acestor 
plăți 

Deși la nivel legal elementele generale 
ale noului mecanism a noului de 
achitare a plăților, de încasare și de 
control al încasării plăților pentru 
poluarea mediului pe teritoriul țării au 
fost stabilite, nu au fost aprobate 
actele normative de procedură 
necesare pentru punerea în aplicare a 
acestuia. Urmează a fi elaborate și 
aprobate de Ministerul Finanțelor.   

Prin Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea 
şi completarea unor acte legislative, ce ţine de politica 
fiscală, vamală şi bugetară pentru 2016, au fost operate 
modificări în art.1843 din Codul vamal, la capitolul ce ţine 
de implementarea procedurilor simplificate. 
 
 

Aplicarea procedurilor simplificate de vămuire 
vor avea un impact favorabil asupra comerţului 
per ansamblu, sporind volumul mărfurilor 
importate/exportate şi avînd ca efect 
acumularea de noi surse la buget. 

 

Conform Deciziei Sub comitetului RM-UE semnate la  
06.10.2016, începînd cu 1 decembrie 2016,  Protocolul II 
(privind regulile de origine a mărfurilor) la Acordul de 
Asociere RM-UE a fost substituit cu Convenţia privind 
regulilor de origine Pan-Euro-Mediteraneene (Convenţia 
PEM), ratificată prin Legea nr.111 din 28 mai 2015.  
 

Aplicarea Convenției PEM va 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. Armonizarea 
regulilor de origine în cadrul Zonei de Comerţ 
Liber în spațiul pan-euro-mediteraneean oferă 
posibilități crerea noilor piețe pentru materii 
prime, dinamizarea investițiilor în regiune. 

 

Prin Legea nr. 129  din  09.06.2016 Republica Moldova a 
acceptata Protocolului de amendare a Acordului de la 
Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (Acordul de Facilitare a Comerțului), care 
conţine angajamente în domeniul simplificării procedurilor 
transfrontaliere şi de modernizarea tehnicilor şi 
instrumentelor de vămuire şi control vamal. 
 

Facilitarea comerțului la nivel naţional şi 
promovarea implementării celor mai bune 
practici de administrare vamală în colaborare 
cu alte autorităţi publice şi mediul de afaceri. 

 

Elaborarea şi transmiterea Comisiei Europene a  fişei de 
proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la 
frontieră şi implementarea Noului Sistem Computerizat de 
Tranzit (NCTS). 
 
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1258  din  16.11.2016 a fost 
aprobat Memorandumul de înţelegere dintre Serviciul 
Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 
Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional 
Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit 
la Geneva la 7 noiembrie 2016. 
 
 
A fost înregistrată creşterea în utilizarea procedurilor de 
perfectare electronica a mărfurilor importate şi exportate. 

Serviciul Vamal va beneficia de cea mai 
recentă versiune a softului aplicativ ASYCUDA 
World în vederea dezvoltării în continuare a 
sistemului informațional vamal. Această va 
permite lansarea negocierilor între Delegația 
UE din Republica Moldova și UNCTAD în 
vederea finanțării implementării noilor module 
în sistemul informațional al Serviciului Vamal, 
în special al Noului Sistem Computerizat de 
Tranzit (NCTS) și Ghișeului unic, în cadrul 
programului TWINNING. 
Implementarea conceptului vama electronică 
(e-customs) asigură reducerea costurilor şi 
timpilor de vămuire 
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Astfel, ponderea exportului perfectat electronic a constituit 
98%, comparativ cu 65% în anul 2015; ponderea 
importului electronic a constituit 19%, comparativ cu 4,5% 
în anul 2015. 
Implementarea mecanismului de plată ulterioară a drepturilor de import, fapt ce va oferi operatorilor economici suficient timp pentru 
acumularea resurselor financiare necesare 
Prin Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea 
şi completarea unor acte legislative, ce ţine de politica 
fiscală, vamală şi bugetară pentru 2016, s-a acordat 
posibilitatea amînării plăţii drepturilor de import pentru 
agenţii economici autorizaţi (AEO), cu condiţia constituirii 
unei garanţii. 
 
Prin Hotărîrea Guvernului nr.1373 din 20.12.2016 a fost 
aprobat Regulamentul cu privire la modul de prelungire a 
termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii 
economici cu statut de agenţi economici autorizaţi (AEO). 

Completările respective au drept scop 
îmbunătăţirea climatului investiţional al ţării, 
facilitarea comerţului, sporirea volumului 
mărfurilor importate/exportate, creşterea 
capacităţilor de producere care sunt în raport 
direct cu accelerarea traficului de mărfuri, 
inclusiv peste frontiera vamală. Totodată, 
implementarea conceptului menţionat 
constituie o premisă pentru eliberarea 
temporară a fluxului financiar al întreprinderilor 
importatoare, precum şi crearea posibilităţii 
obţinerii unor credite bancare preferenţiale. De 
asemenea, obţinerea unui termen suplimentar 
pentru achitarea drepturilor de import, acordă 
posibilitatea acumulării surselor necesare şi 
permite o flexibilitate în decizia importatorului. 

 

Proiectul-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului 
AEO, lansat la 1 iulie 2015, la punctul de trecere a 
frontierei de stat Leuşeni-Albiţa în urma evaluării pozitive 
din partea UE, a fost extins pentru 2017 . 

Au fost iniţiate discuţii cu DG TAXUD privind 
mecanismul de recunoaştere mutual AEO 
între Republica Moldova şi EU (planul de 
acțiuni va fi elaborate în aprilie 2017 în cadrul 
Grupului de lucru privind implementarea 
Cadrului strategic de cooperare vamală RM-
UE) 

 

Îmbunătăţirea sistemului de depunere a garanţiilor, solicitate de organele vamale, pentru a preveni apariţia unei obligaţii vamale, ceea ce va 
permite operatorilor economici importatori să poată obţine scrisorile de garanţie cu cele mai mici costuri 
Pe parcursul perioadei 2014 - 2015, a fost elaborat Studiul 
USAID BRITE „Privind amînarea achitării taxelor vamale la 
import şi acceptarea asigurării plăţilor pe baza garanţiilor 
companiilor de asigurare, la fel ca şi garanţiilor bancare”. 
Suplimentar, Ministerul Finanţelor a efectuat analiza 
practicii internaţionale privind garanţiile financiare.  
Dat fiind faptul că, Republica Moldova urmează să 
armonizeze legislaţia vamală naţională la prevederile 
Regulamentului (CEE) nr.952/2013 din 09.10.2013 de 
stabilire a Codului Vamal al Uniunii Europene, 
oportunitatea implementării normelor privind garanţiile 
financiare se vor examina în contextul elaborării noului 
Cod vamal al Republicii Moldova, reieşind din prevederile 
şi termenii specificaţi în Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană 
şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte. 

  

Elaborarea şi aprobarea modificărilor la Codul vamal şi la Codul contravenţional privind contravenţiile vamale în conformitate cu practicile 
statelor membre UE 
Prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea 
şi completarea unor acte legislative,  ce ţine de politica 
fiscală, vamală şi bugetară pentru 2017, au fost operate 
modificări la art.232 alin.(1) lit.b1) şi c) din Codul vamal, în 
contextul cărora au fost stabilite sancţiuni în mărime de 
4% din valoarea obiectului contravenţiei, pentru declaraţiile 
vamale repartizate pe culoarele galben şi roşu de control 
vamal, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a declara 
organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de 
scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită 
destinaţie vamală. 
Art.232 din Codul vamal a fost completat cu alineatul (2) 
potrivit căruia, în cazul în care persoana, pînă la iniţierea 
controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate 
pe culoarele galben sau roşu de control vamal, şi care au 
fost validate informatic cu acordarea liberului de vamă, 
comunică din proprie iniţiativă în scris organului vamal 
despre comiterea contravenţiilor vamale prevăzute de 
art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal cu anexarea 
actelor justificate, aceasta se eliberează de răspundere 
materială şi contravenţională, cu condiţia achitării 
incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate 
şi penalităţilor calculate.  

Aplicarea acestor modificări vor promova 
conformarea voluntară a reprezentanţilor 
mediului de afaceri prin eliberarea de la 
răspundere sau aplicarea unei sancţiuni mai 
blînde. 

 

Racordarea legislaţiei vamale la prevederile articolului VII din GATT 1994 cuprins în anexa 1A la Acordul OMC, cu toate modificările 
ulterioare 
 
- Prin Legea nr.71 din 12.04.2015 au fost operate 

modificări la art.11 din Legea cu privire la tariful 
vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, care constau în 
concretizarea momentului în cazul în care metoda 
determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii 
tranzacţiei nu poate fi aplicată în baza preţului efectiv 
plătit sau de plătit şi care are drept scop racordarea 
prevederilor naţionale la cele ale Acordului de punere 

Modificarea dată vine întru executarea 
angajamentelor asumate de Republica 
Moldova prin Articolul 10.5 din Acordul OMC 
privind facilitarea comerţului, semnat la Bali pe 
06.12.2013, precum şi pentru respectarea 
prevederilor Acordului de aplicare a Articolului 
VII din GATT, 1994, care nu reglementează 
cheltuielile pentru serviciile de inspecţie 
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în aplicare a articolului VII al GATT 1994. 
- Prin Legea nr.138 din 17.06.2016 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative au 
fost excluse prevederile vizînd neincluderea în 
valoarea în vamă a mărfurilor importate a cheltuielilor 
suportate de cumpărător pentru serviciile de inspecţie 
înainte de expediţie a mărfurilor de import, precum şi 
a costurilor de cercetare şi schiţelor preliminare de 
proiectare la determinarea valorii în vamă a mărfii.  

- A fost stabilită amînarea determinării definitive a 
valorii în vamă a mărfii pentru toate metodele de 
determinare a valorii în vamă a mărfii şi nu doar în 
cazul metodei de determinare a valorii în vamă a 
mărfii în baza valorii tranzacţiei. 

- Suplimentar, a fost introdusă enumerarea propriu-
zisă a persoanelor ce pot fi considerate membri ai 
aceleiaşi familii, în contextul persoanelor 
interdependente, în cazul aplicării metodei 
determinării valorii în vamă în baza valorii tranzacţiei. 

înainte de expediţie a mărfurilor de import. 
Aplicarea acestor modificări vin întru facilitarea 
şi simplificarea procedurii de determinare a 
valorii în vamă a mărfurilor. 

Elaborarea noului Cod Vamal, racordat la prevederile Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar 
A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al 
Republicii Moldova la prevederile Regulamentului 
Consiliului (CEE) 2913/92 din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului vamal comunitar prin întocmirea 
Tabelelor de concordanţă, întocmite pentru Titlurile I, II, IV, 
V, VI şi VIII – integral şi pentru Titlurile III şi VII – parţial. 
Urmare a concluziilor operaţionale ale grupului de lucru 
UE-RM privind implementarea Cadrului Strategic pentru 
Cooperare Vamală, întrunit în Bruxelles pe data 
02.03.2016, a fost propusă iniţierea şi realizarea 
armonizării legislaţiei vamale în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al 
Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de 
stabilire a Codului Vamal al Uniunii.  
În acest sens, prin aprobarea Ordinului Ministrului 
Finanţelor nr.67 din 23.05.2016 cu privire la elaborarea, 
definitivarea şi promovarea proiectului noului Cod vamal, a 
fost aprobat Planul intern de acţiuni pentru realizarea şi 
definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative 
vamale naţionale la prevederile Codului vamal al Uniunii 
Europene, prin elaborarea proiectului noului Cod vamal al 
Republicii Moldova. 
Au fost elaborate şi examinate în cadrul grupului de lucru 
creat în baza Ordinului Ministerului Finanţelor menţionat 
supra, Titlurile I, II şi III al noului Cod vamal. 

 Definitivarea noului Cod vamal la 
prevederile Regulamentului Consiliului 
(CEE) 2913/92 din 12 octombrie 1992 
de instituire a Codului vamal 
comunitar. 

Asigurarea respectării prevederilor în conformitate cu aranjamentele bilaterale semnate cu statele membre ale UE  
 
În prezent sunt asigurate aranjamentele bilaterale asumate 
în cele 25 de Convenţii/Acorduri de evitare a dublei 
impuneri între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernele 
Statelor membre UE. 

Aceste reglementări constituie baza legală 
pentru definirea veniturile obţinute în 
Republica Moldova şi în străinătate, precum şi 
elemente de convergenţă între legislaţia 
naţională şi convenţiile internaţionale 
pentru evitarea dublei impuneri. Prin urmare, 
facilitînd şi eliminînd neclarităţile procedurilor 
de impozitare a veniturilor şi proprietăţii, prin 
neimpozitarea dublă a acestora. 

 

Armonizarea cadrului normativ cu legislaţia UE în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, valorii în vamă, originii mărfurilor 
 
- A fost aprobat Regulamentul privind asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală de 
către organele vamale, prin Hotărîrea Guvernului nr. 
915 din 26.07.2016; 

- A fost aprobat Regulamentului privind modul de 
declarare a valorii în vamă a mărfurilor, prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 974 din 15.08.2016; 

- Au fost aprobate modificări și completări la  
Regulamentului cu privire la completarea, 
autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al 
certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 23.12.2016; 

- A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 
16.06.2015 ,,Pentru pentru punerea în aplicare a 
prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al 
Republicii Moldova” 

- A fost aprobat Codul de etică şi conduită a 
colaboratorului vamal prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1161 din 20.10.2016. 

Armonizarea cadrului normativ cu legislaţia UE 
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, 
valorii în vamă, originii mărfurilor.    
 

 

A fost elaborată Strategia de management al riscurilor 
pentru anul 2017 şi Planul operaţional de implementare a 
acesteia. Documentul a fost elaborat cu suportul experţilor 
europeni, în cadrul proiectului TAIEX şi EUBAM.  

Eficientizarea sistemului de management al 
riscurilor în cadrul Serviciului Vamal conform 
bunelor practice din UE. 

Promovarea proiectul de lege cu 
privire la Serviciul Vamal, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 
10.03.2016 și care se află la etapa de 
examinare în comisiile parlamentare 
(înregistrat în Parlament cu nr.102 la 

Serviciul Vamal a realizat reforma instituţională, astfel, 
începînd cu anul 2017, Serviciul Vamal activează în baza 

În cadrul reorganizării o atenție sporită a fost 
acordată evaluării necesităților de personal în 
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unei noi organigrame. Reorganizarea Serviciului Vamal a 
avut ca obiectiv dezvoltarea structurii instituționale 
capabile să asigure o administrare vamală eficientă la 
nivel managerial şi cel operaţional, crearea unui cadrul de 
organizare a autorităţii vamale raţional, cu un coraport 
între funcții de conducere și de execuție optim, precum şi 
delimitare clară a responsabilităţilor pentru fiecare 
subdiviziune de la nivel central şi regional.  
 

punctele de trecere a frontierei în vederea 
asigurării fluidizării traficului de persoane și 
mijloace de transport. În procesul reorganizării 
a fost optimizat numărul birourilor vamale de la 
7 pînă la 3 precum şi efectivul-limită, care a 
fost redus cu 12%  şi constituie 1520 de 
unităţi. 

data de 14.03.2016).  
 
 
 

A fost elaborat Programul strategic al Serviciului Vamal 
,,Vama 2020”, ca document principal de planificare 
strategică, de absorbţie a asistenţei externe şi ca 
instrument de comunicare internă şi externă.  
 

Programul asigură interacțiunea între 
multitudine de documente de politici naţionale 
şi este corelat cu Acordul de Asociere. 
Programul determină trei domenii prioritare: 
Facilitarea comerţului; Securitatea şi 
siguranţa; Dezvoltarea capacităţii 
administrative ale Serviciului Vamal   

CAPITOLUL 6. DREPTUL DE STABILIRE, COMERŢUL CU SERVICII ŞI COMERŢUL ELECTRONIC 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016: 96 măsuri (dintre care 18 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri realizate – 38  
Numărul de măsuri nerealizate - 56 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – N/A 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 15 acte 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 39, 6% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Secțiunea 2. Dreptul de stabilire 
 
 A fost studiată practica UE în domeniul dreptului de 

stabilire, urmare căreia s-a propus modificarea 
prevederilor Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind 
regimul străinilor în Republica Moldova şi a Legii 
nr.180 privind migraţia de muncă. 

 S-au organizat mai multe ședințe de lucru cu 
participarea reprezentanților instituțiilor de resort 
pentru evaluarea cadrului national. 

 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative (Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 
privind regimul stăinilor în Republica Moldova și 
Legea nr. 180 din 10 iulie 2008 cu privire la migrația 
de muncă), a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 932 din 29 iulie 2016. Proiectul a fost adoptat în 
prima lectură de Parlament în ședinţa plenară din 
13.10.2016. 

  

În anul 2016, urmare efectuării analizei de conformitate a 
legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, experții 
Băncii Naționale a Moldovei au stabilit că în noul cadru 
legal și normativ național aferent serviciilor financiar-
bancare (elaborat în contextul transpunerii în dreptul intern 
a Directivei 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
575/2013/UE), Banca Națională a Moldovei va utiliza 
terminologia astfel cum este definită în Acordul de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. 
 
În proiectul Legii cu privire la activitatea băncilor și a 
societăților de investiții (publicată pentru consultare publică 
la 30.12.2016), precum și în proiectele altor acte 
normative, elaborate în cadrul proiectului Twinning de care 
beneficiază Banca Națională a Moldovei, a fost aplicată 
abordarea Uniunii Europene cu privire la sucursale și 
filiale. Astfel, reglementarea unor noțiuni propuse de 
Banca Națională a Moldovei în proiectele sus-menționate 
diferă de reglementările prevăzute în cadrul național 
aplicabil în prezent. 

Armonizarea unor noțiuni aferente dreptului de 
stabilire, utilizate în legislația Republicii 
Moldova, cu noțiunile existente în legislația 
Uniunii Europene. 

 

Subsecţiunea 2. Răspunderea prestatorilor de servicii intermediari 
 
Domeniul IMM-urilor şi a comerțului interior  
Apropierea treptată a prevederilor Directivei 2000/31/CE 
a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii 
informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe 
piaţa internă (Directiva privind comerţul electronic) în 
partea ce ține de: 
 Impulsionarea dezvoltării e-comerţului; 
 Eliminarea obstacolelor din calea furnizării 

transfrontaliere a serviciilor societăţii informaţionale; 
 Asigurarea securităţii juridice pentru furnizorii de 

servicii ale societăţii informaţionale; 
 Armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de 

servicii care acţionează în calitate de intermediari, 
atunci cînd furnizează servicii de simplă transmitere, 
caching sau hosting, nu prevede nici o obligaţie 
generală de a monitoriza.  

Suplinirea lacunelor conturate în cadrul 
legislativ / normativ naţional cu noi 
reglementări prin prisma legislației europene 
(Directiva privind comerțul electronic 
2000/31/CE) ar asigura libera circulație a 
produselor / serviciilor și ar permite 
dezvoltarea  comerţului on-line în Republica 
Moldova. Sporirea premizelor de dezvoltare a 
comerţului electronic în cadrul societăţii 
informaţionale oferă posibilităţi importante de 
încadrare în Comunitate, în special pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii. Totodată, 
stimularea creşterii economice a 
întreprinderilor, sporirea investiţiilor în inovaţii 
(care se cunosc și se dezvoltă datorită 
sistemelor electronice (în primul rînd accesul 
la Internet)), vor contribui la consolidarea 
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Întru realizarea acestei acțiuni a fost elaborat Proiectul de 
lege privind modificarea și completarea Legii nr. 284/2004 
cu privire la comerțul electronic, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1285 din 29.11.2016. În prezent, proiectul 
de lege a fost examinat de către 8 comisii parlamentare. 

competitivităţii întreprinderilor. 

Subsecţiunea 3. Servicii informatice 
 
 Implementarea  Programului strategic de 

modernizare tehnologică a guvernării (e-
Transformare): 

- A fost elaborat Catalogul privind datele deschise din 
cadrul MTIC; 

- S-a efectuat re-ingineria 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 

 Adoptată Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la 
parcurile pentru tehnologia informației. 

 Elaborarea şi aprobarea proiectului de hotărâre a 
Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei 
publicării datelor guvernamentale deschise,  HG nr. 
701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea 
Metodologiei publicării datelor guvernamentale 
deschise: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan
g=1&id=354534 

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. 

 

Subsecţiunea 4. Servicii poştale şi de curierat 
 

A fost adoptată Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 
martie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 114-122/225 
din 29.04.2016). 
 
În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea 
comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, MTIC a 
elaborat următoarele proiecte de acte normative: 
1. Regulile privind prestarea serviciilor poştale (aprobat 

în ședința Guvernului din 21.12.2016);  
2. Modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale 

pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în 
caz de forţă majoră şi de stare excepţională (aprobat 
în ședința Guvernului din 21.12.2016);  

3. Caracteristicile reţelei poştale publice a furnizorului 
de serviciu poştal universal (aprobat în ședința 
Guvernului din 16.11.2016);  

4. Standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul 
poştal universal aprobate prin HG nr. 1226 din 
09.11.2016, publicată în MO 388-398/1323 din 
11.11.2016. 

 
La solicitarea MTIC (scrisoarea nr.01/233 din 04.03.2015) 
ANRCETI a reconfirmat avizul la proiectul Legii poștei 
(scrisoarea nr. 01- SR DJ /344 din 20.03.2015). ANRCETI 
a participat la definitivarea proiectului Legii poștei în cadrul 
ședințelor Comisiei  economie, buget și finanțe a 
Parlamentului Republicii Moldova. 
 
În vederea punerii în aplicare a Legii comunicațiilor poștale 
nr. 36  din 17  martie 2016, pe parcursul  anului 2016  
ANRCETI a elaborat proiectele: 
1. Instrucţiunii privind plata de reglementare şi 
monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru 
2017 - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.16 din 
21.07.2016. 
2. Regulamentul privind procedura de soluţionare a litigiilor 
ce intră în competența ANRCETI - Hotărârea Consiliului 
de Administraţie nr.17 din 05.08.2016 (se află la etapa de 
expertiză și înregistrare la Ministerul Justiției). 
3. Formularul-tip al notificării privind furnizarea serviciilor 
poştale, Certificatul-tip privind înregistrarea în Registrul 
public al furnizorilor de servicii poştale și Notificarea 
privind sistarea activităţii de furnizare a serviciilor poștale - 
Hotărârea Consiliului  de Administraţie nr.18 din 
05.08.2016 
4. Cu privire la raportarea de  date statistice de către 
furnizorii de reţele şi/sau servicii poștale - Hotărârea 
Consiliului  de Administraţie nr.19 din 05.08.2016    
 5. Metodologia de repartizare a costurilor de producție 
pentru servicii rezervate și nerezervate - Hotărârea 
Consiliului  de Administraţie nr.24 din 29.09.2016. 
6. Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a 

Transpunerea Directivei 97/67/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
decembrie 1997 privind normele comune 
pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor 
poştale ale Comunității şi îmbunătățirea 
calității serviciilor. 
Piața serviciilor poştale privind scrisorile în 
segmentul 350g-2000g liberalizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenirea practicilor anticoncurenţiale în 
sectorul poştal şi de curierat prin alinierea la 
Directiva 97/67/CE privind normele comune 
pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor 
poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor) 
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tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal 
universal - Hotărârea Consiliului de Administrație al 
ANRCETI nr.25 din 29.09.2016  
7. Mecanismul de finanțare și compensare a costului net al 
furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal 
universal, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului  nr.1237 din 
11.11.2016 
8. Regulamentul privind activitatea de control desfășurată 
de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei și 
Analiză a impactului de reglementare la proiectul 
Regulamentului - se află la etapa de pregătire pentru 
înaintarea spre examinare  către Grupul de lucru al 
Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de 
întreprinzător pe lîngă Ministerul Economiei; 
9. Cu privire la stabilirea principiilor și regulilor de utilizare 
a rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal 
universal - se află în faza de definitivare si coordonare cu 
organul central de specialitate. 
Subsecţiunea 5. Reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
 A fost elaborat proiectul de lege privind modificarea şi 

completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241 
din 15.11.2007 (aprobat prin HG nr. 1036 din 
12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 
306-313/1124 din 16.09.2016).  
Proiectul de lege a fost examinat și avizat pozitiv în 7 
din 9 comisii parlamentare. ANRCETI a participat la 
Grupul de lucru, creat de MTIC, pentru elaborarea 
proiectului Legii comunicațiilor electronice în redacție 
nouă. 

Adoptarea proiectului de lege privind modificarea şi 
completarea Legii comunicaţiilor electronice va asigura 
transpunerea următoarelor Directive:  
- Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare comun pentru rețelele şi serviciile de 
comunicații 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 rețelelor şi 
serviciilor de comunicații 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 rețelele de 
comunicații 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 rețelele şi serviciile de 
comunicații 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 protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice (Directiva asupra 
confidențialității şi comunicațiilor 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 concurența pe piețele de rețele şi servicii de 
comunicații electronice. 

Garantarea că autorităţile de reglementare 
pentru serviciile de comunicaţii electronice sînt 
distincte din punct de vedere juridic şi 
independente din punct de vedere funcţional 
de orice prestator de servicii de comunicaţii 
electronice 

Proiectul Legii pentru modificarea și 
completarea Legii comunicaţiilor 
electronice nr.241-XVI din 15 
noiembrie 2007, este aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1036  din 12 
septembrie 2016 și  prezentat  spre 
examinare Parlamentului  (înregistrat 
cu nr.368). Urmare intrării în vigoare a 
prezentei legi ANRCETI, în termenii 
prescriși de lege, va întreprinde 
măsurile necesare pentru  elaborarea 
actelor normative de reglementare 
necesare în vederea implementării 
prevederilor legale 
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Implementarea Programului de management al spectrului 
de frecvențe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013. 
 
 

Este asigurată disponibilitatea unui spectru de 
frecvențe suficient pentru dezvoltarea continuă 
a rețelelor şi serviciilor publice de comunicații 
electronice mobile terestre în bandă largă, 
implementarea tehnologiilor şi serviciilor de 
generație nouă. Suma totală transferată la 
bugetul de stat a taxelor percepute în perioada 
anilor 2013-2015 pentru eliberarea licențelor 
de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio 
al căror număr este limitat a constituit 62,5 
milioane euro. 

 

A fost adoptată și a intrat în vigoare Legea privind accesul 
pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 
din 10 martie 2016. 

Încurajarea dezvoltări rețelelor publice de 
comunicații electronice la nivel național, 
atragerea investițiilor în infrastructură, 
susținerea concurenței între furnizori. 
Simplificarea procedurilor de obținere şi 
exercitare a dreptului de acces pe proprietățile 
publice sau private în scopul construirii 
(instalării) rețelelor publice de comunicații 
electronice.  Reducerea cheltuielilor de 
construire (instalare), întreținere înlocuire sau 
mutare a rețelelor. Utilizarea în comun a 
infrastructurii fizice şi celei asociate rețelelor 
publice de comunicații electronice.  

 

Programul de tranziție de la televiziunea analogică terestră 
la televiziunea digitală terestră. A fost aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 240  din  8 mai 2015 și este în 
proces de implementare 
 

Tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră în conformitate cu prevederile 
Acordului regional Geneva-2006, ratificat prin 
Legea nr.69-XVI din 27.03.2008. Diminuarea 
decalajului digital dintre zona rurală şi cea 
urbană privind accesul la serviciile de 
programe de televiziune şi alte servicii info-
comunicaţionale urmare a implementării 
televiziunii digitale terestre. Asigurarea 
continuităţii serviciilor de programe existente 
după sistarea emisiei tuturor staţiilor de 
televiziune terestră în format analogic. 

 

A fost aprobată Hotărârea Comisiei de Stat pentru 
Frecvențe Radio nr. 3 din 01.07.2015 „Cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe”. 
 

Transpune Decizia ECC/CEPT-
ECC/DEC/(06)07 din 1 decembrie 2006 
„Privind utilizarea armonizată a sistemelor 
GSM la bordul aeronavelor în benzile de 
frecvențe 1710-1785 şi 1805-1880 MHz”. Va fi 
posibilă exploatarea serviciilor de comunicații 
mobile la bordul aeronavelor pentru 
persoanele aflate la bordul acesteia, care vor 
utiliza servicii de comunicaţii electronice 
pentru terminale de comunicaţii mobile în 
interiorul aeronavei în timpul zborului cu reţele 
de comunicaţii electronice terestre fără 
legătura directă (conexiunea se va realiza prin 
satelit). Autorizarea şi reglementarea 
serviciilor de comunicații mobile la bordul 
aeronavelor va fi efectuată în conformitate cu 
prevederile legislaţiei ţării de înmatriculare a 
aeronavelor, dar benzile de frecvenţă vor 
putea fi de asemenea utilizate în spaţiul aerian 
al altor ţări. 

 

Elaborarea Programului de dezvoltare a rețelelor în bandă 
largă. Prin scr. MTIC nr. 01/1440 din 04.11.2016 prezentat 
Cancelariei de Stat spre examinare și aprobare în ședință 
de Guvern 

Dezvoltarea rețelelor de comunicații 
electronice în bandă largă şi îmbunătățirea 
accesului pentru toți (atingerea către finele 
anului 2020 a unei rate de penetrare a 
accesului la Internet în bandă largă de cel 
puțin 60% din gospodării, existența a cel puţin 
1 punct de prezenţă a reţelei de fibră optică în 
fiecare din localităţi cu primării, oferirea 
abonaţilor în fiecare din aceste localități a 
vitezei de transfer a datelor de cel puțin 30 
Mbps). 

 

Elaborarea Programului serviciului universal în domeniul 
comunicațiilor electronice. În urma multiplelor obiecții ale 
furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice 
față de cadrul normativ existent, în condițiile căruia 
urmează să fie implementat Programul, MTIC a informat 
Prim-ministrul și MAEIE privind necesitatea transferării 
termenului de aprobare a Programului, până în semestrul 
II 2017 (pentru soluționarea problemelor abordate de 
mediul de afaceri). 

Posibilitatea pentru fiecare cetățean de a avea 
acces la un set definit de servicii de 
comunicații electronice de un anumit nivel de 
calitate, disponibile la cerere şi la prețuri 
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 
rețelele şi serviciile de comunicații electronice 
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(Directiva privind serviciul universal), astfel 
cum a fost modificată prin Directiva 
2009/136/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 noiembrie 2009. 

Aplicarea Regulamentului privind regimul de autorizare 
generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor 
limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice. ANRCETI, aplicînd prevederile  
Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi 
eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate 
pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului 
de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei nr. 57 din 21 decembrie 2010  a întreprins 
următoarele acțiuni: 
În anul  2014: Autorizare Generală. S-au eliberat 20 - 
declaraţii informative, cu includerea furnizorilor de rețele 
și/sau servicii în Registrul public al furnizorilor de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii electronice; s-au perfectat 16 
- modificări a Declaraţiilor Informative eliberate anterior; s-
au eliberat 2- Declaraţii informative adiţionale pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 
la frontiera de stat a RM;  
Licenţiere. 1. Licențierea utilizării resurselor de 
numerotare. S-au emis - 19 Decizii ale Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI privind eliberarea licenţelor de 
utilizare a resurselor de numerotare; s-au emis - 9 Decizii 
ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 
reperfectarea licențelor de utilizare a resurselor de 
numerotare. 
2.Licențierea utilizării frecvenţelor/canalelor radio: S-au 
perfectat - 9 Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea blanchetelor licenţelor; s-au 
perfectat 8 Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
eliberarea licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor 
de spectru (telefonie mobilă celulară terestră); s-au emis 2 
Decizii ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 
retragerea licențelor de utilizare a resurselor de spectru.   
S-au emis 6 Decizii a Consiliului de Administraţie privind 
reperfectarea  licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea formularelor noi a 
blanchetelor licenţelor.                  
3.Licenţierea activităţilor ce ţin de furnizarea serviciilor de 
creare, implementare şi de asigurare a funcţionării 
sistemelor informaţionale automatizate de importanţă 
statală, inclusiv a produselor program:          S-au perfectat  
9  Decizii ale Consiliului de Administraţie privind eliberarea 
licenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei.   
În anul 2015: Autorizare Generală. S-au eliberat 36 
declaraţii informative, cu includerea furnizorilor de rețele 
și/sau servicii în Registrul public al furnizorilor de reţele 
şi/sau servicii de comunicaţii electronice; s-au perfectat 24 
modificări a Declaraţiilor Informative eliberate anterior; s-
au eliberat 2 Declaraţii informative adiţionale pentru 
furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 
la frontiera de stat a RM; S-au perfectat 18 Decizii a 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind declararea 
nevalabilității autorizării generale a furnizorilor de rețele 
și/sau servicii de comunicații electronice. 
Licenţiere. 1. Licențierea utilizării resurselor de 
numerotare. S-au emis 33 Decizii ale Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI privind eliberarea licenţelor de 
utilizare a resurselor de numerotare; s-au emis 11 Decizii 
ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind 
declararea nevalabilităţii Licenţei de utilizare a resurselor 
de numerotare;s-au emis 12 Decizii ale Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI privind reperfectarea licențelor 
de utilizare a resurselor de numerotare.                        
2.Licențierea utilizării frecvenţelor/canalelor radio: S-au 
perfectat 42 Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea blanchetelor licenţelor;     S-
au emis 8 Decizii a Consiliului de Administraţie privind 
reperfectarea  licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea formularelor noi a 
blanchetelor licenţelor.  S-au perfectat 2 Decizii ale 
Consiliului de Administraţie privind cesionarea licenței.  
3.Licenţierea activităţilor ce ţin de furnizarea serviciilor de 
creare, implementare şi de asigurare a funcţionării 
sistemelor informaţionale automatizate de importanţă 
statală, inclusiv a produselor program:   S-au perfectat 24 - 
Decizii ale Consiliului de Administraţie privind eliberarea 
licenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei. S-au emis 4 

Prestarea serviciilor este autorizată,  în urma 
unei simple notificări toate criteriile de 
acordare a licenţei şi termenul rezonabil 
necesar în mod normal pentru luarea unei 
decizii cu privire la o cerere de licenţă sînt 
făcute publice;  
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Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
reperfectarea  licenţelor în domeniul tehnologiilor 
informaționale. 
În anul 2016  ANRCETI, aplicînd prevederile  
Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi 
eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate 
pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de 
comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului 
de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei nr.57 din 21 decembrie 2010  a întreprins 
următoarele acțiuni: 
Autorizare generală. S-au eliberat 24- declaraţii 
informative, cu includerea furnizorilor de rețele și/sau 
servicii în Registrul public al furnizorilor de reţele şi/sau 
servicii de comunicaţii electronice; s-au perfectat 16 - 
modificări a Declaraţiilor Informative eliberate anterior, s-
au emis 14 Decizii ale Consiliului de Administrație privind 
declararea nevalabilității autorizării generale a furnizorului 
de rețele sau servicii de comunicații electronice. 
Licenţiere. 1. Licențierea utilizării resurselor de 
numerotare. S-au emis 38 Decizii ale Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI privind eliberarea licenţelor de 
utilizare a resurselor de numerotare; s-a emis 10 Decizie a 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind declararea 
nevalabilităţii Licenţei de utilizare a resurselor de 
numerotare;s-au emis 29 Decizii ale Consiliului de 
Administraţie al ANRCETI privind reperfectarea licențelor 
de utilizare a resurselor de numerotare; s-a emis 3 Decizii  
a Consiliului de Administrație privind modificarea unei 
licențe de utilizare a resurselor de numerotare; s-a emis 1 
Decizie  a Consiliului de Administrație privind cesionarea 
licențelor de utilizare a resurselor de numerotare                    
2.Licențierea utilizării frecvenţelor/canalelor radio: S-au 
perfectat 7 Decizie a Consiliului de Administraţie privind 
eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea blanchetelor licenţelor; S-au 
emis 7 Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
cesionarea  licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio cu eliberarea formularelor noi a 
blanchetelor licenţelor, s-au reperfectat 6  Decizii a 
Consiliului de Administraţie privind eliberarea licenţelor 
pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio.                 
3.Licenţierea activităţilor ce ţin de furnizarea serviciilor de 
creare, implementare şi de asigurare a funcţionării 
sistemelor informaţionale automatizate de importanţă 
statală, inclusiv a produselor program:          S-au perfectat 
47 - Decizii ale Consiliului de Administraţie privind 
eliberarea licenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei. S-
a emis 1 Decizie a Consiliului de Administraţie privind 
privind declararea nevalabilităţii Licenţei în domeniul 
tehnologiilor informaționale; s-au reperfectat 3 Decizii ale 
Consiliului de Administraţie privind eliberarea licenţelor în 
domeniul tehnologiei informaţiei. 
Elaborarea instrucţiunilor (liniilor directorii) privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

Asigurarea confidenţialității comunicaţiilor 
electronice şi a traficului de date aferent, 
efectuate prin intermediul unei reţele publice 
de comunicaţii, şi a serviciilor de comunicaţii 
electronice disponibile pentru public. 

Instrucţiunile (liniile directorii) privind 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, 
elaborate de către  CNPDCP,  nu au 
fost prezentate pentru  avizare. 

În anul 2014  la ANRCETI au fost depuse 2 reclamații 
privind soluționarea litigiilor dintre furnizori. În anii 2015 și 
2016 ANRCETI  nu a soluționat litigii. 

  

 
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 național unic 
pentru apelurile de urgență 112. 

 Efectuat Studiul de fezabilitate privind crearea şi 
funcționarea Serviciului 112 în Republica Moldova 

 Aprobate HG nr.241, 242, 243, 244 din 03.03.2016: 
- Privind crearea Instituției publice ,,Serviciul 

național unic pentru apelurile de urgență 112”; 
- Privind crearea și aprobarea Regulamentului 

Comitetului interdepartamental pentru 
asigurarea interacțiunii dintre SNPAU 112 şi 
serviciile specializate de urgență; 

- Privind Programul de creare a Serviciului 112; 
- Privind aprobarea Conceptului SIA al Serviciului 

112. 

Simplificarea modalității de accesare a 
serviciilor de urgență prin organizarea 
serviciilor specializate de urgență după 
principiul „ghişeului unic”. 
 
Sporirea operativității reacționării la diferite 
situații de urgență. 
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Subsecţiunea. 6  Servicii financiare 
 
La 30 iunie 2015 Banca Națională a Moldovei a demarat 
activitățile aferente proiectului Twinning “Consolidarea 
capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul 
reglementării și supravegherii bancare” în contextul 
implementării cerințelor Acordului Basel II/III care va 
consolida procesul de transpunere în legislația națională a 
legislației Uniunii Europene, în special a standardelor 
internaționale Basel III și care vor permite Băncii Naționale 
să-și întărească capacitățile de reglementare și 
supraveghere a sectorului bancar, respectiv, să fie 
diminuate și riscurile financiare de sistem. Desfășurarea 
proiectului este prevăzută pentru o perioadă de 2 ani. 
În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2015 în cadrul 
proiectului Twinning, angajații Băncii Naționale a Moldovei, 
cu suportul experților Băncii Naționale a României, au 
inițiat unele activități aferente transpunerii în legislația 
Republicii Moldova a acquis-ului Uniunii Europene și 
evaluarea impactului implementării noilor cerințe asupra 
capitalului băncilor. A fost adoptată Strategia de 
implementare a standardelor Basel III în Republica 
Moldova prin prisma cadrului legislativ european (CRD IV), 
care are ca scop identificarea obiectivelor, stabilirea 
calendarului de implementare și a etapelor de urmat. 
Pe parcursul anului 2016 a fost elaborat proiectul noii legi 
bancare – Legea privind activitatea băncilor și a 
societăților de investiții – care transpune parțial Directiva 
2013/36/UE și Regulamentul (UE) 575/2013. În perioada 1 
ianuarie -31 decembrie 2016 au fost organizate o serie de 
întruniri cu reprezentanții sectorului bancar în vederea 
familiarizării acestora cu noile prevederi care urmează să 
fie aprobate. În acest sens, reprezentanții Băncii Naționale 
a Moldovei au prezentat comunității bancare proiectele de 
acte normative elaborate în cadrul proiectului Twinning, 
într-o manieră generală, pentru a face cunoscute băncilor 
modificările care urmează să apară în legislația națională. 
La 30.12.2016 proiectul Legii privind activitatea băncilor și 
a societăților de investiții a fost publicat pe pagina-web 
oficială a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md) 
pentru consultare publică, în același timp fiind informate 
toate părțile interesate. 
Pe parcursul anului 2016, activitatea de elaborare a 
proiectelor regulamentelor, care vor fie emise în vederea 
aplicării noii legi bancare, a continuat conform planului 
intern de acțiuni agreat de partenerii proiectului încă de la 
demararea acestuia. 

Consolidarea capacității Băncii Naționale a 
Moldovei în domeniul reglementării și 
supravegherii bancare în contextul 
transpunerii în legislația națională a legislației 
Uniunii Europene; 
 
Progresul realizat la transpunerea în legislația 
autohtonă a prevederilor cadrului legislativ 
european aferent activității instituțiilor de credit 
(băncilor) și a firmelor de investiții 

 

La 22.07.2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
3 legi care apropie legislația națională de Directiva 
98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
19.05.1998 privind caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și 
de Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 06.06.2002 privind contractele de garanție 
financiară: 

- Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la 
caracterul definitiv al decontării în sistemele de 
plăți și de decontare a instrumentelor financiare, în 
vigoare din 16.03.2017; 

- Legea nr. 184 din 22.07.2016 cu privire la 
contractele de garanție financiară, în vigoare din 
09.03.2017; 

- Legea nr. 185 din 22.07.2016 pentru modificarea 
și completarea unor acte legislative, elaborată în 
vederea aducerii în concordanță a legislației 
naționale cu prevederile legilor nr. 183 și 184 
sus-menționate, în vigoare din 16.03.2017. 

În vederea ajustării cadrului normativ secundar la legile 
sus-menționate, Banca Națională a Moldovei a inițiat 
procesul de amendare a Regulamentului cu privire la 
Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, 
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii 
Naționale a Moldovei nr.250 din 25.10.2012). 

Armonizarea cadrului legal național cu privire 
la caracterul definitiv al decontărilor în 
sistemele de plăți și de decontare a 
instrumentelor financiare și al celui aplicabil 
contractelor de garanție financiară cu normele 
Uniunii Europene în domeniu. 
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La 01.08.2016 a intrat în vigoare Hotărîrea Comitetului 
executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.158 din 
16.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor 
acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei 
(Regulamentul cu privire la transferul de credit, 
Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți 
interbancare, Regulamentul cu privire la activitatea 
prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere 
de bani). Aprobarea acestei hotărîri a derivat inclusiv din 
necesitatea armonizării legislației naționale cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr.1781/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15.11.2006 cu privire la 
informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de 
fonduri (care este prevăzut în Anexa XXVIII-A din Acordul 
de Asociere). 
De asemenea, este de menționat că la 05.06.2015 în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat 
Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 20.05.2015 privind informațiile care 
însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1781/2006, prevederile căruia se 
aplică statelor membre ale Uniunii Europene din 
27.06.2017. Regulamentul (UE) 2015/847 urmează a fi 
transpus în legislația Republicii Moldova conform 
următorului plan de implementare a Acordului de Asociere 
pentru perioada 2017-2019, adoptat de Guvern la 
28.12.2016. 

Impactul social și economic al aprobării 
Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii 
Naționale a Moldovei nr.158 din 16.06.2016 
constă în alinierea la standardele și practicile 
internaționale în domeniul efectuării 
transferurilor și prelucrării automatizate a 
tranzacțiilor financiare interbancare, precum și 
sporirea măsurilor de prevenire, cercetare și 
identificare a activităților de spălare a banilor și 
de finanțare a terorismului. 

 

Legea nr. 239 din 29.12.2015 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 publicată în 
Monitorul Oficial nr.25-30/59 din 05.02.2016 și a intrat în 
vigoare la data publicării. 
 

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. 

 

CNPF a elaborat proiectul Legii cu privire la fondurile de 
pensii facultative. Proiectul legii nr.259 din 14.06.2013 a 
fost aprobat în primă lectură în cadrul şedinței 
Parlamentului din 22.11.2013. 
 

Conformarea cadrului de reglementare a 
sectorului pensiilor facultative cu 
reglementările UE şi cele mai bune practici 
internaţionale în domeniu, impulsionarea 
dezvoltării sectorului fondurilor de pensii 
facultative şi promovarea încrederii publicului 
în aceste instituţii. 

 

Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă 
profesională în asigurări a fost aprobat prin Hotărîrea 
CNPF nr.49/5 din 30.09.2016 și publicat în Monitorul 
Oficial  nr.399-404/1949 din 18.11.2016 
 

Asigură transpunerea prevederilor Directivei 
privind intermedierea în asigurări şi a 
Principiilor IAIS nr.18 „Intermediarii” şi nr.19 
„Conduita de piaţă”. 

 

Capitolul 7. PLĂȚILE CURENTE ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016- 3 măsuri                                                       
Numărul de măsuri realizate- 3 măsuri 
Numărul de măsuri nerealizate- 0 măsuri 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total- N/A 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 1 act 
Nivelul de realizare a acțiunilor în %-   100 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

La data de 10.06.2016 în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.157-162 a fost publicată Legea nr.94 din 
13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-
XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. 
Odată cu publicarea Legii nr.94, unele operațiuni valutare 
de capital au fost liberalizate și, respectiv, actualmente nu 
necesită autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei. 
Aceste liberalizări sînt suplimentare față de acele 
operațiuni valutare de capital care au fost liberalizate 
anterior 

Liberalizarea unor operațiuni valutare de 
capital efectuate prin Legea nr.94 din 
13.05.2016 reprezintă o nouă etapă în 
procesul de liberalizare a circulației 
capitalurilor, avînd în vedere că potrivit 
Acordului de Asociere Republica Moldova și-a 
asumat obligația de a asigura aplicarea 
progresivă a normelor Uniunii privind libera 
circulație a capitalurilor. În rezultat, o serie de 
operațiuni valutare de capital (totalmente sau 
în limita plafonului stabilit), anterior supuse 
autorizării din partea Băncii Naționale a 
Moldovei, pot fi efectuate fără a apela la 
Banca Națională pentru obținerea autorizației 
respective. 

 

Capitolul 8. ACHIZIŢII PUBLICE 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016- 10 măsuri                                                       
Numărul de măsuri realizate- 7 măsuri 
Numărul de măsuri nerealizate- 3 măsuri 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total- 50% 
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Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016  - 2 acte 
Nivelul de realizare a acțiunilor în %- 70 % 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

- A fost adoptată Hotărîrea Parlamentului nr. 271 din 
15.12.2016 „Cu privire la instituirea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor”; 
- A fost modificată pagina web a Agenției Achiziții Publice; 
- A fost adoptată Legea nr.131 privind achizițiile publice, în 
vigoare la data de 01 mai 2016, care este armonizată la 
Directivele 2004/18/CE şi ale Directivei 89/665/CEE și 
include normele stabilite de articolul 271 aliniatele (2)-(15) 
din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană; 
- A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 
nr.1332  din  14.12.2016 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice 
pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea acesteia”, care include în sine Foia de 
parcurs, însoțită de un calendar al etapelor și termenilor 
stabilite în anexa XXIX B la Acordul de Asociere. 
 
 
 
 
 

- Instituirea unui organism imparţial şi 
independent cu responsabilitatea de revizuire 
a deciziilor luate de autorităţile sau entităţile 
contractante în timpul atribuirii contractelor de 
achiziții publice; 
- Simplificarea accesului la informațiile plasate 
pe pagina web a Agenției Achiziții Publice; 
- Legea nr. 131 privind achizițiile publice 
conține standarde de bază ce revin din 
normele și principiile achizițiilor publice, 
reglementate în acquis-ul Uniunii Europene în 
domeniul achizițiilor publice (principiul 
nediscriminării, al egalității de tratament, al 
transparenței și al proporționalității). 

Punerea în aplicare Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Agenţiei 
Naţionale pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor și crearea Agenției 
propriu-zise.  
Punerea în aplicare a SDSAP 2016-
2020. 
Elaborarea, promovarea și aprobarea 
cadrului legal necesar implementării 
noilor Directive Europene în materie 
de achiziții publice. 
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 2014-2016- 124 măsuri 
Numărul de măsuri realizate - 115 măsuri 
Numărul de măsuri nerealizate - 7 măsuri (realizate parțial, aflate la etapa de finalizare) 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total – 100% 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016 - 9 acte  
Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 92% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Crearea premiselor pentru creșterea producerii și 
comercializării produselor inovatoare și creative, prin 
introducerea noțiunii de “activitate inovațională” în Legea 
179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, 
instituirea mecanismului de monitorizare a volumului de 
comercializare a producţiei inovaţionale rezultate din 
proiectele de inovare şi transfer tehnologic, elaborarea 
catalogului serviciilor prestate de institutele de cercetare 
din Republica Moldova și crearea Bazei de date a 
întreprinderilor cu potențial de inovare.  
 
Crearea unui mecanism financiar naţional care să 
faciliteze brevetarea internaţională a produselor inovatoare 
prin aprobarea Regulamentul cu privire la susținerea 
brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante 
create în Republica Moldova (Hotărâre de Guvern nr. 805 
din 28.06.2016)  
 
Aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 
privind implementarea Strategiei Naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (Hotărârea 
Guvernului nr. 491 din 11.08.2015)  

Crearea cadrului normativ-legislativ prietenos 
activităților inovaționale și a instrumentarului 
necesar pentru monitorizarea implementării 
tehnologiilor și proceselor inovaționale, 
precum și urmărirea dinamicii de 
comercializare a producției inovaționale 
rezultate din proiectele de inovare şi transfer 
tehnologic.  
Susținerea brevetării în străinătate a invențiilor 
și a soiurilor de plante cu potențial economic, 
create în Republica Moldova.  
Asigurarea realizării și implementării 
obiectivelor Strategiei Naționale în domeniul PI 
și asigurarea continuității inițiativelor de 
modernizare și consolidare a sistemului de PI 
inițiate în cadrul Planului de acțiuni al SNPI 
pentru anii 2012-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajustarea cadrului legislativ național la prevederile 
Acordului de asociere în materie de marcă, soiuri de 
plante și design industrial prin adoptarea Legii nr. 162 din 
30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative.   

Asigurarea unui nivel de protecție juridică în 
Republica Moldova similar celui din UE. 
 
 
 

 

Implementarea sistemului de validare a brevetelor 
europene pe teritoriul Republicii Moldova prin crearea 
cadrului normativ-legislativ și mecanismului de validare 
asigurat prin adoptarea Legii nr.57 din 09.04.2015 pentru 
ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica 
Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind 
validarea brevetelor europene, semnat la 16 octombrie 
2013 și a Legii nr. 160 din 30.07.2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind 
protecţia invenţiilor.  

Integrarea sistemului național de protecție a 
invențiilor prin brevete în sistemul de brevete 
european, acordarea posibilității de validare a 
cererilor de brevet european şi a brevetelor 
europene pe teritoriul Republicii Moldova prin 
intermediul Oficiul European de Brevete.  

 

 Ajustarea cadrului legislativ național la prevederile 
Acordului de asociere în materie de drept de autor și 
asigurarea armonizării legislației naționale cu 
prevederile aquis-ului comunitar prin transpunerea 
parțială a Directivei 2006/116/CE din 12.12.2006 

Asigurarea unei durate de protecție a 
drepturilor de autor și drepturilor conexe 
similare celei din UE.  
Inițierea procesului de reformare și 
consolidare a sistemului de gestiune colectivă 

Adoptarea proiectului legii pentru 
modificarea și completarea Legii 
139/2010 în partea ce vizează 
activitatea OGC-urilor.  
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privind durata de protecţie a drepturilor de autor şi a 
anumitor drepturi conexe.  

 Elaborarea unui proiect de modificare și completare a 
Legii 139/2010 pentru transpunerea parțială a 
Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26.02.2014 privind gestiunea colectivă 
a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe 
piața internă. Proiectul de lege este în proces de 
consultări publice.  

a drepturilor de autor și drepturilor conexe în 
vederea asigurării unei mai bune organizări, 
transparenței și echității în activitatea 
organizațiilor de gestiune colectivă (OGC) din 
RM. 

Elaborarea și adoptarea în I lectură de către Parlament la 
data de 16.07.2014 a proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, şi anume 
a: 
- Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la 

activitatea farmaceutică, Legii nr.1409-XIII din 17 
decembrie 1997 cu privire la medicamente,   

- Legii nr. 119 – XV din 22 aprilie 2004 cu privire la 
produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți.  

Crearea premiselor pentru stabilirea unui 
mecanism în vederea asigurării unei limite 
temporale de protecție a datelor testării 
prezentate pentru obținerea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă a unui produs farmaceutic 
precum și a datelor referitoare la produsele de 
protecţie a plantelor 

Adoptarea proiectului de lege în 
lectura a II-a și implementarea în 
Republica Moldova a regimului de 
protecție a datelor testării. 

Reprezentantul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor 
de Plante participat la şedinţa Biroului şi Comitetelor 
UPOV din martie şi octombrie anul curent;  
A fost elaborat planul testării şi se testează la 
Distinctivitate, Uniformitate şi Stabilitate (DUS) pentru anul 
2016 în corespundere cu ghidurile UPOV pentru 
acordarea Brevetului pentru soi (56 soiuri noi). 

  

Ajustarea cadrului legislativ național la prevederile 
Acordului de asociere în materie de indicații geografice, 
inclusiv a Directivelor și Regulamentelor UE vizate de 
Anexa XXX-A, partea B și Anexa VII, prin adoptarea Legii 
nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia 
indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) şi 
specialităţilor tradiţionale garantate (STG).  

Crearea unui cadru legislativ și instituțional 
similar în domeniul IG similar celui din UE, 
inclusiv în partea ce vizează normele de 
acordare a dreptului de utilizare. Crearea 
mecanismului de protecție a IG din RM pe 
teritoriul UE pe principii de reciprocitate fără 
implicații financiare și administrative din partea 
titularilor IG. 

Aprobarea  modificărilor la 
Regulamentul privind procedura de 
depunere, examinare şi înregistrare a 
IG, DO, și  STG, aprobat prin  
Hotărârea  Guvernului nr.610 din 5 
iulie 2010. 
 
 

Instituirea Subcomitetului RM-UE pentru Indicaţii 
Geografice,  adoptarea Regulamentului de procedură a 
Subcomitetului, stabilirea mecanismului de cooperare 
dintre părți și organizarea a 2 reuniuni ale Subcomitetului. 
Semnarea Deciziei de modificare a anexelor XXX-C și 
XXX-D la Acordul de Asociere  (Decizia Nr.1/2016 a 
Subcomitetului pentru Indicații Geografice din 18 
octombrie2016). 
 

Crearea unui mecanism eficient  de 
colaborarea dintre RM și UE în domeniul IG, 
obținerea protecției pe teritoriul UE pentru 4 IG 
noi ale RM începând cu 18 noiembrie 2016. 

 
 

Îmbunătățirea cadrului normativ-legislativ și instituțional  al 
oficiului de PI prin adoptarea Legii nr.114 din 3 iulie 2014 
cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), Legii nr. 101 din 26.05.2016 pentru 
modificarea unor acte legislative, Hotărârii Guvernului 
nr.325 din 02.06.2015 privind reorganizarea Întreprinderii 
de Stat AGEPI.  

Consolidarea sistemului de PI prin 
reorganizarea și consolidarea instituției publice 
Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) aflată în subordinea 
Guvernului. 
 

 

 Modernizarea procedurilor de depunere și examinare  
a cererilor de proprietate intelectuală, implementarea 
sistemului de depunere on-line, crearea modulelor 
pentru „Depunerea on-line a Formularelor”, 
„Cabinetul personal de lucru”, „Achitarea taxelor on-
line”, „Formarea dosarului electronic”, „Automatizarea 
procedurii de expertiză a obiectelor de PI”, etc. 
Implementarea Serviciul Guvernamental de achitare 
a taxelor on-line MPay și Serviciul Guvernamental de 
semnare MSign, utilizând Semnătura Digitală și 
Mobilă.  

 Asigurarea transparenței în procedura de examinare 
și înregistrare a obiectelor de PI, perfecționarea 
Bazelor de date accesibile online cu titlu gratuit  pe 
pagina web AGEPI. Completarea Bazei de Date 
Mărci cu informația privind deciziile emise în procesul 
de examinare 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/DeciziiEm
ise.aspx  

Facilitarea accesului la informația și serviciile 
oferite de AGEPI prin digitalizarea procedurilor 
și informației de interes public. În anul 2016 
prin sistemul de depunere on-line a cererilor s-
au depus 1027 de cereri de 
înregistrare/brevetare a obiectelor de PI, ceea 
ce constituie 43% din totalul cererilor depuse 
pe cale națională la AGEPI și 480 de cereri de 
reînnoire a obiectelor de PI, ceea ce constituie 
47% din totalul de cereri de reînnoire. 

 

Consolidarea capacităţilor instituţionale ale universităţilor 
din Republica Moldova în ceea ce priveşte managementul 
transferului tehnologic şi proprietăţii intelectuale. 
 
 

Crearea a patru Oficii de Transfer Tehnologic 
în  universităţile din RM (USM, UTM, UASM, 
USARB). Lansarea unui program de master în 
domeniul Managementului Inovațional și 
Transferului Tehnologic. 
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Aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către organele 
vamale (aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 915 din  
26.07.2016), organizarea de seminarii și instruiri în 
domeniul PI pentru vameși.  

Crearea unui cadru normativ-legislativ similar 
celui din UE și sporirea capacităților și 
abilităților Serviciului Vamal de identificare și 
contracarare a încălcărilor drepturilor de PI la 
frontieră. 

 

 Consolidarea capacităților instituționale ale 
autorităților de aplicare a legii, inclusiv prin instruirea 
ofițerilor de poliție și investigație, procurorilor, 
vameșilor și judecătorilor (în perioada 2014-2016 au 
fost organizate 12 seminare de instruire în domeniul 
PI). 

 Elaborarea și editarea a Raportului național anual 
privind respectarea drepturilor de PI în RM. 

 Obținerea suportului UE pentru implementarea în RM 
a unui proiect de asistență tehnică în vederea 
asigurării drepturilor de PI și crearea unui sistem 
informațional  pentru asigurarea schimburilor de date 
în domeniul protecţiei şi asigurării dreptului de 
proprietate intelectuală cu participarea autorităţilor 
abilitate cu responsabilităţi în domeniul proprietăţii 
intelectuale. Proiectul 
EuriopeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală” a demarat la 10 noiembrie 2016 și va fi 
implementat pe o durată de 24 de luni.  

Instituirea în cadrul autorităților relevante a 
punctelor/unităților responsabile de drepturile 
de PI, creșterea nivelului de cunoștințe a 
personalului în domeniul PI, consolidarea 
cooperării interinstituționale inclusiv prin 
intermediul unui sistem informațional de 
schimb de date. 
 

 

 În perioada 2014-2016, au fost organizate peste 200 
de evenimente de informare și instruire  în domeniul 
PI la care au participat peste 7000 de persoane. 

 Au fost organizate 3 campanii naționale, inclusiv 
campania pentru elevii mun. Chișinău “Stop pirateria 
și contrafacerea”, campania pentru bibliotecari și 
campania de informare în domeniul Indicațiilor 
geografice pentru producători.   

Ridicarea  nivelului de informare a publicului 
larg cu referire la subiectele de PI. O mai bună 
cunoaștere a domeniului de PI în rândul 
bibliotecarilor, profesorilor și elevilor din mun. 
Chisinau. Creșterea numărului de noi utilizatori 
ai sistemului de PI, inclusiv a sistemului de IG.    

 

Aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către organele 
vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.915 din 
26.07.2016 

Armonizarea cadrului normativ cu legislaţia UE 
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 

A fost ajustat Codul Vamal la prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003. 

  

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 a organizat 2 activităţi în domeniul 
examinării cazurilor privind proprietatea intelectuală, fiind 
instruite73 de persoane: 51 judecători, 17 reprezentanţi 
AGEPI, 1 avocat, 7 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 
Instruirea continuă a cadrelor cu responsabilităţi în 
domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Serviciului Vamal 
În anul 2016 INJ a organizat 3 activităţi de instruire 
continuă în domeniul proprietăţii intelectuale, la care au 
participat 128 persoane inclusiv 47 judecători, 35 
procurori, 28 reprezentanţi AGEPI şi 18 persoane 
aparţinând altor categorii. 

Sporirea calificării profesionale a judecătorilor 
în domeniul examinării cazurilor privind 
proprietatea intelectuală 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea capacităţilor profesioniştilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale 
 

 

Capitolul 10. CONCURENŢA 

Numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 - 29 (dintre care 8 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri realizate- 29 (dintre care 8 cu caracter continuu) 
Numărul de măsuri nerealizate- 0 
Nivelul de armonizare la acquis conform AA în % din total- N/A 
Numărul de acte adoptate/aprobate conform PNAAA  2014-2016- 7 acte 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % - 100% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

În vederea revizuirii cadrului normativ de reglementare a 
mediului de afaceri privind compatibilitatea cu noua Lege a 
concurenţei și abrogării sau modificării actelor normative 
care contravin Legii concurenţei şi în vederea revizuirii 
constrângerilor sectoriale specifice care afectează 
concurenţa de pe piaţă, folosind abordarea de 
Reglementare a Pieţei Produsului a OCDE şi identificarea 
sectoarelor şi acţiunilor prioritare, în vederea eliminării 
ulterioare a reglementărilor ce contravin Legii concurenţei: 
 A 

Consolidarea cadrului legal. 
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fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative. Prin scrisoarea 
Consiliului Concurenței nr. DJ - 02/711-2165 din 15 
decembrie 2016 proiectul a fost remis autorităților 
competente spre avizare și plasat pe pagina web a 
Consiliului Concurenței.  

 A 
fost elaborat proiectul Programului național în 
domeniul concurenței și ajutorului de stat, care în 
data de 23 decembrie 2016, a fost remis Centrului 
Național Anticorupție pentru expertiză anticorupție. 
(Scrisoarea nr. SSP – 13/28-2031 din 23.12.2016). 

În vederea elaborării şi adoptării liniilor directorii relevante 
şi a regulamentelor interne pentru implementarea eficientă 
de către Consiliul Concurenţei a Legii concurenţei: 
 A 

fost aprobat Regulamentul intern al Consiliului 
Concurenţei (Ordinul Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 123-P din 15.07.2013); 

 A 
fost aprobată Instrucţiunea cu privire la organizarea 
circulaţiei documentelor din cadrul Consiliului 
Concurenţei (Ordinul Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 112-P din 21.03.2014); 

 A 
fost aprobată  Instrucțiunea cu privire la procesul de 
constatare a faptei contravenţionale din domeniul 
concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii (Ordinul 
Președintelui Consiliului Concurenței nr. 430-P din 
31.12.2014); 

 A 
fost aprobat Regulamentul privind acceptarea 
angajamentelor propuse de către întreprinderi  
(Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 
22.01.2015); 

 A 
fost aprobat Regulamentul cu privire la Consiliul de 
experți pe lângă Consiliul Concurenței (Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 03 martie 
2016). 

Armonizarea legislației naționale în domeniul 
concurenței.  
Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul concurenței. 

 

În vederea elaborării şi implementării unui program 
naţional în domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat prin 
preluarea celor mai bune practici europene: 
 Prin scrisoarea nr. SSP – 13/28-2031din  data de 

23.12.2016,  Proiectul Programului național în 
domeniul concurenței și ajutorului de stat împreună 
cu Tabelul de divergență al acestuia au fost 
expediate către Centrul Național Anticorupție pentru 
expertiză anticorupție; 

 Programul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
Concurenței pentru consultări publice. 

Dezvoltarea mediului concurențial loial prin 
deschiderea sectoarelor economice către 
concurență și monitorizarea eficientă a 
ajutorului de stat. 

 

În vederea elaborării şi prezentării propunerilor privind 
excluderea prevederilor privind publicitatea destinată 
consumatorilor din domeniul de competenţă al Consiliului 
Concurenţei: 
Au fost elaborate propunerile privind excluderea 
prevederilor privind publicitatea destinată consumatorilor 
din domeniul de competenţă al Consiliului Concurenţei și 
au fost  remise către Ministerul Justiției (Scrisoarea nr. DJ-
02/398-1192 din 29 iunie 2016). 

Implementarea prevederilor art. 335 alin. (1) 
din Acordul de Asociere RM – UE. 
 

 

În vederea asigurării  cu resurse umane calificate în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat: 
 În 

anul 2016, au fost desfășurate 5 concursuri de 
angajare (un concurs în desfășurare) pentru funcțiile 
publice vacante. În total au fost scoase la concurs 29  
de funcții publice și au fost angajați 16 funcționari. 
Colaboratorii Consiliului Concurenței au beneficiat de 
56 de instruiri în domeniu,  dintre care 37  interne și 
19 externe. Durata formării profesionale a angajaților 
a constituit în anul 2016 – 9355 ore; 

 În 
anul 2015 au fost desfășurate 6 concursuri de 
angajare pentru funcțiile publice vacante. În total au 
fost scoase la concurs 13 de funcții publice și au fost 
angajate 31 de persoane. Colaboratorii Consiliului 
Concurenței pe parcursul anului 2015 au beneficiat 
de 4228 ore de instruire; 

 În 
anul 2014 au fost desfășurate 2 concursuri de 
angajare pentru funcțiile publice vacante. În total au 
fost scoase la concurs 58 de funcții publice și au fost 
angajate 27 de persoane. Colaboratorii Consiliului 
Concurenței pe parcursul anului 2014 au beneficiat 

Consolidarea instituțională în vederea 
realizării eficiente a activității instituției. 
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de 4788  ore de instruire. 
În vederea identificării mecanismelor ce ar stabili 
obligativitatea avizării obligatorii de către Consiliul 
Concurenţei a proiectelor legislative şi normative ce pot 
avea impact anticoncurenţial: 
 A fost aprobată Hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 45 din 31 martie 2016, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 90-99 din 08.04.2016, potrivit 
căreia ,,Proiectele de acte legislative și normative ce 
pot avea impact anticoncurențial urmează să fie 
avizate de Consiliul Concurenței conform legii 
concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012”; 

 Pe parcursul anului 2016 Consiliul Concurenței a 
avizat 81 proiecte de acte legislative/normative. 

Dezvoltarea mecanismului ce ar permite 
eliminarea prevederilor ce pot avea impact 
anticoncurențial. 

 

În vederea elaborării unui studiu privind analiza mediului 
concurenţial în sectoarele strategice ale economiei şi cu 
potenţial de dezvoltare: 

 La data de 21.10.2014, în cadrul unui Workshop 
a fost prezentat rezultatul studiului ”Analiza 
sectoarelor economice pentru a identifica 
obstacolele majore privind concurența”, efectuat 
de  Consiliul Concurenței și Compania Human 
Toolkit, cu suportul Băncii Mondiale. 

Identificarea sectoarelor și/sau piețelor 
prioritare ale economiei Republicii Moldova în 
care sunt prezente constrângeri majore în 
calea concurenței. 

 

În vederea identificării întreprinderilor învestite cu drepturi 
exclusive şi monitorizarea activităţii acestora: 
A fost inițiată investigația utilă privind identificarea 
entităților investite cu drepturi exclusive și monitorizarea 
activității acestora. Ca rezultat al monitorizării, în proiectul 
Programului Național în domeniul concurenței și ajutorului 
de stat au fost incluse acțiuni de revizuire a drepturilor 
exclusive. 

Optimizarea și monitorizarea sistemului de 
drepturi exclusive. 

 

În vederea promovării culturii concurenţiale (prin 
intermediul trainingurilor, conferinţelor de presă, meselor 
rotunde etc.): 
În perioada de raportare au fost organizate 32  evenimente 
specializate în promovarea culturii concurențiale. 

Creșterea culturii concurențiale.  

În vederea implicării experţilor internaţionali pentru 
preluarea celor mai bune practici în domeniul concurenţei 
şi ajutorului de stat: 
În perioada raportată, colaboratorii Consiliului Concurenței 
au participat la  
52 de evenimente cu implicarea asistenței tehnice 
internaționale în vederea preluării celor mai bune practici 
în domeniul concurenței și ajutorului de stat. 

Preluarea celor mai bune practici în domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat din experiența 
internațională în domeniu. 

 

În vederea elaborării şi organizării programelor 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: 
 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; 

 La data de 03 noiembrie 2014 s-a desfăşurat 
programul de instruire privind ,,Combaterea ofertelor 
trucate” organizat de Consiliul Concurenţei pentru 
angajaţii Agenţiei de Achiziţii Publice. 

 La data de 19 mai 2014 angajaţii Consiliului 
Concurenței au participat la un program de instruire 
cu tematica ,,Achiziţii publice. Prevederi legale şi 
practici de lucru.” organizat de Agenţia de Achiziţii 
Publice. 

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.  
Consolidarea priorităților de colaborare între 
instituții în vederea exercitării acțiunilor de 
depistare și contracarare a presupuselor 
acțiuni de trucare a ofertelor. 

 

În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 139 
din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat: 
 P

rin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr.  ASER 
– 58 din 27.12.2016 a fost  aprobat Raportul anual 
privind ajutoarele de stat acordate în anul 2015; 

 În 
anul 2016 au fost autorizate 10 ajutoare de stat; 

 P
rin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3 
din 08.09.2016 cu privire la aprobarea unor acte 
normative privind ajutoarele de stat sectoriale a fost 
aprobat  Regulamentul privind evaluarea ajutorului de 
stat acordat pentru infrastructurile sportive și pentru 
infrastructurile de agrement multifuncționale și a fost 
expediat Ministerului Justiției  prin scrisoarea nr. DJ-
02/527-1605 din 19 septembrie 2016; 

 P
rin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.3 din 
08.09.2016 cu privire la aprobarea unor acte 
normative privind ajutoarele de stat sectoriale  a fost 
aprobat Regulamentul privind evaluarea ajutorului de 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. Asigurarea transparenței în 
acordarea ajutoarelor de stat, precum și 
monitorizarea utilizării ajutoarelor autorizate. 
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stat acordat pentru cultură și pentru conservarea 
patrimoniului și a fost expediat Ministerului Justiției  
prin scrisoarea nr. DJ-02/527-1605 din 19 septembrie 
2016; 

 P
rin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.3 din 
08.09.2016 cu privire la aprobarea unor acte 
normative privind ajutoarele de stat sectoriale a fost 
aprobat Regulamentul privind evaluarea ajutorului de 
stat acordat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de 
comunicaţii electronice în bandă largă și a fost 
expediat Ministerului Justiției  prin scrisoarea nr. DJ-
02/527-1605 din 19 septembrie 2016; 

 În 
anul 2016 au fost autorizate 10 ajutoare de stat, au 
avut loc 39 întrevederi consultative și au fost oferite în 
jur de 1498 consultații telefonice în domeniul 
ajutorului de stat; 

Elaborarea şi adoptarea liniilor directorii relevante şi a 
regulamentelor interne pentru implementarea eficientă de 
către Consiliul Concurenţei a Legii nr. 139 din 15 iunie 
2012 cu privire la ajutorul de stat: 
 P

rin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 5 
din 27.12.2016 au fost aprobate modificări la 3 
regulamente din domeniul ajutorului de stat în 
conformitate cu prevederile art. 339 din Acordul de 
Asociere RM-UE (ratificat prin Legea nr. 112 din 
02.07.2014). 
- Regulamentul privind forma de notificare, 

procedura de examinare și adoptare a deciziilor 
cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin  
Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 
din 30 august 2013;       

- Regulamentul privind ajutorul de minimis, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 2 din 30 august 2013; 

- Regulamentul cu privire la Registrul ajutorului de 
stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 3 din 30 august 2013.  

 A
u fost aprobate 10 Regulamente prin Hotărârile 
Plenului Consiliului Concurenței nr.3 din 08.09.2016 
și nr.4 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea unor 
acte normative privind ajutoarele de stat sectoriale. 

 A 
fost aprobat Regulamentul privind acordarea 
ajutorului de stat în sectorul forestier (Hotărârea 
Plenului Consiliului Concurenţei nr. 4 din 25.12. 
2015). 

 A 
fost aprobat Regulamentul  privind evaluarea 
ajutorului de stat acordat pentru finanţarea  
aeroporturilor şi ajutorului la înfiinţare pentru 
companiile aeriene (Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 4 din 25 iulie 2014). 

 A 
fost aprobat Regulamentul privind evaluarea 
ajutorului de stat acordat pentru dezvoltarea rapidă a 
reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă 
(Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 5 din 
25.09.2014). 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru serviciile publice de transport feroviar şi rutier 
de călători: 
• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale; 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 10 din 06.11.2014. 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru întreprinderile feroviare: 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.4 din 29.09.2016; 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr.  9 din 30.10.2014. 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru serviciile publice de radiodifuziune: 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 
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aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale;  

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 7 din 30.10.2014. 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru societăţile de administrare a navelor: 
• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale; 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 11 din 06.11.2014. 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru serviciile poştale: 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale;  

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 12 din 13.11.2014. 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru filme şi alte opere audiovizuale: 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale;  

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 8 din 30.10.2014. 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Elaborarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Concurenţei 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de 
stat pentru sectorul siderurgic: 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.3 din 08.09.2016 cu privire la 
aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de 
stat sectoriale; 

• Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 6 din 16.10.2014 

Elaborarea actelor necesare implementării 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Armonizarea legislației secundare în domeniul 
ajutorului de stat. 

 

Crearea şi implementarea Sistemului informaţional 
„Registrul ajutorului de stat din Moldova”: 

• Prin Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016 a 
fost aprobat  Regulamentul privind modalitatea de 
ţinere a Registrului ajutoarelor de stat (Monitorul 
Oficial 353-354 din 11.10.2016) 

• 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).   

Crearea şi implementarea Sistemului 
informaţional Registrul ajutorului de stat din 
Moldova, în vederea creşterii transparenţei în 
operaţiunile de acordare a ajutorului de stat, 
contribuind la minimizarea impactului negativ 
al ajutorului de stat asupra concurenţei şi a 
comerţului internaţional. 

 

În vederea intensificării dialogului cu autorităţile publice în 
scopul informării despre legislaţia din domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat: 
În perioada de raportare au avut loc peste 81 de ședințe 
cu autoritățile publice în vederea informării despre 
legislaţia din domeniul concurenţei şi ajutorului de stat. 

Intensificarea dialogului cu autorităţile publice 
în vederea informării personalului acestora 
privind prevederile legislaţiei din domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat. 
 

 

Inventarierea ajutoarelor de stat existente la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 privind ajutorul de 
stat: 

• Pe parcursul trimestrului II și III, anul 2016 informația 
a fost introdusă în SIRASM și în Inventarul ajutoarelor 
de stat a Republicii Moldova, în vederea elaborării 
Raportului privind ajutoarele de stat acordate; 

• Până la data de 31 martie, 2016 furnizorii de ajutor de 
stat au raportat ajutoarele de stat și de minimis 
acordate în anul 2015; 

• Prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. 
ASER-26 din 30.05.2016 a fost aprobat Raportul 
privind ajutoarele de stat acordate în Republica 
Moldova pentru anul 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; 

• Consiliul Concurenţei a organizat şedinţe cu furnizorii 
ajutorului de stat, în cadrul cărora aceştia au fost 
informaţi cu privire la prevederile Legii nr. 139 din 15 
iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, fiind instruiţi în 
vederea completării Formularelor de raportare a 
ajutorului de stat, în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului cu privire la Registrul ajutorului de 
stat aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. 3 din 30 august 2013;  

• Formularele de raportare a ajutoarelor de stat 

Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
139 din 15 iunie 2012 privind ajutorul de stat. 
Asigurarea transparenței în acordarea 
ajutorului de stat. 
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existente parvenite de la furnizorii de ajutor de stat se 
includ în Inventarul ajutoarelor de stat al Republicii 
Moldova (pentru perioada 2011 – 16 august 2013). 

Elaborarea şi aprobarea mecanismului de colectare a 
informaţiei şi monitorizare a tuturor ajutoarelor de stat 
acordate în Republica Moldova: 

• 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).    

• La data de 01 iulie 2014, Consiliul Concurenței, cu 
suportul Băncii Mondiale, a organizat Conferința 
Internaţională cu genericul „Noi oportunităţi 
concurenţiale prin prisma implementării politicii 
ajutoarelor de stat”, în cadrul căreia a fost lansat 
Sistemul informaţional „Registrul ajutoarelor de stat 
din Moldova” (SIRASM). 

Punerea în aplicare a prevederilor art. 19 alin. 
(1) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire 
la ajutorul de stat. 
Conectarea circa a 160 de furnizori de ajutor 
de stat la SIA ,,Registrul ajutoarelor de stat” 

 

Elaborarea şi iniţierea implementării unui program de 
instruire obligatorie a judecătorilor în dosare aferente 
concurenţei şi aplicării prevederilor Legii concurenţei şi 
Legii ajutorului de stat 

• În anul 2014, INJ a organizat 2 activităţi în domeniul 
examinării dosarelor aferente concurenţei şi aplicării 
prevederilor Legii concurenţei şi Legii ajutorului de stat, 
fiind instruiţi 40 judecători. 

• 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 instruiţi11 judecători, 13 asistenţi judiciari, 1 
persoană alte categorii. 

Consolidarea cunoştinţelor judecătorilor în 
domeniul examinării dosarelor aferente 
concurenţei şi aplicării prevederilor Legii 
concurenţei şi Legii ajutorului de stat 
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TITLUL VI:  ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL 

 
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate în 2014-2016 – 42 măsuri 
Nr. de măsuri realizate – 30 măsuri 
Nr. de măsuri nerealizate  – 12 măsuri 
Nivelul de armonizare a acquis-ului conform AA în % din total –0 % 
Nivelul de realizare a acțiunilor în % -  78, 5% 

REALIZĂRI IMPACT RESTANŢE 

Capitolul I. Asistenţă financiară 

Continuarea eforturilor de gestionare eficientă a asistenței acordate de UE şi alţi parteneri de dezvoltare, inclusiv prin revizuirea cadrului normativ 
național în domeniu. Stabilirea priorităţilor pentru asistenţa acordată de UE
Cadrul normativ a fost revizuit prin adoptarea Hotărârii 
Guvernului Nr. 561 din  19.08.2015 cu privire la 
reglementarea cadrului instituțional și mecanismului 
de coordonare a asistenței externe acordate 
Republicii Moldova de organizațiile internaționale și 
țările donatoare care aborgă HG 12 din 19 ianuarie 
2010. 
 
  

Regulamentul are ca obiectiv creşterea 
eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii asistenţei 
externe prin o mai bună coordonare pe 
parcursul întregului proces de programare, 
implementare, monitorizare și evaluare a 
asistenţei externe. Scopul acestuia este:
    a) definirea clară a competenţelor între 
entităţile implicate în procesul de 
programare, implementare, monitorizare și 
evaluare a asistenţei externe acordate de 
comunitatea donatorilor;
    b) stabilirea unei proceduri uniforme şi 
eficiente de programare şi monitorizare a 
asistenţei externe acordate de comunitatea 
donatorilor. 

Capacităţile instituţionale limitate, lipsa 
personalui/resurse umane în cadrul 
autorităţii centrale 
Stabilirea cadrului normativ pentru 
gestionarea programelor de cooperare 
trnasforntalieră, desemnarea Oficiului 
pentru  coordonarea Programelor de 
cooperare transfrotalieră şi transnaţională 
Eficientizarea portalului de gestionare a 
asistenţei externe, prin plasarea 
informaţiilor actualizate privind cadrul de 
cooperare cu partenrii de dezvoltare, 
inclusiv UE. 

Prioritățile strategice de cooperare dintre RM și UE au 
fost negociate şi fixate în Cadrul Unic de Sprijin pentru 
2014-2017 (Single Support Framework), 
Memorandumd e Îneţelegere semnat la 7.11.2014. 
 
Totodată,  au fost negociate şi agreate Programele 
Anuale de Acţiuni (Annual Action Programme AAP), 
după cum urmează: 
AAP 2014 – 110 mln Euro (dintre care 37mln Euro 
pentru programul în domeniul Finaţelor Publice 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=355411 
şi 64 mln Euro pentru programul ENPARD) 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=361908 
Adiţional au fost oferiti 30 mln Euro pentru 
implementarea DCFTSA  
http://amp.gov.md/portal/sites/default/files/inline/22954
78_md_agreement_dcft.pdf  
 
AAP 2015- 90 mln Euro, inclusiv: 
20 mln Euro - Reforma Administraţiei Publice  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=366836 
57 mln Euro - Reforma Poliţiei 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=367642 
8 mln Euro – Sprijin pentru Societatea Civilă 
5 mln Euro – Facilitatea de Cooperare Tehnică 
 
AAP 2016 – 89 mln Euro, inclusiv: 29 mln Euro pentru 
Facilitatea de Cooperare Tehnică (inclusiv o nouă 
Misiune EUHLPAM) şi 60 mln Euro pentru 
Dezvoltarea Zonelor Rurale 
 
În septembrie 2016 au fost iniţiate discuţiile asupra 
SSF 2017-2020. 
 

Asigurarea gestionării şi valorificării 
asistenţei UE. 
 
Eficientizarea utilizării asistenţei prin 
identificarea priorităţilor la nivel naţional. 
 
 

Asigurarea unei transparenţe sporite în 
procesul de negociere a Programelor şi 
Acordurilor de Finanţare.  
 
Finalizarea discuţiilor pe marginea AAP 
2016 

Racordarea procesului de programare a asistenţei cu 
Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi/sau bugetele 
anuale 

CBTM racordat la prognozele de asistenţă 
externă 

 

Instruirea autorităţilor naţionale în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare şi protejării 
intereselor financiare ale UE  

Consolidarea capacităţilor autorităţilor 
naţionale în gestionarea eficientă a 
asistenţei acordate. 

 

Capitolul 2. Dispoziţii Antifraudă şi de Control 

În perioada anului 2015-2016, colaboratorii CNA au 
beneficiat de 150 instruiri tematice desfăşurate 
inclusiv peste hotarele ţării. La fel, colaboratorii CNA 
participă periodic la instruirile, atelierele de lucru, 
cursurile de profesionalizare organizate la nivel 
naţional de către Institutul Naţional al Justiţiei, 
Academia de Administrare Publică, organizaţiile 
nonguvernamentale de profil. ulterior în vederea 

Consolidarea capacităţilor profesionale ale 
angajaţilor CNA în domeniul anticorupţie. 
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îmbunătăţirii cadrului naţional legal şi instituţional. 

La 19.09.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului 
nr. 767 pentru implementarea Legii nr. 325 din 
23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale. 
Astfel, prin Anexa 1. la HG nr. 767/2014 a fost aprobat 
şi Regulamentul – Cadru cu privire la evidenţa 
cazurilor de influenţă necorespunzătoare.  
Regulamentul – Cadru stabileşte procedura de 
comunicare şi evidenţă a influenţelor 
necorespunzătoare exercitate asupra agenţiilor 
publici, modul de completare şi gestionare a registrului 
pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare. 

Regulamentul se aplică agenţilor publici şi 
entităţilor publice în procesul de identificare 
şi denunţare a influenţelor 
necorespunzătoare exercitate de către terţe 
persoane, precum şi instituţiei care 
realizează testarea integrităţii profesionale. 

 

La 26.10.2015 a fost semnat Aranjamentul 
Administrativ de Cooperare dintre CNA şi  Oficiul 
European de Luptă Antifraudă, în vederea intensificării 
cooperării la nivel operaţional şi schimbului de 
informaţii cu instituţiile abilitate antifraudă din UE. 

Implementarea Aranjamentului Administrativ 
de Cooperare între CNA şi OLAF va 
intensifica cooperarea dintre Părţi, în 
vederea realizării schimbului de informaţii şi 
experienţă în domeniul prevenirii şi 
combaterii fraudei, corupţiei şi altor activităţi 
ilegale şi, în special, în protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii Europene prin 
combaterea acestor infracţiuni. 
 

 

La 19.12.2016 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului 
nr. 1365 privind desemnarea punctului principal de 
contact pentru OLAF. În conformitate cu 
angajamentele asumate de către RM în cadrul 
Acordului de Asociere RM-UE, Centrul Naţional 
Anticorupţie a fost desemnat în calitate de punct 
principal de contact pentru OLAF, responsabil de 
cooperarea şi schimbul de informaţii cu OLAF privind 
cazurile de obţinere frauduloasă, utilizare contrar 
destinaţiei, delapidare a mijloacelor din fondurile 
externe oferite de Uniunea Europeană, corupţie şi alte 
acte conexe, care pot prejudicia interesele financiare 
ale Uniunii Europene. 

 

Aprobarea la 26.05.2016 a Legii nr. 105 privind 
modificarea şi completarea Codului Penal, în vederea 
incriminării faptelor de utilizare contrar destinaţiei, 
obţinere frauduloasă și delapidarea mijloacelor din 
fonduri externe.  
 

Prin implementarea Legii 105/26.05.2016 şi 
a Hotărîrii Guvernului 1365/19.12.2016 se va 
asigura protejarea intereselor instituţiilor 
europene, buna gestionare a mijloacelor 
financiare, se va preveni şi combate fraudele 
financiare şi, nu în ultimul rând, se vor 
consolida politicile europene şi cadrul 
legislativ naţional privind protecţia intereselor 
financiare ale instituţiilor date. Necesitatea 
protejării intereselor financiare ale Uniunii 
Europene reprezintă un deziderat important 
atât al instituţiilor comunitare, cât şi al 
autorităţilor naţionale. 

Dezvoltarea mecanismului de prevenire a 
practicilor de corupţie sau fraudă activă în 
utilizarea fondurilor europene, prin 
identificarea riscurilor/domeniilor 
vulnerabile şi instruirea personalului 
autorităţilor publice 
 

La 8.06.2015 în cadrul CNA a fost creată Secţia 
recuperarea activelor, urmărind și combaterea 
corupţiei la nivel înalt. A fost elaborat Studiul analitic 
privind mecanismul de recuperare a activelor şi 
confiscarea extinsă în Republica Moldova. Studiul 
cuprinde o serie de recomandări de ordin legislativ şi 
instituţional care au fost preluate în vederea 
îmbunătăţirii domeniului dat. Totodată, sub egida 
CNA, a fost instituit un Grup de lucru inter-instituţional 
format din reprezentanţi ai CNA, Procuraturii 
Anticorupţie, Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului 
justiţiei şi societăţii civile. Grupul de lucru a asigurat 
revizuirea şi ajustarea legislaţiei procesual-penale în 
vederea facilitării procesului de recuperare a activelor 
provenite din infracţiuni, în special din infracţiuni de 
corupţie şi spălarea banilor. Astfel, proiectul de lege 
privind Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale 
a fost adoptat de către Parlament, în prima lectură, la 
15 decembrie 2016. 

Identificarea şi instituirea  mecanismului de 
recuperare a veniturilor ilicite la nivel 
naţional, urmînd cele mai bune parctici UE. 

Adoptarea în lectură finală a proiectului de 
lege privind Agenţia de recuperare a 
bunurilor infracţionale 
 

Schimbul de informaţii la nivel operaţional va fi 
efectuat în baza Aranjamentului de Cooperare 
Administrativă semnat între CNA şi OLAF la 26 
octombrie 2015, în baza Acordului semnat, au fost 
stabilite contacte cu investigatorii OLAF care au 
tangenţe cu verificarea implementării proiectelor UE în 
RM, care vor servi drept canale de comunicare şi 
schimb de date. 
 
La fel, în anul 2015 au fost semnate Acorduri de 
cooperare între CNA şi instituţiile omoloage din UE: 
Biroul Central Anticoruptie din Polonia şi Biroul pentru 
Prevenirea si Combaterea Corupţiei al Letoniei. În 
baza acestor Acorduri se va efectua schimbul de date 
necesare. 

Consolidarea capacităţilor în domeniul 
anifraudă şi control prin intensificarea 
cooperării la nivel operaţional cu 
instituţiile UE în procesul de cooperare la 
nivel operaţional 
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La 17 noiembrie 2015, Curtea de Conturi a aprobat 
Hotărârea nr.42 din cu privire la rezultatele misiunii de 
audit-pilot a performanței în domeniul auditării 
asistenței externe oferite de Uniunea Europeană 
„Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în 
domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate 
numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient 
de coordonare a asistenței externe”. 

Evaluarea performanței utilizării și 
implementării proiectelor de asistență oferită 
de Uniunea Europeană. 
 

 

La 21.03.2016 Curtea de Conturi a aprobat prin 
Hotărârea nr.8 „Regulamentul privind procedurile 
aplicate în cadrul Curții de Conturi în cazul 
identificării/determinării de către auditori a riscului de 
fraudă/corupție”, care definește rolul și 
responsabilitățile auditorilor publici în cazul 
suspiciunilor de fraudă și corupție, precum și 
stabilește procedura de conlucrare a Curții de Conturi 
cu organele de drept responsabile de investigarea 
cazurilor de fraudă și corupție.  
 

 Implicarea Curţii de Conturi în procesul  
de schimb de informaţii la nivel operaţional 
cu instituţiile UE. 

Curtea de Conturi a încheiat Acorduri de colaborare 
cu organele de drept în domeniul prevenirii și 
combaterii actelor de corupție și faptelor ilicite ce 
rezultă din administrarea și utilizarea frauduloasă a 
resurselor financiare publice.   
Curtea de Conturi a aprobat Raportul privind cazurile 
de suspectare a fraudei și a conflictelor de interese 
stabilite în cadrul misiunilor de audit, care constituie 
un capitol distinct în Raportul de activitate. 

Eficientizarea procesului de auditare a 
fondurilor externe, inclusiv detectarea 
precoce a cazurilor de fraudare 

Prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 54 din 05.12.2016 
a fost aprobat Cadrul procedural privind auditarea 
fondurilor UE. 

 


