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    Anexa nr. 1 

PLANUL  

de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 

Nr.           

crt. 

Acţiuni/sub-acţiuni Instituţia responsabilă Termen de 

realizare 

Indicatori 

  1 2 3 4 

I. COMBATEREA CORUPŢIEI 

A. Politici anticorupţie, independenţa şi eficienţa instituţiilor 

1. Resetarea sistemului instituţional anticorupţie prin excluderea conflictelor de competenţe, 

îmbunătăţirea conlucrării şi sincronizarea eficientă a reformelor în cadrul autorităţilor publice 

împuternicite cu competenţe de prevenire, combatere a corupţie, investigare, urmărire penală 

supraveghere şi a aplicării cadrului normativ în acest sens. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Sistem instituţional 

anticorupţie consolidat 

1.1. Elaborarea şi adoptarea proiectului  de lege în vederea corelării şi delimitării mandatelor 

Comisiei Naţionale de Integritate şi a Centrului Naţional Anticorupţie de sancţionare 

contravenţională. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

1.2. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege în vederea sincronizării eficiente a reformelor şi 

îmbunătăţirii conlucrării dintre Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie şi 

Procuratura Anticorupţie. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Procuratura 

Generală, Curtea Supremă 

de Justiţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

2. Delimitarea clară a atribuţiilor de combatere a cazurilor de mare corupţie şi consolidarea 

capacităţilor autorităţilor publice de prevenire, combatere, investigare şi urmărire penală 

supraveghere şi a aplicării cadrului normativ în acest sens. Asigurarea independenţei funcţionale 

a acestor instituţii, în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege elaborat şi 

aprobat 

2.1. Elaborarea şi promovarea proiectului legii pentru modificarea unor acte normative (cadrul 

normativ conex legii cu privire la Procuratură) prin care sunt delimitate competenţele 

Procuraturii Anticorupţie, Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne. 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie, 

Procuratura Generală  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

3. Înlăturarea impedimentelor formale pentru investigarea cu succes a actelor de corupţie, cu 

implicarea expertizei Consiliului Europei. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV,  

2016 

Cadru legal şi instituţional 

evaluat şi ajustat 

3.1. Elaborarea proiectului de act normativ în vederea reducerii regimului de imunităţi pentru 

persoanele cu funcţii de demnitate publică şi cu statut special în cadrul procedurilor penale şi 

contravenţionale. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

3.2. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Codului de procedură 

penală, în vederea înlăturării impedimentelor existente la investigarea actelor de corupţie şi 

conexe corupţiei. Expertiza Consiliului Europei a proiectului respectiv. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

4. Evaluarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, extinderea 

calendarului de implementare al acesteia cu un an şi adoptarea noii Strategii anticorupţie pentru 

perioada 2016-2019 în baza prevederilor prezentului Program. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Plan de acţiuni aprobat, 

Strategie aprobată 
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4.1. Elaborarea Raportului de evaluare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-

2015. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Raport de evaluare elaborat 

4.2. Elaborarea şi adoptarea Planului de acţiuni pentru perioada 2016 privind implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Plan de acţiuni extins 

4.3. Elaborarea şi adoptarea proiectului Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2016-2019 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea ei. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat şi aprobat 

B. Combaterea corupţiei politice 

1. Implementarea mecanismului de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale, după 

consultări suplimentare cu experţii europeni şi societatea civilă, inclusiv în vederea consolidării 

mecanismului de neadmitere sub nici o formă a finanţărilor din afara ţării şi reglementarea legală 

a procedurilor de colectare şi raportare a cotizaţiilor de membru de partid. 

Comisia Electorală Centrală,  

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru legal perfecţionat 

1.1. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege cu privire la finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, inclusiv în scopul neadmiterii sub nici o formă a finanţărilor din afara 

ţării. Expertizarea proiectului de lege de către Consiliul Europei. Consultarea proiectului 

respectiv cu reprezentanţii societăţii civile. 

Comisia Electorală Centrală,  

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

1.2. Modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

Comisia Electorală Centrală,  

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul IV,  

2016 

Proiect aprobat 

2. Crearea unui mecanism de implementare uniformă a formulei de stabilire a plafonului 

mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral. 

Comisia Electorală Centrală,  

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul III,  

2016 

Mecanism creat 

3. Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea ofiţerilor de urmărire penală în vederea 

examinării uniforme şi sub toate aspectele a cazurilor de corupere electorală. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Centrul de 

Instruire Continuă de pe 

lîngă CEC 

Trimestrul IV, 

2016 

Norme dezvoltate, 

100 % de ofiţeri instruiţi 

3.1. Elaborarea normelor metodologice pentru investigarea cazurilor de corupere electorală, în urma 

examinării cazurilor de corupere electorală incluse în rapoartele societăţii civile. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Comisia 

Electorală Centrală 

Trimestrul III,  

2016 

Norme metodologice aprobate 

3.2. Organizarea cursurilor de instruire pentru ofiţerii de investigaţii şi ofiţerii de urmărire penală 

privind cercetarea uniformă şi sub toate aspectele a actelor de corupţie electorală. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Centrul de 

Instruire Continuă de pe 

lîngă CEC 

Trimestrul IV, 

2016 

Cursuri de instruire 

desfăşurate pentru ofiţerii de 

investigaţii şi ofiţerii de 

urmărire penală 

C. Combaterea corupţiei în organele de drept şi justiţie 

1. Limitarea marjei de discreţie a angajaţilor organelor de drept şi de control, în scopul prevenirii 

corupţiei şi asigurării previzibilităţii legii. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Cadru legal revizuit 
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1.1. Modificarea cadrului legal pentru limitarea marjei de discreţie a angajaţilor organelor de drept şi 

de control. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Finanţelor, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea precizării marjei de 

discreţie a persoanelor cu funcţie de demnitate publică şi a funcţionarilor publici. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

2. Instituirea mecanismului de rotaţie în ocuparea funcţiilor manageriale din sistemul judiciar şi 

procuratură, precum şi a altor măsuri menite să prevină crearea relaţiilor corporatiste în interiorul 

sistemului judiciar şi în procuratură. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism implementat 

2.1. Efectuarea analizei sistemului existent de rotaţie în procesul de numire a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Analiză efectuată şi 

recomandări formulate 

2.2. Elaborarea după caz a proiectului de act normativ privind instituirea mecanismului de rotaţie în 

ocuparea funcţiilor manageriale din sistemul judiciar. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

2.3. Elaborarea proiectului de act normativ privind instituirea mecanismului de rotaţie în ocuparea 

funcţiilor manageriale din Procuratură. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Asigurarea funcţionalităţii extinse a Programului Integrat de Gestionare a dosarelor inclusiv prin 

instituirea obligatorie a înregistrării audio, video, coordonarea electronica a agendei şedinţelor de 

judecată de către participanţii la proces, formarea şi administrarea dosarului electronic cu accesul 

părţilor la dosar, prezentarea probelor şi distribuirea materialelor de pe dosar în forma 

electronică, introducerea mecanismului de citare electronică a părţilor, petrecerea şedinţelor de 

judecată prin intermediul video-conferinţelor, etc. 

Ministerul Justiţiei 

(Departamentul de 

administrare judecătorească) 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme funcţionale 

3.1. Crearea sistemului de depunere a cererilor, expedierea citaţiilor, coordonarea calendarului 

şedinţelor de judecată cu părţile dosarului, includerea înscrisurilor on-line în cadrul sistemului 

PIGD. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Sistem funcţional 

3.2. Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio a şedinţelor de judecată. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 (anual) 

Echipamente procurate 

(conform planului de 

finanţare) 

3.3. Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării video a şedinţelor de judecată. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Echipamente procurate 

(conform planului de 

finanţare) 

4. Verificarea  prioritară  de  către  organele  competente  a  provenienţei  legale  a averilor 

judecătorilor şi procurorilor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Permanent Verificări prioritare efectuate 

4.1. Verificarea legalităţii provenienţei averilor judecătorilor şi procurorilor în scopul combaterii 

faptelor de îmbogăţire ilicită. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Permanent Număr de verificări efectuate, 

fapte constatate 

5. Dezvoltarea normelor metodologice specifice actorilor din sectorul justiţiei cu privire la 

denunţarea eficientă a coruperii active. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Norme metodologice 

elaborate 
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5.1. Elaborarea şi aprobarea ordinului interdepartamental cu privire la modalitatea de denunţare a 

coruperii active de către, colaboratori ai organelor afacerilor interne, instituţiilor penitenciare, 

colaboratori vamali şi fiscali. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate, Serviciul Vamal, 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Trimestrul III,  

2016 

Ordin aprobat 

6. Corelarea nivelului de salarizare a responsabililor din domeniul anticorupţie. Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III,  

2016 

Nivel de salarizare corelat în 

totalitate 

6.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ în vederea corelării nivelului de salarizare a 

responsabililor din domeniul anticorupţie. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III,  

2016 

Proiect aprobat 

D. Combaterea îmbogăţirii ilicite şi confiscarea produselor infracţiunilor de corupţie şi conexe 

1. Asigurarea implementării legislaţiei cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială şi 

confiscarea extinsă a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi conexe acestora, precum şi 

crearea mecanismului de confiscare civilă. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Comisia 

Naţională de Integritate  

Trimestrul III,  

2016 

Cadru legal aprobat şi 

implementat 

1.1. Implementarea legislaţiei cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială şi confiscarea 

extinsă a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi conexe acestora. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Permanent, 

verificarea 

începînd cu 

Trimestrul III, 

2016 

Cadru legal implementat 

1.2. Monitorizarea dosarelor examinate de instanţele judecătoreşti privind infracţiunile de corupţie, 

efectuată prin colectarea datelor din instanţe cu referire la numărul de cauze calificate ca 

îmbogăţire ilicită în care a fost aplicată confiscarea extinsă. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV,  

2016 

Monitorizare efectuată,  

Raport elaborat şi publicat 

2. Perfecţionarea cadrului legislativ necesar pentru organizarea activităţii de investigare financiară, 

depistare, urmărire şi conservare a bunurilor provenite din infracţiuni pentru asigurarea 

confiscării acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special 

prin infracţiuni de corupţie şi conexe, în urma analizei internaţionale specializate a cadrului 

juridic şi a practicilor Republicii Moldova. 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III,  

2016 

Cadru legislativ ajustat 

2.1. Efectuarea analizei internaţionale specializate cu privire la cadrul legal existent al Republicii 

Moldova, a necesităţii de îmbunătăţire a acestuia şi crearea Oficiului de Recuperare a Activelor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  Ministerul 

Justiţiei,   

Trimestrul IV,  

2016 

Analiză efectuată 
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2.2. Elaborarea cadrului legislativ necesar pentru organizarea activităţii de investigare financiară, de 

depistare, urmărire şi conservare a bunurilor provenite din infracţiuni  pentru  asigurarea 

confiscării acestora şi recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special prin infracţiuni 

de corupţie şi conexe. 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III,  

2016 

Proiect aprobat 

3. Stabilirea instituţiei cu competenţe de identificare, recuperare şi administrare a bunurilor 

provenite din activităţi infracţionale şi aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele 

ei. 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2017 

Structură stabilită 

3.1. Elaborarea cadrului legislativ privind crearea /identificarea instituţiei responsabile de recuperarea 

şi administrarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale şi stabilirea competenţelor 

acesteia, în vederea asigurării recuperării acestor bunuri din ţară şi de peste hotare, în special în 

cazurile săvârşirii infracţiunilor de corupţie, conexe şi de îmbogăţire ilicită.  

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

4. Specializarea procurorilor, a ofiţerilor de investigaţii şi de urmărire penală în desfăşurarea 

investigaţiilor financiare paralele pe cauze de corupţie şi conexe corupţiei, în vederea depistării 

bunurilor provenite din astfel de infracţiuni. 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura Anticorupţie 

Trimestrul II,  

2017 

Specializări realizate 

5. Instruirea procurorilor şi a ofiţerilor anticorupţie, în vederea aplicării corecte şi uniforme a 

prevederilor referitoare la îmbogăţirea ilicită, confiscarea produselor infracţiunilor de corupţie şi 

conexe şi repararea prejudiciului cauzat prin aceste infracţiuni. 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Serviciul Vamal 

Trimestrul II, 

2016 

Instruiri efectuate 

E. Combaterea fraudării utilizării fondurilor externe 

1. Conlucrarea cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) în cadrul investigaţiilor ce vizează 

fondurile UE, potrivit acordului de cooperare încheiat dintre Centrul Naţional Anticorupţie şi 

OLAF. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Permanent Schimb de date efectuate, 

evenimente/activităţi comune 

2. Dezvoltarea cadrului naţional de incriminare a utilizării contrar destinaţiei şi tragere la 

răspundere a vinovaţilor, în situaţie de conflict de interese şi a delapidării fondurilor europene şi 

internaţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 1995 şi altor convenţii internaţionale în materie, potrivit 

cerinţelor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

2.1. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege în scopul incriminării utilizării contrar destinaţiei şi 

delapidării fondurilor europene şi internaţionale, precum şi a situaţiilor de conflict de interese în 

domeniul utilizării fondurilor europene şi internaţionale, conform prevederilor Convenţiei 

privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 1995 şi altor convenţii 

internaţionale în materie. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 



6 
 

2.2. Recepţionarea opiniei OLAF cu privire la prevederile proiectului menţionat la sub-acţiunea 2.1. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Opinie recepţionată 

F. Controlul averilor, intereselor personale şi al conflictelor de interese 

1. Înlăturarea neconcordanţelor din cadrul naţional de reglementare a conflictelor de interese, a 

restricţiilor şi incompatibilităţilor pentru diferite categorii de agenţi publici, precum şi asigurarea 

implementării lui. 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.1. Promovarea proiectelor de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind 

reglementarea conflictelor de interese, a restricţiilor şi incompatibilităţilor pentru diferite 

categorii de agenţi publici. 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

2. Perfecţionarea mecanismului de declarare a veniturilor şi proprietăţilor, a intereselor şi 

conflictelor de interese, introducerea mecanismului confiscării civile. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III,  

2016 

Mecanism perfecţionat 

2.1. Promovarea proiectului Legii cu privire la declararea veniturilor şi intereselor personale. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a atribuţiilor şi a procedurilor aplicate la 

efectuarea controlului averilor şi intereselor personale, al respectării regimului juridic al 

conflictului de interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor. 

Ministerul Justiţiei, 

autorităţile administraţiei  

publice centrale, 

societatea civilă 

Trimestrul II, 

2016 

Cadru legal aprobat 

3.1. Promovarea proiectului legii privind reformarea Comisiei Naţionale de Integritate. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

4. Consacrarea legală a priorităţii de verificare a provenienţei averilor persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică şi întreprinderea măsurilor corespunzătoare faţă de cei care nu îşi pot justifica 

proprietăţile. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Ministerul 

Finanţelor,  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism funcţional 

4.1. Încheierea acordului de cooperare între Centrul Naţional Anticorupţie şi Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat cu privire la oferirea informaţiei solicitate de Centrul Naţional Anticorupţie cu 

privire la impozitul pe venit şi impozitul pe proprietate achitat  de persoanele cu funcţii de 

demnitate publică din Republica Moldova peste hotare, obţinute de organul fiscal în baza 

Convenţiei multilaterale OECD privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală şi 

Tratatelor bilaterale pentru evitarea dublei impuneri. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  Ministerul 

Finanţelor (Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat) 

Trimestrul IV,  

2016 

Acord încheiat 

5. Extinderea regimului juridic al prevenirii, controlului şi sancţionării conflictelor de interese şi în 

cadrul întreprinderilor de stat, municipale şi în cadrul societăţilor comerciale în care statul deţine 

cota-parte majoritară. 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect elaborat şi aprobat 

G. Integritatea instituţională şi servicii publice pe platforme electronice 

1. Aprobarea cadrului legal coerent şi previzibil ce ar permite cultivarea integrităţii în sectorul 

public, precum şi ajustarea cadrului legislativ în vigoare ce reglementează activitatea diferitor 

categorii de agenţi publici la noile prevederi referitoare la cerinţele minime de integritate în 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie  

Trimestrul II,  

2016  

Proiect aprobat 
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sectorul public.  

1.1. Elaborarea şi adoptarea proiectului legii integrităţii, pentru sectoarele public şi privat Centrul Naţional 

Anticorupţie  

Trimestrul II, 

2016  

Proiect aprobat 

1.2. Ajustarea cadrului legal la prevederile noii legi a integrităţii, inclusiv în domeniul ce ţine de 

respectarea regimului cadourilor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiecte aprobate 

1.3. Promovarea proiectului de amendare a legii privind testarea integrităţii profesionale la principiile 

de constituţionalitate.  

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie  

Trimestrul II, 

2016  

Proiect adoptat  

2. Elaborarea şi promovarea pentru adoptarea legii privind protecţia avertizorilor de integritate, în 

conformitate cu cele mai bune practici şi recomandări ale Consiliului Europei, în contextul 

instituirii raportării obligatorii a actelor de corupţie din partea agenţilor publici. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Lege aprobată 

2.1. Elaborarea proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate, în conformitate cu 

cele mai bune practici şi recomandări ale Consiliului Europei. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

2.2. Expertiza Consiliului Europei a proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect remis Consiliului 

Europei 

2.3. Adoptarea proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV,  

2016 

Proiect aprobat 

3. Dezvoltarea codurilor deontologice şi asigurarea mecanismelor instituţionale viabile de 

respectare a normelor de etică profesională în sectorul public. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei  

publice centrale,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Coduri deontologice aprobate 

3.1. Elaborarea şi adoptarea codurilor de etică şi deontologie profesională. Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei  

publice centrale, Cancelaria 

de Stat, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Coduri aprobate 

3.2. Asigurarea responsabilizării agenţilor publici pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie 

aprobate. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei  

publice centrale 

Permanent, cu 

verificare 

începînd cu 

trimestrul IV, 

2016 

Număr de sancţiuni aplicate 

4. Instruirea conducătorilor entităţilor publice şi a agenţilor publici în vederea respectării cerinţelor 

de integritate profesională în sectorul public şi desfăşurarea campaniilor de informare a 

populaţiei cu privire la riscurile la care se expun în cazul coruperii agenţilor publici, al oferirii 

ilegale a cadourilor şi al exercitării influenţelor necorespunzătoare asupra lor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, autorităţile 

administraţiei  

publice centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr de agenţi publici 

instruiţi şi de campanii 

desfăşurate 

4.1. Organizarea instruirii agenţilor publici privind respectarea cerinţelor de integritate profesională 

în sectorul public. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Curs de instruire desfăşurat 

4.2. Crearea platformei de instruire a agenţilor publici şi conducătorilor entităţilor publice cu privire 

la cerinţele de integritate în sectorul public. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Platformă creată 
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4.3. Campanie de sensibilizare a populaţiei cu privire la riscurile coruperii agenţilor publici, ale 

oferirii ilegale a cadourilor şi ale exercitării influenţelor necorespunzătoare asupra lor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II,  

2016 

Campanie desfăşurată 

5. Crearea cazierului electronic de integritate profesională. Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul II, 

2016 

Cazier electronic creat 

5.1. Elaborarea softului de evidenţă a cazierului electronic de integritate profesională. Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică) 

Trimestrul II, 

2016 

Soft elaborat 

5.2. Asigurarea conectării electronice a evidenţei duse de entităţile publice în vederea prevenirii 

corupţiei (registrul cadourilor, registrul de influenţe necorespunzătoare, registrul riscurilor de 

corupţie, alte forme de evidenţă) la cazierul electronic de integritate profesională. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică) 

Trimestrul III, 

2016 

Sisteme de evidenţă conectate 

6. Reducerea vulnerabilităţii la corupţie a prestatorilor de servicii publice prin extinderea numărului 

de servicii prestate pe platforme electronice. Promovarea avantajelor oferite de e-guvernare în 

rîndul populaţiei şi al mediului de afaceri. 

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică), 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2018 

Număr extins de servicii 

publice prestate pe platforme 

electronice; campanii de 

informare în masă desfăşurate 

6.1. Sporirea numărului de servicii publice prestate prin intermediul platformelor electronice în 

scopul reducerii vulnerabilităţilor la corupţie a prestatorilor de servicii publice. 

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică), 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de servicii publice 

prestate prin intermediul 

platformelor electronice 

6.2. Promovarea avantajelor oferite de e-guvernare în rîndul populaţiei şi al agenţilor economici. Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică), 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2018 

Număr de servicii publice 

prestate prin intermediul 

platformelor electronice 

II. POLITICA EXTERNĂ, SECURITATEA ŞI APĂRAREA 

A. Politică externă 

1. Promovarea unei politici externe consecvente şi echilibrate în scopul asigurării parcursului 

european şi al consolidării relaţiilor cu partenerii internaţionali. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acte de colaborare 

semnate 

1.1. Abordarea subiectului apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană în cadrul 

contactelor la nivel înalt cu instituţiile UE şi statele-membre ale UE. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016  

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Limbaj mai ambiţios cu 

privire la apropierea 

Republicii Moldova de UE 

reflectat în documentele 

bilaterale şi documentele 

multilaterale în cadrul 

Parteneriatului Estic. 
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1.2. Organizarea reuniunilor Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

6 reuniuni desfăşurate. 

(bianual) 

2. Realizarea asocierii politice şi a integrării economice cu Uniunea Europeană şi aprofundarea 

relaţiilor bilaterale cu statele sale membre. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Relaţii bilaterale iniţiate şi 

aprofundate 

2.1. Continuarea dialogului politic cu instituţiile UE şi la nivel bilateral cu statele-membre ale UE în 

vederea asigurării sprijinului pentru demersurile europene ale Republicii Moldova.  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de reuniuni/vizite 

organizate anual. 

2.2. Promovarea subiectelor de interes naţional în vederea beneficierii de asistenţă bilaterală pentru 

dezvoltare şi expertiză din partea statelor partenere membre UE. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de proiecte de 

asistenţă, acorduri/MoU 

semnate anual. 

3. Implementarea cu succes a agendei de asociere, avînd drept scop obţinerea statutului de ţară-

candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Economiei, Biroul Naţional 

de Statistică, Ministerul 

Justiţiei (Centrul de 

Armonizare a Legislaţiei) 

Trimestrul III, 

2018 

Agenda de asociere 

implementată 

3.1. Asigurarea monitorizării, coordonării şi evaluării îndeplinirii angajamentelor privind crearea 

Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) dintre RM-UE 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

4 rapoarte trimestriale de 

progres elaborate şi publicate 

3.2. Menţinerea dialogului strategic privind cooperarea sectorială pe aspectele legate de comerţ dintre 

RM şi UE în contextul implementării AA/DCFTA RM-UE 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

10 reuniuni organizate, anual 

3.3. Monitorizarea şi coordonarea implementării agendei de asociere. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte de progres 

prezentate anual 

3.4. Coordonarea şi monitorizarea realizării  Planului Naţional de acţiuni pentru Implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Rapoarte trimestriale şi 

trimestriale prezentate. 

Reuniuni desfăşurate la 

nivelul instituţiilor vizate 

3.5. Organizarea reuniunilor Consiliului de Asociere. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

3 reuniuni desfăşurate (anual) 

3.6. Organizarea reuniunilor Comitetului de Asociere. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

6  reuniuni desfăşurate. 

(bianual) 

4. Aprofundarea parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii 

Moldova. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Parteneriat strategic avansat 
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4.1. Dezvoltarea parteneriatului strategic cu România, în calitatea sa de stat vecin membru al Uniunii 

Europene, pentru aprofundarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 

dinamizarea relaţiilor comercial-economice, continuarea proiectelor energetice, de infrastructură 

şi în domeniul educaţiei. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de vizite la nivel 

înalt ale oficialilor din ambele 

state,  

Numărul de şedinţe ale: 

Comisiei interguvernamentale 

pentru cooperare economică 

desfăşurate; Comisiei mixte 

interguvernamentale pentru 

integrare europeană; 

proiecte de acorduri 

negociate/semnate; şedinţe 

comune de Guvern; 

volumul realizat în cadrul 

Acordului privind programul 

de asistenta tehnica si 

financiara in baza unui ajutor 

financiar nerambursabil în 

valoare de 100 de milioane de 

euro (prelungit până în 

an.2021). (anual) 

5. Consolidarea relaţiilor strategice multidimensionale de bună vecinătate cu Ucraina, cu accent pe 

integrarea europeană. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Parteneriat strategic 

consolidat 

5.1. Intensificarea dialogului politic cu Ucraina în vederea consolidării relaţiilor strategice 

multidimensionale. Finalizarea procesului de negocieri pe problemele prioritare de pe agenda 

bilaterală 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne, Agenţia 

Relaţii Funciare şi Cadastru, 

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de vizite desfăşurate, 

şedinţă a Comisiei 

interguvernamentale pentru 

cooperare economică 

desfăşurată, proces de 

demarcare finalizat, 

protocoale de recunoaştere a 

drepturilor de proprietate 

semnate (anual) 

6. Avansarea dialogului strategic cu SUA. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Dialog avansat 

6.1.   Aprofundarea Dialogului Strategic cu Statele Unite ale Americii pe diverse filiere de colaborare: 

securitate, apărare, consolidarea democraţiei şi a statului de drept, avansarea cooperării 

economice şi eficientizarea energetică a ţării. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Instituţiile de 

resort 

Trimestrul III, 

2018 

Şedinţa Coordonatorilor 

Dialogului Strategic 

desfăşurată;vizite bilaterale 

reciproce; şedinţe ale 

grupurilor de lucru tematice. 

(anual) 
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7. Dinamizarea dialogului interstatal cu Federaţia Rusă în vederea normalizării relaţiilor bilaterale, 

inclusiv în domeniile comercial-economic, energetic şi migraţional, valorificînd pe deplin 

potenţialul Tratatului de prietenie şi cooperare. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Bariere în comerţul bilateral 

eliminate, dinamica fluxului 

comercial bilateral, inclusiv 

volumul exportului 

7.1. Consolidarea dialogului politic cu Federaţia Rusă, valorificarea întregului potenţial al Tratatului 

de prietenie şi cooperare. Depăşirea barierelor în domeniile comercial-economic, energetic şi 

pieţei muncii. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Vizite desfăşurate; barierele 

existente în relaţiile bilaterale 

eliminate; şedinţa Comisiei 

interguvernamentale pentru 

cooperare economică 

desfăşurată; acorduri în 

domeniul migraţiei semnate; 

Documente semnate. (anual) 

8. Dezvoltarea potenţialului de cooperare cu o serie de ţări precum Canada, Japonia, Republica 

Populară Chineză, Republica Turcia, Statul Israel, Republica Coreea, Republica India, Statul 

Qatar, dar şi cu alţi actori globali şi regionali în ascensiune. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene; 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de vizite la nivel înalt 

ale oficialilor din ambele 

state, proiecte de acorduri 

negociate/semnate. (anual) 

8.1. Promovarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerţ liber între Republica 

Moldova şi Republica Turcia şi asigurarea implementării Acordului vizat. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat, Acord 

semnat, Acord ratificat, 

Instrument de ratificare depus 

8.2. Derularea procesului de negociere şi semnare a unui Acord de comerţ liber cu Republica Arabă 

Egipt. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Acord semnat 

9. Dezvoltarea relaţiilor cu statele-membre ale CSI, în special – pe dimensiunea comercial-

economică – cu Republica Belarus şi Republica Kazahstan. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Regim comercial preferenţial 

cu ambele state menţinut 

9.1. Dezvoltarea cooperării comercial-economice cu statele-membre ale CSI prin utilizarea cadrului 

oferit de Acordul privind crearea Zonei de comerţ liber în CSI. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene  

Trimestru IV, 

2016 

Regim comercial cu statele 

CSI menţinut 

9.2. Continuarea negocierilor şi semnarea Protocolului privind reducerea şi anularea graduală a 

taxelor la export în cadrul Acordului privind Zona de comerţ liber în cadrul CSI, semnat la Sankt 

Petersburg la 18 octombrie 2011. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Protocol semnat 

9.3. Continuarea negocierilor şi semnarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul 

privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în CSI din 20 noiembrie 2009. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Protocol semnat 
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10. Promovarea unei diplomaţii economice active şi realizarea unor acţiuni şi mecanisme 

suplimentare pentru atragerea investiţiilor străine şi promovarea exportului de mărfuri şi servicii, 

în special prin valorificarea potenţialului Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat şi Cuprinzător. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul misiunilor 

economice de afaceri; 

Numărul potenţialilor 

investitori atraşi; Gradul de 

valorificare a cotelor si a 

oportunităţilor de acces pe 

piaţa UE oferite de DCFTA. 

(anual) 

11. Dezvoltarea unui program de promovare a exporturilor moldoveneşti competitive pe pieţele 

externe, în special pe piaţa Uniunii Europene, inclusiv prin atragerea de investiţii, capital străin şi 

know-how, recuperarea, consolidarea şi extinderea poziţiilor pe pieţele externe. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Economiei, Organizaţia de 

Atragere a Investiţiilor şi 

Promovare a Exportului din 

Moldova (MIEPO), Biroul 

Naţional de Statistică 

Trimestrul III, 

2018 

Volum al exportului crescut, 

ponderea exporturilor pe piaţa 

UE, %, investiţii străine 

directe majorate 

11.1. Implementarea şi finanţarea Programului pentru promovarea exporturilor din Moldova. Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii (ODIMM), 

Organizaţia de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova 

(MIEPO), Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Program implementat anual; 

numărul de beneficiari ai 

Programului, anual 

11.2. Acordarea asistenţei agenţilor economici în scopul promovării exporturilor produselor 

moldoveneşti şi atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, recuperarea, consolidarea şi 

extinderea poziţiilor pe pieţele externe. 

Ministerul Economiei; 

Organizaţia de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova 

(MIEPO), Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de evenimente 

organizate, număr de 

companii susţinute anual 

12. Promovarea exporturilor competitive pe pieţele externe, în special pe pieţele Uniunii Europene şi 

ale Orientului Mijlociu. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Circa 100 companii susţinute 

12.1. Susţinerea proiectelor de creştere a competitivităţii întreprinderilor exportatoare. Ministerul Economiei, 

Organizaţia de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova 

(MIEPO), 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 10 exportatori 

beneficiari de asistenţă, anual;  

10 seminare/ treninguri/ vizite 

de studiu organizate, anual 
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12.2. Susţinerea eforturilor de export a companiilor şi de includere a acestora în lanţul valoric 

internaţional. 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia de Atragere a 

Investiţiilor şi Promovare a 

Exportului din Moldova 

(MIEPO), 

Trimestrul III, 

2018 

8 expoziţii internaţionale la 

care s-a participat, anual; 

8 evenimente de promovare, 

anual;  

Cel puţin 50 companii 

susţinute, anual 

13. Asigurarea atragerii investiţiilor străine prin intensificarea negocierilor bilaterale cu Emiratele 

Arabe Unite, Egipt, Canada, Turcia, Brazilia, Maroc, Oman asupra acordurilor privind protejarea 

reciprocă a investiţiilor. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acorduri semnate 

13.1. Asigurarea activităţii şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor mixte interguvernamentale pentru 

colaborarea economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de şedinţe ale 

comisiilor 

interguvernamentale 

organizate. (anual) 

13.2. Perfecţionarea cadrului juridic bilateral ce reglementează domeniul relaţiilor economice externe 

prin semnarea acordurilor de cooperare comercial-economică şi a acordurilor privind protejarea 

reciprocă a investiţiilor. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acorduri de 

cooperare comercial-

economică semnate, număr de 

acorduri privind promovarea 

şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor semnate. (anual) 

14. Promovarea şi protejarea intereselor şi a potenţialului economic al Republicii Moldova prin 

intermediul organizaţiilor internaţionale la care aceasta este parte, inclusiv al Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

5 notificări prezentate către 

OMC, anual; 

2 rapoarte elaborate, anual; 

1 act de colaborare semnat 

14.1. Promovarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea comerţului în 

cadrul OMC. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

14.2. Promovarea proiectului de lege pentru aderarea la Acordul privind achiziţiile publice (GPA) din 

cadrul OMC. 

Ministerul Finanţelor, 

Agenţia Achiziţii Publice, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat, Instrument de 

ratificare depus în termenul 

stabilit de către Comitetul 

GPA din cadrul OMC 

14.3. Asigurarea implementării angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul 

Acordului privind achiziţiile publice (GPA) din cadrul OMC. 

Ministerul Finanţelor , 

Agenţia Achiziţii Publice, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

2 notificări prezentate către 

OMC; 1 raport elaborat 

(anual) 

14.4. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative şi legislative în scopul racordării 

normelor naţionale la angajamentele asumate în cadrul OMC urmare prezentării raportului de 

revizuire a politicii comerciale (TPR) a Republicii Moldova în cadrul OMC din 2015. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate (anual) 
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14.5. Asigurarea implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului 430 din 13 iulie 2015 şi Hotărîrii 

Guvernului 560 din 1 august 2012 prin elaborarea şi prezentarea notificărilor SPS în adresa 

centrului din cadrul Ministerul Economiei de notificare şi informare ale Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului. 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de notificări SPS 

prezentate în adresa 

Ministerului Economiei, anual 

14.6. Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la stabilirea Comitetului 

Naţional pentru Facilitarea Comerţului. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 

14.7. Promovarea şi protejarea intereselor şi a potenţialului economic al Republicii Moldova în cadrul 

CEFTA. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Numărul de runde de 

negocieri desfăşurate; 

numărul reuniunilor la care s-

a participat 

15. Promovarea dialogului cu partenerii externi în scopul identificării unei soluţii politice pentru 

reintegrarea ţării şi retragerea formaţiunilor militare străine. 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene,  

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acţiuni întreprinse 

15.1.  Menţinerea problemei transnistrene pe agenda platformelor de dialog existente cu actorii 

internaţionali relevanţi, în vederea susţinerii procesului de reglementare şi identificării unei 

soluţii politice viabile. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de conferinţe, 

întrevederi, reuniuni 

internaţionale 

15.2. Atragerea suportului internaţional în realizarea obiectivului de retragere de pe teritoriul ţării a 

formaţiunilor militare străine fără statut juridic determinat. 

Ministerul Afacerilor 

Externe 

 şi Integrării Europene,  

Ministerul Apărării,  

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de consultări cu 

partenerii externi, declaraţii 

publice, alocuţiuni în cadrul 

forurilor internaţionale, 

reuniuni, mese rotunde 

16.  Încheierea procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei şi 

trecerea la etapa postmonitorizare. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Etapă de monitorizare 

finalizată 
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16.1. Continuarea demersurilor în vederea finalizării monitorizării RM de către Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Cancelaria de 

Stat, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Centrul Naţional 

Anticorupţie, Procuratura 

Generală, Biroul Relaţii 

Interetnice 

Trimestrul II, 

2018 

Etapă de monitorizare 

încheiată. 

16.2. Elaborarea Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum” (IAPC). Biroul Naţional de Statistică Trimestrul III, 

2018 

Indicele Armonizat al 

Preţurilor de Consum elaborat 

16.3. Perfectarea metodologiei IPC (sistemul de ponderare, metodei de ajustări sezoniere, ajustarea 

influenţei schimbului de calitate asupra evoluţiei preţurilor). 

Biroul Naţional de Statistică Trimestrul III, 

2018 

IPC elaborat în conformitate 

cu regulamentul UE 

16.4. Procesarea şi validarea datelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014. Biroul Naţional de Statistică Trimestrul IV, 

2016 

Datele RPL procesate şi 

validate 

16.5. Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice privind rezultatele finale ale Recensământului 

Populaţiei şi al Locuinţelor (RPL) din anul 2014. 

Biroul Naţional de Statistică Trimestrul III, 

2017 

Culegerile tematice cu 

rezultatele finale ale 

recensământului populaţiei şi 

al locuinţelor (RPL) din anul 

2014 elaborate şi publicate. 

17. Consolidarea mecanismelor de protejare a drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi ale agenţilor 

economici ai Republicii Moldova peste hotare. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme consolidate. 

17.1. Eficientizarea şi extinderea instituţiei consulatului onorific în vederea acordării asistenţei 

cetăţenilor RM aflaţi în dificultate în ţările în care RM nu are misiuni diplomatice sau oficii 

consulare de carieră. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de consulate 

onorifice deschise. (anual) 

17.2. Modernizarea activităţii MAEIE şi MDOC, în domeniul consular, prin implementarea 

tehnologiilor şi sistemelor informaţionale. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Introducerea în procedură şi 

utilizarea în mecanismul de 

acordare a serviciilor 

consulare către cetăţeni a 

business-proceselor în cauză. 
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17.3. Punerea în funcţiune a modulelor „buletin de identitate” şi „trafic de persoane” în cadrul 

Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” utilizat de misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale RM. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2017 

Introducerea în procedură şi 

utilizarea în mecanismul de 

acordare a serviciilor 

consulare către cetăţeni a 

modulelor „buletin de 

identitate” şi „trafic de 

persoane” în cadrul Sist. Inf. 

Automatizat „Consul”. 

17.4. Ameliorarea capacităţii de reacţie a MAEIE la situaţiile de criză cu implicarea cetăţenilor RM. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Iniţierea dialogului cu 

instituţiile  naţionale 

implicate, şedinţe 

consultative, programe şi 

planuri de acţiuni, proiecte de 

decizii. (anual) 

18. Consolidarea cooperării cu UE în domeniul politicii externe, de securitate şi apărare. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de reuniuni organizate 

anual 

18.1. Contribuirea la misiunile şi operaţiile UE de gestionare a crizelor. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016   

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de misiuni/operaţii de 

gestionare a crizelor ale UE la 

care Republica Moldova a 

participat şi număr de 

persoane detaşate din partea 

ţării pentru participare la 

misiuni/operaţii de gestionare 

a crizelor ale UE 

18.2. Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate. 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Acord semnat 

18.3. Implementarea noului mecanism de selectare şi detaşare a personalului din Republica Moldova 

pentru participare la misiunile internaţionale de gestionare a crizelor. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism implementat. 

(anual) 
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18.4. Promovarea colaborării cu Departamentul de Dezvoltare şi Cooperare al Comisiei Europene (DG 

DEVCO) în cadrul iniţiativei UE privind diminuarea riscurilor  provocate de materialele chimice, 

bacteriologice, radiologice şi nucleare (CBRN).  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul 

Vamal, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Mediului, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor  

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte implementate 

18.5. Elaborarea  şi  aprobarea  Strategiei  naţionale şi a Planului  Naţional  de  Acţiuni  privind  

implementarea  Strategiei  Naţionale  privind diminuarea  riscurilor  provocate  de  materialele  

chimice, bacteriologice,  radiologice  şi  nucleare (CBRN). 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul justiţiei, 

Procuratura Generală,  

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Economiei 

Ministerul Mediului, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul I, 

2017 

Document final privind 

strategia naţională în domeniu 

aprobat 

18.6. Continuarea cooperării cu SUA şi UE, precum şi cu diferite organizaţii internaţionale (ONU, 

OSCE) la capitolul ajustării cadrului legislativ naţional în domeniul controlului comerţului şi 

transferului de materiale strategice şi acelor cu destinaţie dublă, în conformitate cu standardele 

UE. 

Ministerul Economiei, 

MAEIE, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Mediului,Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Modificarea legislaţiei în 

conformitate cu recomandările 

experţilor internaţionali şi 

standardele UE. 

18.7. Reorganizarea şi reluarea activităţii Comisiei Naţionale în domeniul controlului armamentului.  Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Justiţiei, Procuratura 

Generală, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate 

Trimestrul IV, 

2016  

Hotărârea Guvernului privind 

reluarea activităţii Comisiei 

Naţionale în domeniul 

controlului armamentului.  
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19. Consolidarea relaţiilor şi participarea consecventă în activitatea organizaţiilor internaţionale, 

regionale şi subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, 

GUAM etc.) pentru promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale, îmbunătăţirea imaginii şi 

sporirea credibilităţii Republicii Moldova în cadrul acestora şi pe arena internaţională, precum şi 

asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare şi integrare 

europeană a ţării. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Relaţii bilaterale dinamizate 

19.1. Promovarea activă a  intereselor naţionale, rolului, credibilităţii şi imaginii Republicii Moldova 

în cadrul structurilor Naţiunilor Unite, prin asigurarea reprezentării ţării şi participarea efectivă la 

activitatea acestora, avansarea şi susţinerea unor iniţiative şi rezoluţii concordante cu priorităţile 

naţionale, aprofundarea progresivă a cooperării şi conlucrării în contextul ONU cu statele şi 

grupurile de ţări partenere (SUA, Japonia, Canada, UE, OSCE, GUAM, Grupul Est-European 

etc.) şi cu fondurile, programele şi Agenţiile specializate ONU implicit cu cele reprezentate în 

ţară.  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Rezoluţii promovate, 

alocuţiuni rostite, aranjamente 

stabilite şi promovate. (anual) 

19.2. Promovarea vizibilităţii Republicii Moldova în cadrul ONU prin alegerea candidaturilor 

naţionale în organele elective principale şi funcţionale ale organizaţiei. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Exercitarea mandatului de 

membru al RM  în Consiliului 

Economic şi Social ONU 

pentru perioada 2016-18, 

asigurarea aranjamentelor 

bilaterale pentru sprijin 

reciproc din partea statelor 

pentru susţinerea RM în 

calitate de membru al 

Consiliului ONU al 

Drepturilor Omului pentru 

perioada 2020-22. 

19.3. Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului  (IPAP) RM –NATO pentru anii 

2014-2016. Elaborarea raportului despre implementarea IPAP. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Membrii 

Comisiei Naţionale pentru 

implementarea IPAP 

Trimestrul I, 

2017 

Numărul de obiective 

implementate, raportul de 

realizare prezentat 

19.4. Valorificarea oportunităţilor în cadrul principalelor organizaţii regionale din Europa Centrală şi 

de Sud-Est (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), Consiliul Cooperării 

Regionale (CCR), Iniţiativa Central Europeană (ICE)). 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Documente finale, declaraţii, 

note informative, proiecte 

aprobate. (anual) 

19.5. Intensificarea cooperării în regiunea extinsă a Mării Negre (Organizaţia Cooperării Economice a 

Mării Negre (OCEMN), GUAM). 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2016 

Documente finale, declaraţii, 

note informative, proiecte 

aprobate. 

19.6. Consolidarea relaţiilor şi participarea consecventă în activitatea ONU, OSCE, Consiliul Europei 

pentru promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale, asigurarea sprijinului necesar în 

realizarea obiectivelor strategice de modernizare a ţării. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de întrevederi la 

nivel multilateral, poziţii 

naţionale promovate în cadrul 

organizaţiilor. (anual) 
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19.7. Monitorizarea obiectivelor incluse în Agenda 2030, adoptată la Summit-ul ONU din septembrie 

2015, implementarea priorităţilor de dezvoltare în domenii precum sănătatea şi educaţia, energia 

durabilă, promovarea drepturilor omului şi asigurarea egalităţii de gen, protecţia mediului, 

guvernarea democratică şi reforma justiţiei, economia verde ş.a.        

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, instituţiile 

naţionale vizate 

Trimestrul III, 

2018 

Asistenţă tehnică obţinută de 

la partenerii de dezvoltare, 

proiecte de dezvoltare 

durabilă realizate. (anual) 

19.8. Instituirea Consiliului naţional pentru dezvoltare durabilă sub auspiciile Primului ministru, cu 

scopul de a coordona localizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă în politicile naţionale 

de dezvoltare şi implementarea lor.  

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Instituţiile 

naţionale de resort 

Trimestrul II, 

2016 

Prima şedinţă a Consiliului, 

obiective stabilite. 

19.9. Realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, reieşind din prevederile 

Rezoluţiilor 2117 (2013) si 2220 (2015) ale Consiliului de Securitate al ONU Elaborarea 

Strategiei naţionale în domeniul armelor mici şi armamentului uşor (SALW).  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul I, 

2017 

Număr de reuniuni, conferinţe 

internaţionale, co-autorări de 

iniţiative internaţionale în 

domeniu. Strategia naţională 

în domeniu aprobată. Plan 

aprobat 

20. Consolidarea sprijinului partenerilor internaţionali, precum şi a capacităţilor interne în vederea 

implementării la nivel naţional a obiectivelor şi principiilor dezvoltării durabile, în spiritul 

agendei globale ONU post-2015, fundamentată pe 3 piloni complementari: protecţia mediului, 

dezvoltarea economică şi cea socială. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi instuţionale 

consolidate 

20.1.   Coordonarea interministerială, cu participarea partenerilor internaţionali, în vederea determinării 

ţintelor şi identificatorilor dezvoltării durabile şi integrării acestora  în planurile şi strategiile 

naţionale de dezvoltare, inclusiv cele sectoriale. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Document-cadru de indicatori 

naţionali elaborat şi integrat în 

planurile naţionale de 

dezvoltare 

20.2.   Actualizarea cadrului de parteneriat cu ONU în vederea implementării proiectelor din domeniul 

dezvoltării durabile: promovarea energiei ecologice, economiei verzi, agriculturii sustenabile, 

protecţiei mediului, supremaţiei legii. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Iniţiative noi de proiecte 

implementate în parteneriat cu 

ONU şi cu alţi parteneri de 

dezvoltare, precum UE 

B. Securitate şi apărare 

1. Reformarea şi modernizarea sectorului de apărare şi securitate. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Sector de apărare şi securitate 

reformat 
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1.1. Elaborarea şi promovarea  proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legii nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei; Legii  nr. 1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate; Legii nr. 162-

XVI din  22.07.2005 cu privire la statutul militarilor, Codul penal, Codul Contravenţional). 

Ministerul Apărării Trimestrul IV, 

 2016 

Proiect de lege aprobat şi 

promovat 

1.2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege  pentru  modificarea şi completarea  Legii nr. 345-

XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională. 

Ministerul Apărării Trimestrul III, 

 2016 

Proiect de lege elaborat şi 

promovat 

1.3. Ajustarea şi implementarea normelor şi procedurilor de securitate fizică şi management a 

stocurilor de armament şi muniţii în Armata Naţională, conform cerinţelor internaţionale şi cele 

mai bune practici în acest domeniu, precum şi operaţionalizarea Centrului de Armament şi 

Muniţii al Armatei Naţionale. 

Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

Locuri de păstrare ajustate; 

Numărul de persoane instruite 

1.4. Elaborarea documentelor conceptuale  privind mentenanţa şi dezvoltarea sistemelor de armament 

şi tehnică militară din dotarea Armatei Naţionale. 

Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Documente conceptuale şi de 

planificare elaborate 

1.5. Dezvoltarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale. Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

% de asigurare a forţelor 

operaţionale asigurate cu 

echipamente CI conform 

documentelor de conducere 

1.6. Elaborarea şi punerea în aplicare a sistemelor informatice de evidenţă a documentelor şi a 

Registrului de Stat al resurselor de mobilizare. 

Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Sisteme  informatice 

elaborate, testate şi aplicate 

1.7. Reparaţia/recondiţionarea şi modernizarea armamentului, tehnicii şi echipamentului militar din 

dotarea Armatei Naţionale. 

Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Unităţi de armament, tehnică 

şi  echipament militar reparate 

şi recondiţionate 

1.8. Dezvoltarea capabilităţilor naţionale de supraveghere a spaţiului aerian. Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Modernizarea radarelor din 

dotare în limita resurselor 

alocate 

1.9. Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  instruire. Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Baza  Militară de  Instruire  a  

Armatei Naţionale, precum şi 

centrele de instruire din 

garnizoanele Bălţi, Cahul şi 

Ungheni, dezvoltate. 

1.10. Efectuarea  reparaţiilor  capitale  ale  obiectelor  de  infrastructură  militară. Ministerul Apărării Trimestrul III, 

2018 

Obiecte de infrastructură 

militară reparate în limita 

resurselor alocate 

1.11. Dezvoltarea proiectelor de parteneriat public-privat (investiţionale) în vederea construirii 

(obţinerii) fondului locativ de serviciu şi individual pentru militarii AN prin elaborarea, 

coordonarea şi promovarea proiectelor de acte normative, potrivit HG 419 din 18.06.2012. 

Ministerul Apărării Trimestrul IV,  

2017 

două proiecte de acte 

normative aprobate 
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1.12. Implemetarea proiectului de parteneriat public-privat aprobat prin HG nr. 877 din 22.12.2015. Ministerul Apărării Trimestrul IV,  

2018 

Partener privat selectat, 

contract de parteneriat 

încheiat; 

- Pachet de documente tehnice 

necesare iniţierii lucrărilor de 

construcţie elaborat;  

- Teren pregătit;  

- Imobile construite;  

- Actul de predare-primire a 

cotei părţi din parteneriat 

semnat şi aplicat” 

2. Actualizarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova pentru a face faţă situaţiei pe 

plan internaţional, inclusiv prin valorificarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul 

politicii de securitate şi apărare comune. 

Grupul de lucru 

interinstituţional pentru  

elaborarea Strategiei 

Securităţii Naţionale 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect al Strategiei  

Securităţii Naţionale şi 

Planului de acţiuni aprobate 

3. Crearea  unui  mecanism  integrat  de  planificare  a  securităţii  şi  apărării  naţionale. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul IV, 

2017 

Mecanism instituit 

3.1. Revizuirea şi ajustarea documentelor programatice în domeniul apărării şi  consolidarea unui 

mecanism integrat de planificare. (Strategia Naţională de Apărare, Strategia Militară, Directiva 

de Planificare a apărării, Metodologia de Planificare a apărării). 

Ministerul Apărării 

GL pentru elaborarea 

documentelor cadrului de 

planificare 

Trimestrul III, 

2017 

Documente programatice 

elaborate şi aprobate, 

Mecanism de planificare al 

apărării ajustat 

4. Revizuirea structurii, atribuţiilor, responsabilităţilor şi a modului de luare a deciziilor în 

guvernarea sistemului de securitate şi apărare naţională. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III,  

2018 

Sistem reorganizat 

4.1. Reorganizarea sistemului de comandă al Armatei Naţionale. Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

Sistemul de comandă al AN 

optimizat 

4.2. Dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei Naţionale de apărare a ţării. Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

Pînă la 5 unităţi ale AN 

operaţionalizate 

5. Contribuirea la Politica de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene şi continuarea 

cooperării cu NATO în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, Iniţiativei de 

Consolidare a Capacităţilor de Apărare şi altor programe. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, Grupul 

de lucru privind coordonarea 

participării RM la PSAC 

Trimestrul III,  

2018 

Relaţii consolidate 
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5.1. Participarea activă în cadrul  Platformei de Cooperare RM-UE „Democraţie, Bună guvernare şi 

Stabilitate” a Parteneriatului Estic, pe compartimentul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, 

cît şi la cursuri de instruire şi seminare relevante în vederea familiarizării cu procesul decizional 

în domeniul PSAC. 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene,  

Ministerul Afacerilor Interne  

Ministerul Apărării, 

Trimestrul III,  

2018 

Nr. de participări , 

Nr. instruirilor desfăşurate, 

Nr. de experţi  instruiţi 

5.2. Implementarea recomandărilor din Raportul de evaluare a integrităţii în sectorul de apărare şi 

securitate a Republicii Moldova (Building Integrity Self Assessment and Peer Review Report). 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie, Consiliul 

Suprem de Securitate 

Trimestrul III,  

2017 

Planuri de acţiuni 

instituţionale 

revizuite/elaborate şi aprobate 

5.3. Dezvoltarea capabilităţilor de atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova prin 

participarea la proiectul Ştiinţa pentru Pace şi Securitate NATO. 

Ministerul Apărării 

Ministerul Sănătăţii, Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Trimestrul III,  

2018 

Nr. de personal instruit în 

domeniu; 

laborator mobil şi echipament 

specializat achiziţionat 

6. Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor 

Armate. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III,  

2018 

Profesionalism în domeniul 

apărării crescut 

6.1. Creşterea nivelului de instruire a militarilor/civililor din cadrul Forţelor Armate. Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

Nr. de personal instruit 

6.2. Participarea contingentelor Armatei Naţionale la exerciţii militare multinaţionale, organizate atît  

pe teritoriul RM, cît şi în afara hotarelor ţării. 

Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

1- 2 exerciţii militare 

multinaţionale 

organizate şi desfăşurate pe 

teritoriul RM; 

- evaluarea unităţilor 

declarate conform OCC 

în cadrul exerciţiilor 

desfăşurate pe teritoriul RM; 

- 4- 8 exerciţii multinaţionale  

desfăşurate cu participarea 

contingentelor Armatei 

Naţionale în afara hotarelor 

ţării. 

exerciţiilor organizate pe 

teritoriul RM 
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6.3. Participarea Republicii Moldova la proiectele internaţionale  de creare a unităţilor militare 

multinaţionale de menţinere a păcii, în vederea sporirii interoperabilităţii Armatei Naţionale cu 

armatele statelor partenere şi implicarea mai activă a Republicii Moldova la asigurarea păcii şi 

securităţii internaţionale. 

Ministerul Apărării Trimestrul III,  

2018 

1 proiect internaţional iniţiat 

spre negociere; 

forţele AN destinate pentru 

participare în cadrul unităţilor 

militare internaţionale 

identificate şi operaţionalizate 

6.4. Organizarea paradei militare cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a independenţei Republicii 

Moldova. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, 

Ministerul Culturii Serviciul 

de Protecţie şi Pază de Stat, 

Comisia naţională de 

heraldică 

Trimestrul III, 

2016 

Parada militară organizată la 

Chişinău la 27 august 2016 

7. Consolidarea capacităţilor forţelor sistemului naţional de apărare în gestionarea situaţiilor de 

criză. Dezvoltarea şi perfecţionarea interacţiunii dintre ele. 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Apărării 

Trimestrul III, 

2018 

Colaborare consolidată 

7.1. Participarea militarilor Armatei Naţionale la  exerciţii comune a structurilor Republicii Moldova 

cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de criză în vederea dezvoltării şi perfecţionării 

interacţiunii dintre ele. 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Apărării  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. de exerciţii comune 

desfăşurate 

8. Consolidarea controlului democratic asupra forţelor armate. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul IV, 

2018 

Sistem de control creat şi 

consolidat 

8.1. Asigurarea reprezentării personalului civil la toate nivelurile structurilor de securitate şi apărare. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Permanent Ponderea personalului civil  în 

aparatul central al 

Ministerului Apărării 

minimum 40% 

9. Dezvoltarea capacităţilor de informaţii militare în scopul apărării naţionale şi implementarea 

programelor de asigurare a securităţii informaţionale şi apărării cibernetice. 

Ministerul Apărării Trimestrul IV, 

2018 

Sistem de securitate 

informaţională dezvoltat 

9.1. Elaborarea unui concept de dezvoltare a capabilităţilor de apărare cibernetică în cadrul Armatei 

Naţionale. 

Ministerul Apărării Trimestrul II,  

2017 

Concept şi plan de acţiuni 

elaborat şi aprobat 

10. Ajustarea cadrului legal privind controlul şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Trimestrul IV, 

2018 

Cadrul legal modificat 
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10.1. Aderarea la sistemul de schimb de date cu privire la situaţia aeriană (ASDE). Ministerul Apărării Trimestrul IV,  

2016 

Memorandum de înţelegere 

încheiat 

11. Intensificarea contribuţiei Republicii Moldova la asigurarea păcii şi securităţii internaţionale. Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul III,  

2018 

Participarea personalului civil 

şi militar la  misiuni şi operaţii 

internaţionale 

11.1. Intensificarea participării Republicii Moldova la  misiuni şi operaţii internaţionale  (conform 

Legii  Nr. 219 din 03.12.2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii 

internaţionale. 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne 

Trimestrul III,  

2018 

Numărul de experţi naţionali 

militari şi civili detaşaţi în 

misiuni şi operaţii 

internaţionale; 

Armata Naţională participă cu 

cel puţin un contingent militar 

la misiuni şi operaţii 

internaţionale 

III. REINTEGRAREA ŢĂRII ŞI CONSOLIDAREA STATULUI 

1. Asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi şi organizaţiile internaţionale în vederea 

sprijinirii procesului de reglementare a conflictului transnistrean şi de reintegrare a ţării. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Dialog asigurat. 

1.1. Atragerea expertizei naţionale şi internaţionale în vederea analizei şi reevaluării politicilor în 

domeniul reintegrării ţării. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Conferinţe, întrevederi, 

reuniuni internaţionale, mese 

rotunde, studii, rapoarte 

1.2. Intensificarea dialogului Chişinău-Tiraspol la toate nivelurile (lideri, reprezentanţi politici în 

reglementarea transnistreană (formatul „1+1”), grupuri sectoriale de lucru (experţi). 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Reuniuni desfăşurate,  

documente semnate 

2. Continuarea eforturilor de elaborare a statutului juridic special al regiunii transnistrene în cadrul 

negocierilor în formatul „5+2”, promovarea la nivel naţional a unei viziuni consolidate cu privire 

la reglementarea conflictului transnistrean. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Negocieri consolidate 

2.1. Continuarea negocierilor privind reglementarea transnistreană în formatul „5+2” şi iniţierea 

abordării problemelor juridice şi de securitate, în scopul identificării unui statut juridic special 

pentru regiunea transnistreană. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Reuniuni desfăşurate,  

documente semnate, proiecte 

propuse de participanţii în 

formatul „5+2” 
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3. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi sporirea nivelului de coordonare între autorităţile 

responsabile de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării; impulsionarea activităţii 

grupurilor de lucru sectoriale pentru consolidarea încrederii. Consolidarea rolului participanţilor 

în formatul „5+2”, în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi instituţionale 

consolidate, grupuri de lucru 

convocate, rolul 

participanţilor în formatul 

„5+2” fortificat 

3.1. Consolidarea rolului UE şi SUA în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de întîlniri desfăşurate, 

număr de documente semnate 

în cadrul negocierilor 

3.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Biroului pentru reintegrare şi promovarea actelor 

normative, prin care să fie desemnate în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale 

persoane şi grupuri de lucru responsabile de problematica transnistreană, cu stabilirea sarcinilor 

acestora şi a mecanismului de aprobare a coordonatorilor grupurilor de lucru sectoriale pentru 

consolidarea măsurilor de încredere. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Acte aprobate, şedinţe 

desfăşurate, documente 

elaborate şi semnate, state de 

personal consolidate 

3.3. Impulsionarea activităţii Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării. Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Şedinţe convocate, rapoarte 

prezentate, decizii aprobate şi 

executate 

3.4. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice în realizarea politicilor sectoriale de 

reintegrare a ţării şi solicitarea asistenţei acestora în formularea poziţiilor delegaţiei moldoveneşti 

în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Şedinţe de lucru şi evenimente 

desfăşurate, procese-verbale şi 

materiale elaborate 

4. Realizarea acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea 

transnistreană şi a liberei circulaţii a persoanelor, a bunurilor şi a serviciilor între cele două 

maluri ale Nistrului. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Educaţiei,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Economiei,  

Ministerul Finanţelor,  

Oficiul Avocatului 

Poporului 

Trimestrul III, 

2018 

Acţiuni realizate pentru 

respectarea drepturilor omului 

în regiune 

4.1. Asigurarea bunei funcţionări a şcolilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Ministerul Educaţiei,  

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Măsuri întreprinse, proiecte 

elaborate, resurse alocate, 

număr micşorat de încălcări 

ale drepturilor omului 

înregistrate 
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4.2. Monitorizarea situaţiei drepturilor omului şi acordarea asistenţei locuitorilor din regiunea 

transnistreană.  

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Oficiul Avocatului 

Poporului,  

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte şi sesizări redactate, 

număr de cazuri soluţionate, 

planuri de acţiuni elaborate        

4.3. Eliminarea barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, mijloacelor de 

transport şi a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Acţiuni întreprinse, 

puncte de control lichidate, 

proiecte implementate 

5. Asistarea implementării în regiunea transnistreană a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prevăzută de Acordul de Asociere 

cu Uniunea Europeană. 

Ministerul Economiei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru reintegrare), 

Ministerul Finanţelor 

(Serviciul Vamal), MAIA, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de şedinţe desfăşurate 

5.1. Elaborarea planurilor de implementare a înţelegerilor agreate prin Decizia Consiliului de 

Asociere privind aplicarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova a Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE, inclusiv în regiunea transnistreană. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Ministerul Economiei, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Plan aprobat; 

Gradul de realizare a Planului; 

5.2. Dezvoltarea instrumentelor de implementare şi aplicare a DCFTA în raioanele de est ale ţării şi 

asigurarea accesului agenţilor economici din regiunea transnistreană la preferinţele comerciale 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Mecanism funcţional 

6. Promovarea interacţiunii dintre comunităţile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului. Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de evenimente şi mese 

rotunde 

6.1. Organizarea meselor rotunde, seminarelor în vederea asigurării dialogului între agenţi economici, 

autorităţi şi difuzării informaţiilor relevante pentru dezvoltarea comerţului 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. mese rotunde/seminare,  

parteneriate stabilite 
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7. Colaborarea cu Uniunea Europeană şi Ucraina în vederea securizării frontierei moldo-ucrainene. Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene,  

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Frontieră moldo-ucraineană 

securitizată 

7.1. Consolidarea patrulării comune a frontierei de stat cu reprezentanţii Serviciului Grăniceresc de 

Stat al Ucrainei. Implementarea prevederilor Planurilor de cooperare interinstituţionale. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III 

2018 

Mecanism de patrulări 

comune dezvoltat şi 

implementat, Planuri de 

cooperare interinstituţionale 

implementate 

7.2. Asigurarea schimbului de informaţii privind persoanele şi mijloacele de transport, cu care 

persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Acord ratificat, Schimb de 

informaţii asigurat 

7.3. Implementarea Planului de cooperare între PF şi FRONTEX pentru perioada  2015-2017. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Rapoarte de progres anuale 

privind realizarea prevederilor 

Planului de cooperare, 

elaborate şi aprobate 

8. Extinderea mandatului Misiunii EUBAM şi intensificarea procesului de cooperare cu aceasta. Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul IV, 

2017 

Parteneriat consolidat 

8.1. Implementarea Planului de acţiuni EUBAM pentru faza a 11-a. Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul IV, 

2017 

Numărul de acţiuni/activităţi 

realizate în comun 

9. Promovarea obiectivului privind retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a forţelor armate 

şi retragerea sau distrugerea armamentului, muniţiilor şi echipamentului Federaţiei Ruse, 

conform prevederilor constituţionale şi angajamentelor internaţionale existente. 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Dialog bilateral dinamizat 
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9.1. Întreprinderea acţiunilor politico-diplomatice pentru retragerea de pe teritoriul Republicii 

Moldova a forţelor şi echipamentelor militare ce aparţin Federaţiei Ruse. Gestionarea subiectelor 

politico-militare conexe.  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene,  

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de consultări cu 

partenerii externi, declaraţii 

publice, alocuţiuni în cadrul 

forumurilor internaţionale, 

reuniuni, mese rotunde 

10. Continuarea eforturilor de transformare a actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune 

multinaţională civilă sub mandat internaţional. 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene,  

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Misiune multinaţională civilă 

funcţională sub mandat 

internaţional 

10.1. Includerea şi abordarea subiectului transformării actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o 

misiune multinaţională civilă sub mandat internaţional pe agenda de dialog şi negocieri cu actorii 

externi relevanţi.  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene,  

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de reuniuni şi 

conferinţe internaţionale 

organizate, acţiuni realizate, 

demersuri întocmite 

11. Menţinerea stabilităţii în Zona de Securitate şi eficientizarea activităţii în cadrul mecanismelor 

Comisiei Unificate de Control. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Apărării, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul III, 

2018 

Stabilitate menţinută 

11.1. Monitorizarea evoluţiei situaţiei în Zona de Securitate şi întreprinderea acţiunilor orientate spre 

restabilirea ordinii de drept. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Apărării, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de rapoarte întocmite 

şi acţiuni întreprinse 

12. Atragerea asistenţei şi expertizei partenerilor externi în vederea promovării procesului de 

reglementare. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare),  

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de proiecte 

implementate 
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12.1. Valorificarea asistenţei tehnice oferite de partenerii externi cu atragerea expertizei  relevante în 

vederea sprijinirii procesului de reglementare transnistreană. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte realizate, expertize 

desfăşurate, specialişti 

implicaţi 

13. Realizarea proiectelor umanitare, sociale şi de infrastructură în regiunea transnistreană. Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte realizate 

13.1. Implementarea anuală a Programului activităţilor de reintegrare a ţării. Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Program aprobat, proiecte 

implementate, acţiuni 

finanţate, cuantumul 

mijloacelor financiare 

valorificate 

13.2. Cooperarea cu UE, Consiliul Europei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi alţi 

parteneri externi în cadrul Programului „Măsuri de consolidare a încrederii dintre cele două 

maluri ale rîului Nistru”. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Externe  

şi Integrării Europene, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Evenimente desfăşurate, 

proiecte implementate, 

mijloace financiare atrase 

14. Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a ţării şi elaborarea 

mecanismelor provizorii de soluţionare a problemelor cu care se confruntă populaţia şi agenţii 

economici din regiunea transnistreană, creând condiţiile necesare pentru reintegrarea graduală a 

regiunii în spaţiile unice ale Republicii Moldova (economic, financiar-bancar, politic, social, 

cultural, informaţional etc.). 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru juridic instituit, 

mecanisme elaborate şi 

promovate 

14.1. Crearea cadrului juridic pentru desfăşurarea procesului de negocieri şi realizarea politicilor de 

reintegrare a ţării. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru juridic aprobat 

14.2. Elaborarea şi promovarea mecanismelor de soluţionare a celor mai stringente probleme ale 

locuitorilor din regiunea transnistreană. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Şedinţe convocate, 

mecanisme elaborate şi 

promovate 

15. Lansarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unei platforme de comunicare, cu participarea 

instituţiilor mass-mediei, a reprezentanţilor societăţii civile etc. de pe ambele maluri ale 

Nistrului. Informarea locuitorilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova despre esenţa 

politicilor promovate de Guvern şi beneficiile reintegrării statului. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Platformă activă 
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15.1. Instituirea unei platforme comune de dialog între instituţiile mass-media şi între reprezentanţii 

societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Platformă de dialog lansată, 

instituţii implicate 

15.2. Mediatizarea coordonată a procesului de reglementare transnistreană şi a politicilor de 

reintegrare a ţării, cu informarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului despre esenţa 

politicilor promovate de Guvern. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Comunicate de presă, 

interviuri, anunţuri, reviste ale 

presei difuzate, campanii de 

informare promovate 

16. Elaborarea unei strategii de incluziune a activităţilor economice, sociale, culturale, administrative 

şi politice a cetăţenilor şi agenţilor economici din stînga Nistrului în sistemele economice, 

sociale, culturale şi politice ale Republicii Moldova. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Strategii de incluziune 

elaborate 

16.1. Promovarea politicilor sectoriale de incluziune a locuitorilor şi antreprenorilor din regiunea 

transnistreană în programele naţionale de asistenţă şi dezvoltare. 

Cancelaria de Stat  

(Biroul pentru reintegrare), 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Politici de incluziune 

promovate 

IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ŞI CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ 

A. Dezvoltarea mediului de afaceri şi a climatului investiţional 

1. Negocierea şi semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, în vederea asigurării 

stabilităţii macroeconomice, bugetare şi financiare, necesare pentru crearea unui climat 

investiţional favorabil. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, Banca 

Naţională a Moldovei,  

Cancelaria de Stat  

Trimestrul IV, 

2016 

Acord semnat 

2. Asigurarea priorităţii în implementarea reformelor ce vizează dezvoltarea mediului privat care 

sunt în consonanţă cu planurile de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – 

UE. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul III, 

2018 

Reforme implementate 

2.1. Asigurarea realizării condiţiilor prevăzute în Programul de suport bugetar pentru instituirea 

DCFTA în Republica Moldova. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Gradul de realizare a 

angajamentelor, % 

2.2. Asigurarea transparenţei şi conştientizării publice privind oportunităţile şi beneficiile 

implementării DCFTA. 

Ministerul Economiei, 

ODIMM 

Trimestrul III, 

2018 

Calendarul activităţilor de 

comunicare propuse pentru 

anii 2016-2018 elaborat şi 

publicat; Site www.dcfta.md 

actualizat, Numărul de 

evenimente desfăşurate  

3. Supravegherea respectarii, de către investitor, a angajamentelor investiţionale asumate în baza 

contractului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău şi întreprinderea, după caz, a 

acţiunilor în vederea apărării interesului statului în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Ministerul Economiei,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Raport elaborat 
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4. Asigurarea protecţiei dreptului de proprietate, a respectării obligaţiilor contractuale şi a prevenirii 

tentativelor de preluare abuzivă a afacerilor. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III, 

2018 

Proces demarat 

5. Elaborarea şi aprobarea legislaţiei în vederea instituirii funcţiei de avocat al poporului pentru 

protecţia mediului de afaceri (business ombudsman). 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Economiei   

Trimestrul III, 

2018 

Proces de instituire a funcţiei 

de business ombudsman 

demarat 

6. Crearea unui cadru instituţional adecvat şi funcţional pentru examinarea petiţiilor, contestaţiilor 

şi/sau litigiilor investiţionale. 

Ministerul Economiei, 

Ministerului Finanţelor, 

Ministerului Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru instituţional adecvat 

6.1. Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a legislaţiei naţionale pentru a înlătura cauzele litigiilor 

dintre investitori şi autorităţile publice 

Ministerul Economiei, 

MIEPO, Ministerului 

Finanţelor, Ministerului 

Justiţiei 

Trimestrul I, 

2017 

Studiu efectuat 

6.2. Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni pentru eliminarea lacunelor din legislaţia 

naţională, în baza analizei efectuate (conform p.6.1), cu actualizarea continuă a acestuia 

Ministerul Economiei, 

MIEPO, Ministerului 

Finanţelor, Ministerului 

Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Plan de acţiuni aprobat 

7. Simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor de înregistrare şi lichidare benevolă a unei 

afaceri. Reducerea numărului actelor permisive eliberate de autorităţi şi a numărului de activităţi 

licenţiate, în scopul eliminării barierelor de intrare pe piaţă a noilor companii şi stimulării 

concurenţei. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2017 

Cel puţin 20% acte permisive 

reduse 

7.1. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea simplificării procedurii de 

lichidare a afacerilor. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul I 

2017 

Proiect aprobat 

7.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului sistemului 

informatic de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni pentru 

optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic. 

Ministerul Economiei  Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

7.3. Stabilirea unităţii responsabile de coordonarea procesului de optimizare a actelor permisive şi 

implementarea soluţiilor de ghişeu unic. 

Cancelaria de Stat  Trimestrul II, 

2016 

Unitate stabilită şi funcţională   

7.4. Revizuirea Nomenclatorului actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor 

fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Legea 

nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi 

aprobarea acestuia în redacţie nouă. 

Ministerul Economiei, 

Autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul II, 

2017 

Nomenclator aprobat 

7.5. Revizuirea genurilor de activitate supuse licenţierii potrivit Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 

privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

Ministerul Economiei, 

Autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 
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8. Lansarea unui mecanism instituţionalizat de soluţionare a disputelor investiţionale conform 

legislaţiei în vigoare. 

Ministerul Economiei,  Trimestru IV, 

2016 

Mecanism elaborat 

9. Instituirea unor proceduri simplificate pentru accesul mediului de afaceri la justiţie. Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2017 

Număr de acte normative şi 

legislative examinate şi 

modificate 

10. Reorganizarea Camerei Înregistrării de Stat într-o autoritate publică şi reducerea tarifelor aplicate 

antreprenorilor, inclusiv liberalizarea accesului la registrul de stat al persoanelor juridice. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul II 

2018 

Instituţie reorganizată 

10.1. Elaborarea cadrului normativ privind reorganizarea Camerei Înregistrării de Stat într-o autoritate 

public. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III 

2017 

Proiect aprobat 

10.2. Fuziunea Camerei de Licenţiere cu Camera Înregistrării de stat. Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul II 

2018 

Proceduri desfăşurate 

11. Reducerea numărului şi tarifelor pentru servicii publice prestate agenţilor economici contra plată, 

extinderea e-serviciilor şi aplicarea universală a conceptului de ghişeu unic. 

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de servicii publice 

prestate contra plată agenţilor 

economici redus, număr de e-

servicii funcţionale 

11.1. Asigurarea funcţionalităţii şi mentenanţei sistemelor informaţionale create, precum şi integrarea 

acestora în circuitul de date aferent eliberării actelor cu caracter permisiv. 

Cancelaria de Stat (Centrul 

de Guvernare Electronică), 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul III, 

2018 

Sistem tehnologic 

informaţional integrat şi 

definitivat; Mijloace 

financiare alocate  

11.2. Extinderea e-serviciilor în procesul prestării serviciilor publice agenţilor economici. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV 

2016 

Numărul serviciilor 

digitalizate 

12. Creşterea transparenţei în procesul de efectuare a controalelor la agenţii economici şi diminuarea 

treptată a numărului acestora. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

12.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

13. Optimizarea numărului instituţiilor abilitate cu funcţii de control, inclusiv interzicerea 

colaboratorilor ministerului de interne să efectueze controale planificate sau inopinate agenţilor 

economici din ţară, cu excepţia cazurilor de desfăşurare a unor activităţi antreprenoriale ilegale. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2016  

Număr de instituţii optimizat 

13.1. Efectuarea analizei funcţionale a instituţiilor abilitate cu funcţii de control în vederea micşorării 

poverii controlului de stat pentru mediul de afaceri şi maximizării eficienţei activităţii de control. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2016 

Studiu efectuat 

13.2. Elaborarea proiectului Programului de reformare a cadrului instituţional şi normativ în domeniul 

controlului de stat. 

Ministerul Economiei,  

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2016  

Proiect elaborat 



33 
 

14. Stabilirea caracterului consultativ pentru controalele de stat efectuate la întreprinderile mici şi 

mijlocii pe parcursul a trei ani de la înfiinţarea întreprinderilor în cauză. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

15. Simplificarea procedurilor de autorizare în comerţ, inclusiv prin aplicarea mecanismului de 

notificare. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism funcţional 

15.1. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(conceptul de notificare în comerţ). 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

15.2. Perfectarea normelor de reglementare a comerţului din punct de vedere sanitar, sanitar - 

veterinar, de prevenire a incendiilor, de protecţie a mediului ambiant şi securitatea în muncă. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Mediului, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi a Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Norme aprobate şi publicate 

15.3. Crearea, asigurarea funcţionalităţii şi mentenanţa sistemului informaţional „e-Comerţ interior”. Ministerul Economiei, 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistem informaţional 

funcţional 

16. Simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică prin elaborarea şi lansarea unei 

platforme unice de raportare la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Biroul Naţional de Statistică. 

Consiliul Economic al Prim-

ministrului, Biroul Naţional 

de Statistică, Inspectoratul 

Fiscal de Stat, Compania 

Naţională de Asigurări în 

Medicină, Casa Naţională de 

Asigurări Sociale, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul III, 

2018 

Platforma unică de raportare 

implementată 

16.1. Simplificarea procesului de raportare statistică şi financiară prin îmbunătăţirea şi extinderea 

platforme unice de raportare (e-raportare). 

Consiliul Economic al Prim-

ministrului, Biroul Naţional 

de Statistică, Inspectoratul 

Fiscal de Stat, Compania 

Naţională de Asigurări în 

Medicină, Casa Naţională de 

Asigurări Sociale, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Prezentarea rapoartelor prin e-

raportare (www.raportare.md) 

16.2. Implementarea metodologiei Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor 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) cu aplicarea la condiţiile Republicii Moldova. 

Biroul Naţional de Statistică, 

Banca Naţională a 

Moldovei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Metodologie implementată, 

indicatori elaboraţi 
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16.3. Transpunerea AQUIS-ului statistic comunitar în activitatea curentă a Biroul Naţional de 

Statistică. 

Biroul Naţional de Statistică Trimestrul III, 

2018 

Anchete prin sondaj  noi şi 

registre administrative 

utilizate.  

Sarcina informaţională asupra 

respondenţilor redusă.  

Datele relevante pentru 

elaborarea şi monitorizarea 

politicilor în domeniile cheie 

ale vieţii sociale şi economice 

comparabile la nivel 

internaţional; 

Activitatea BNS armonizată la 

Culegerea de cerinţe statistice 

ale UE 

16.4. Elaborarea setului de indicatori privind măsurarea antreprenoriatului feminin şi asigurarea 

cadrului informaţional pentru disponibilitatea acestuia. 

Biroul Naţional de Statistică, 

Ministerul Economiei, 

Institutul Naţional de 

Cercetări Economice 

Trimestrul III, 

2018 

1. Studiu privind 

antreprenoriatul feminin 

realizat. 

2. Indicatori disponibili 

privind antreprenoriatul 

feminin 

17. Elaborarea şi adoptarea cadrului legal care ar stabili o metodologie unică pentru toate autorităţile 

publice în procesul de stabilire a costurilor la serviciile publice prestate mediului de afaceri. 

Implementarea principiului de declaraţii pe propria răspundere în lansarea şi dezvoltarea 

afacerilor. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Economiei, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul IV, 

2017 

Metodologie aprobată, costuri 

reduse ale serviciilor publice 

prestate mediului de afaceri 

18. Elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă pentru autorităţile publice care 

reglementează activitatea de întreprinzător. Identificarea unui mecanism de evaluare externă 

independentă a tuturor autorităţilor publice cu funcţii de reglementare şi control de stat. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Mecanism elaborat; Proiect 

aprobat 

19. Implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pe anii 

2013-2016. Revizuirea şi consolidarea mecanismului de analiză a impactului de reglementare în 

procesul de creaţie legislativă, inclusiv în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale 

cu cea europeană, neadmiterea aprobării fără analiza impactului de reglementare a actelor 

normative şi legislative care afectează sectorul privat. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

3 proiecte aprobate 

19.1. Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea în anii 2016-2017 a Strategiei reformei 

cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

19.2. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (legile 

nr.235-XVI din 20 iulie 2006, nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, nr.317-XV din 18 iulie 2003, 

nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, nr.780-XV din 27 decembrie 2001). 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

19.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri 

ale Guvernului (nr.977 din 23 august 2006, nr.808 din 7 octombrie 2014). 

Ministerul Economiei  Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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20. Racordarea politicilor de suport al întreprinderilor mici şi mijlocii la principiile „Small Business 

Act for Europe”. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

3 proiecte aprobate 

20.1. Aprobarea proiectului de lege privind întreprinderile mici şi mijlocii (în redacţie nouă). Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

20.2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative privind antreprenoriatul social . 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

20.3. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru perioada 2018-2020 privind realizarea 

Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 . 

Ministerul Economiei, 

ODIMM 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

21. Facilitarea participării beneficiarilor naţionali la programele tematice ale UE: Programul 

„Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii” (COSME 2014-2020); 

Programul-cadru de cercetare şi inovare (2014-2020) – „ORIZONT 2020”, programele 

clusteriale regionale, susţinute de Strategia UE pentru Regiunea Dunării (2014-2020) şi 

programele de cooperare regională (2014-2020). 

Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. participanţilor la programe 

tematice 

21.1. Organizarea de instruiri şi mese rotunde pentru potenţialii beneficiari ai Programului COSME, 

acordarea suportului consultativ acestora. 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 4 instruiri / mese 

rotunde organizate, anual 

21.2. Facilitarea participării beneficiarilor naţionali la programele tematice ale UE: Programul-cadru 

de cercetare şi inovare (2014-2020) – „ORIZONT 2020” (2014-2020). 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de 

participanţi/beneficiari la 

Programul „ORIZONT” 

21.3. Elaborarea şi adoptarea strategiei naţionale şi foii de parcurs privind integrarea Republicii 

Moldova în Spaţiul European de Cercetare. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiectul Strategiei elaborat şi 

coordonat cu CE 

21.4. Promovarea Programului EURAXESS si implementarea principiilor Cartei Europene si Codului 

de Conduită şi recrutarea a cercetătorilor. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. de instituţii cu Logo 

Excelenţă în Cercetare 

21.5. Implementarea cadrului bilateral şi multilateral de cooperare ştiinţifico-tehnologică la nivel 

internaţional în sectorul CDI. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. proiectelor bilaterale, 

regionale şi multilaterale  

21.6. Crearea parteneriatelor dintre diaspora ştiinţifică şi comunitatea ştiinţifică din Republica 

Moldova pentru schimb de experienţă şi dezvoltarea activităţilor comune de cercetare-inovare. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. parteneriatelor dezvoltate 

22. Diversificarea instrumentelor de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din surse externe 

de finanţare; canalizarea spre acest sector a liniilor de credit externe, inclusiv prin intermediul 

companiilor de leasing şi microfinanţare. 

Ministerul Economiei, 

Cancelaria de Stat, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de beneficiari ai 

instrumentelor de finanţare 
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22.1. Capitalizarea şi gestionarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii  

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Sumă defalcată în Fondul de 

garantare a creditelor, 

volumul creditelor garantate, 

volumul investiţiilor atrase, 

numărul de garanţii active 

22.2. Menţinerea Fondului circulant în scopul asigurării continuităţii finanţării proiectelor 

investiţionale, inclusiv prin aplicarea instrumentelor existente de suport 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2016 

Număr al proiectelor finanţate 

23. Extinderea Programului de atragere a remitenţelor în economia naţională „PARE 1+1”. Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

200 proiecte investiţionale 

finanţate, anual, inclusiv cele 

gestionate de femei; Volumul 

investiţiilor efectuate în 

economie - 80 mil. lei, anual; 

200 persoane instruite, 

inclusiv femei, anual 

24. Dezvoltarea programelor de susţinere antreprenorială a tinerilor şi femeilor din zonele rurale şi 

de adaptare a companiilor la „economia verde”. 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Ministerul 

Finanţelor, Directoratul 

Liniei de Credit 

Trimestrul III, 

2018 

2 programe implementate, 1 

program elaborat 

24.1. Îmbunătăţirea Programului de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) şi implementarea 

acestuia 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Ministerul 

Finanţelor, Directoratul 

Liniei de Credit 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr de persoane instruite, 

inclusiv femei, număr de 

cursuri de instruire organizate, 

număr de afaceri finanţate, 

volum al creditelor acordate, 

sumă a granturilor acordate, 

număr de localităţi acoperite 

24.2. Elaborarea unui program de susţinere a antreprenorialului feminin în zonele rurale. Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Program elaborat 

24.3. Implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea eficientă a afacerii” (GEA). Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de persoane instruite, 

inclusiv femei, număr de 

cursuri de instruire organizate, 

număr de localităţi acoperite 

24.4. Introducerea în Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 

2012-2020 a unei direcţii prioritare noi privind dezvoltarea economiei verzi. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Program dezvoltat/elaborat 
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25. Susţinerea sectoarelor productive ale economiei prin crearea şi dezvoltarea instrumentelor 

infrastructurii antreprenoriale, şi anume: parcuri industriale, clustere, zone economice libere, 

parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de afaceri şi de inovare. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Ce puţin 4 proiecte aprobate 

25.1. Modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale, 

precum şi legislaţiei conexe în domeniu. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

25.2. Elaborarea cadrului normativ privind acordarea titlului de parc industrial/extinderea parcului 

industrial existent (în baza solicitărilor parvenite din partea mediului de afaceri). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin un proiect aprobat, 

anual 

25.3. Modificare şi completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a 

activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 

28.03.2008 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

25.4. Modificarea şi completarea Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.652 din 1 

septembrie 2011   

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

25.5. Consolidarea Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova. Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul rezidenţilor IA, 

inclusiv afaceri gestionate de 

tineri şi femei, anual; Numărul 

locurilor de muncă create, 

inclusiv pentru tineri şi femei, 

anual, Cifra de afaceri IA, 

anual 

26. Majorarea volumului de investiţii publice şi eficientizarea procesului de alocare a finanţelor 

publice destinate dezvoltării infrastructurilor necesare businessului, avînd în vedere principiul 

dezvoltării echilibrate a regiunilor ţării. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Volum de investiţii publice în 

parcuri industriale crescut, 

număr de locuri de muncă 

create 

26.1. Elaborarea propunerilor de buget în vederea finanţării infrastructurii tehnice şi de producţie în 

cadrul parcurilor industriale, zonelor economice libere, incubatoarelor de afaceri etc. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Propuneri elaborate, anual 

26.2. Asigurarea finanţării prioritare a proiectelor de infrastructură tehnică şi de producţie în cadrul 

parcurilor industriale, zonelor economice libere, incubatoarelor de afaceri etc. 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Dinamică a volumului 

finanţărilor crescută, anual 

27. Atragerea investiţiilor străine în sectoarele competitive ale economiei şi în cele cu valoare 

adăugată, precum şi în cadrul proiectelor majore în domeniul infrastructurii şi industriei, inclusiv 

prin cofinanţarea proiectelor investiţionale. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 15 vizite de studiu 

în Republica Moldova a 

potenţialilor investitori 

organizate 

27.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor 

investiţionale de importanţă naţională. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect elaborat 

27.2. Promovarea imaginii ţării ca destinaţie pentru investiţiile străine directe şi acordarea asistenţei 

pentru promovarea imaginii/ mărcilor şi la administrarea resurselor informaţionale aferente. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO 

Trimestrul III, 

2018 

3 evenimente de promovare 

organizate, anual (road-shows, 

serate culturale, etc.) 
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27.3. Desfăşurarea misiunilor de promovare a oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova, 

atît în ţară, cît şi peste hotare. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO 

Trimestrul III, 

2018 

4 activităţi de marketing – 

seminare pe pieţele ţintă 

organizate, anual; 

8 misiuni organizate în ţară şi 

peste hotare (UE, CSI şi alte 

ţări), anual 

28. Restructurarea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din Moldova 

(MIEPO) şi a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

(ODIMM). 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

2 proiecte aprobate 

28.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului Programului de dezvoltare strategică a ODIMM pentru anii 

2016-2018. 

Ministerul Economiei, 

ODIMM  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

28.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului Programului de dezvoltare strategică a MIEPO pentru anii 

2016-2018. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

29. Implementarea Strategiei cu privire la atragerea investiţiilor şi promovarea exportului pentru anii 

2016-2020. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Pondere a acţiunilor realizate, 

% 

30. Reducerea barierelor administrative la export, cu accent pe producătorii mici şi mijlocii. Ministerul Finanţelor 

(Serviciul Vamal), 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Timp şi cost aferent 

procedurilor de export şi 

tranzit reduse 

31. Încurajarea cooperării antreprenorilor şi integrarea lor în reţelele regionale şi globale de 

producţie şi comerţ, precum şi introducerea unor practici europene de management în scopul 

creşterii potenţialului naţional de export. 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Circa 100 agenţi economici 

beneficiari, anual 

31.1. Elaborarea şi coordonarea Listelor mărfurilor (serviciilor) destinate livrărilor prin cooperarea de 

producţie între agenţii economici în cadrul acordurilor privind cooperarea de producţie încheiate 

între Republica Moldova şi statele CSI (Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Belarus). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

6 liste elaborate şi coordonate 

anual 

31.2. Completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a 

taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia 

primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru 

fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.539 din 26.05.2014. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

20 agenţi economici 

beneficiari anual 

31.3. Completarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de 

servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor 

sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

60 agenţi economici 

beneficiari anual 

31.4. Susţinerea participării agenţilor economici la expoziţii şi târguri naţionale prin implementarea 

programului de subvenţionare 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Circa 100 IMM subvenţionate 

anual 
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31.5. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare privind „Entreprise Europe 

Network”. 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul consultaţiilor 

acordate anual, Numărul 

evenimentelor organizate 

anual, Numărul partenerilor 

europeni identificaţi anual 

31.6. Acordarea suportului consultativ în lansarea şi gestionarea businessului prin intermediul 

Centrului de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri ODIMM 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul consultaţiilor 

acordate anual 

32. Simplificarea procedurilor de eliberare şi/sau prelungire a permiselor de şedere pentru cetăţenii 

străini pe teritoriul Republicii Moldova. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Proceduri simplificate 

33. Elaborarea listelor de proiecte investiţionale naţionale de dezvoltare, inclusiv în UTA Găgăuzia 

bazate pe indicatori obiectivi de performanţă în scopul creării de locuri de muncă şi a creşterii 

economice, precum şi eliminarea barierelor birocratice în implementarea acestora. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

34. Monitorizarea lunară a evoluţiei principalelor proiecte investiţionale în derulare pentru 

identificarea barierelor inutile şi eliminarea acestora. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte anuale elaborate 

35. Dezvoltarea unor instrumente financiare de garantare a exporturilor. Fortificarea eforturilor 

agenţilor economici în diversificarea pieţelor de desfacere. 

Ministerul Economiei, 

MIEPO, Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei 

Alimentare, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Număr agenţi economici  

susţinuţi 

35.1. Susţinerea sectoarelor cu potenţial de creştere prin dezvoltarea instrumentelor de finanţare şi prin 

elaborarea unui program de suport pentru creşterea şi internaţionalizarea IMM - urilor 

Ministerul Economiei, 

ODIMM,  MIEPO 

Trimestrul IV, 

2017 

Program aprobat 

36. După caz, utilizarea cu promptitudine a instrumentelor de apărare comercială a pieţei interne faţă 

de importurile de mărfuri similare din străinătate. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Număr intervenţii realizate 

37. Instituirea unui mecanism structurat şi permanent de consultare cu mediul de afaceri la 

elaborarea politicilor de dezvoltarea durabilă a diferitor ramuri ale economiei naţionale. 

Ministerul Economiei, 

ODIMM 

Trimestrul II, 

2016 

Mecanism funcţional 

37.1. Instituirea Consiliului Consultativ pentru IMM-uri. Ministerul Economiei, 

ODIMM 

Trimestrul II, 

2016 

Consiliu funcţional 

38. Creşterea oportunităţilor de ocupare şi susţinerea tinerilor pentru încadrarea lor pe piaţa forţei de 

muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Rata de ocupare a populaţiei 

tinere, % 
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39. Implementarea programelor de formare profesională şi dezvoltare a competenţelor 

antreprenoriale pentru diferite categorii de populaţie în corelaţie cu necesităţile pieţii forţei de 

muncă. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Număr de programe în 

implementare 

40. Modernizarea sistemului cooperaţiei de consum din ţară prin revizuirea cadrului juridic şi 

instituţional aferent. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

40.1. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei de consum 

nr. 1252 din 28.09.2000.  

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

B. Inovaţii şi dezvoltare tehnologică 

1. Reformarea guvernării sistemului naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 

inovare în vederea adoptării unui model mai deschis, incluziv şi transparent. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

4 proiecte aprobate  

1.1. Elaborarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare (nr. 

259-XV din 15.07.2004) 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat 

1.2. Restructurarea şi consolidarea Agenţei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic  Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 

1.3. Compilarea de indicatori privind statistica inovării conform cerinţelor UE. Biroul Naţional de Statistică, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Indicatori  privind activitatea 

de inovare  disponibili şi 

comparabili cu indicatorii 

EUROSTAT 

2. Asigurarea accesului pe bază de competiţie la programele de finanţare de stat în domeniul 

cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. 

Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Numărul beneficiarilor 

2.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de 

inovare în redacţie nouă (cu abrogarea Legii nr. 138 din 21 iunie 2007). 

Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect elaborat 

3. Elaborarea cadrului legislativ de suport pentru firmele inovaţionale, inclusiv a Legii privind 

fondurile venture (capitalurile de risc); liberalizarea politicii comerciale şi fiscale aferente 

transferului tehnologic şi implementării inovaţiilor tehnologice. 

Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Număr de proiecte aprobate 

4. Dezvoltarea unor instrumente de finanţare competitivă a firmelor orientate spre inovarea 

produselor, proceselor, marketingului şi a managementului. 

Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 
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4.1. Elaborarea proiectului de lege privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic. Ministerul Economiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect elaborat 

4.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind utilizarea voucherului pentru inovare în 

Republica Moldova. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2016 

Regulament aprobat 

5. Intensificarea legăturilor inovaţionale dintre firme, instituţiile educaţionale şi instituţiile de 

cercetare. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, 

Ministerul Educaţiei, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Parteneriate fortificate 

5.1. Elaborarea şi evaluarea randamentului agentului pirotehnic pentru  influenţă activă asupra 

procesele hidrometeorologice. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul 

Sănătăţii 

Trimestrul IV, 

2016 

Protocol al testării agentului 

pirotehnic întocmit 

6. Facilitarea relaţionării şi integrării tehnologice a firmelor autohtone şi străine (business angels, 

investitori venture, innovation camps). 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul 

Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Bariere eliminate, proiecte 

consolidate 

7. Susţinerea integrării inovatorilor şi cercetătorilor moldoveni în circuitul global al inovaţiilor şi 

ideilor. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru juridic elaborat 

8. Susţinerea proiectelor de colaborare dintre sfera publică şi cea privată în   domeniul   dezvoltării   

tehnologice şi implementarea inovaţiilor în economia naţională şi în sfera socială. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul 

Economiei, autorităţile 

administraţiei publice 

Trimestrul III, 

2018 

Parteneriate stabilite 

C. Transparentizarea şi consolidarea sectorului financiar-bancar 

1. Armonizarea legislaţiei în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital şi de asigurări cu 

acquis-ul comunitar şi cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi 

sau/şi îmbunătăţirea celor existente privind Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare şi 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare în scopul consolidării independenţei  şi a competenţelor de 

supraveghere şi reglementare ale acestor autorităţi. 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Legislaţie armonizată 

1.1. Elaborarea unor legi sau/şi îmbunătăţirea celor existente privind Banca Naţională a Moldovei, 

instituţiile financiare şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare în scopul consolidării 

independenţei şi a competenţelor de supraveghere şi reglementare ale acestor autorităţi. 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte elaborate 

1.2. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 

aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Banca Naţională 

a Moldovei,  

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Economiei,  

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat 
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2. Efectuarea de către Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară de pe lîngă Prim-ministru a 

evaluărilor periodice a stabilităţii pieţei financiare (bancare şi ne-bancare). 

Comitetul Naţional de 

Stabilitate Financiară 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu elaborat 

3. Transparentizarea drepturilor de proprietate în instituţiile financiare bancare şi nebancare şi 

dezvăluirea proprietarilor instituţiilor financiare, beneficiarilor efectivi finali ai acestor instituţii 

şi monitorizarea continuă a proprietarilor instituţiilor financiare şi a beneficiarilor efectivi pentru 

minimizarea riscurilor de creditare, de preluare corporativă ostilă şi de fraudă financiară. 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei Financiare 

Trimestrul III, 

2016 

Date deschise 

4. Crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare. Banca Naţională a 

Moldovei; Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Finanţelor,  

Trimestrul III, 

2018 

Depozitar central  unic al 

valorilor mobiliare creat 

4.1. Crearea Depozitarului central unic de valori mobiliare Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Depozitar central unic creat 

4.2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 cu privire la piaţa de 

capital. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei, Banca Naţională 

a Moldovei 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

4.3. Elaborarea Conceptului tehnic al Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare 

corporative. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei, Banca Naţională 

a Moldovei 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

4.4. Lansarea Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul I 

2017 

Registru de stat al 

deţinătorilor de valori 

mobiliare corporative lansat 

5. Identificarea beneficiarilor efectivi ai companiilor înregistrate în jurisdicţiile ce nu 

implementează standardele internaţionale de transparenţă, inclusiv din zonele off-shore, şi 

asigurarea aplicării standardelor internaţionale de transparenţă prin elaborarea amendamentelor 

la cadrul legislativ în vigoare. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru legislativ elaborat 
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6. Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate şi transparenţă) pentru 

acţionarii din sistemul financiar al Republicii Moldova, cel puţin a celor care deţin cote 

substanţiale în capitalul instituţiilor financiare. 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Economiei (Camera de 

Licenţiere), Ministerul 

Justiţiei, Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul III, 

2016 

Teste aplicate 

7. Elaborarea cadrului legal aferent activităţii instituţiilor bancare conform cadrului legislativ UE 

care va include cerinţe cu privire la organizarea şi organele de conducere ale băncilor, cerinţe 

prudenţiale, acţionariat, cadrul de administrare a riscurilor, competenţele autorităţii de 

supraveghere şi sancţiunile aplicabile băncilor şi altor persoane implicate. 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul I, 

2017 

Cadrul legal elaborat 

8. Elaborarea unei legi speciale de prevenire şi gestionare a crizelor financiare. Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege elaborat 

9. Adoptarea şi implementarea unei decizii delimitate în timp pe cazul celor trei bănci (BEM, 

Unibank, Banca Socială), în corespundere cu cele mai bune practici internaţionale. Asigurarea 

transparenţei acţiunilor întreprinse. 

Comitetul Naţional de 

Stabilitate Financiară 

Trimestrul II, 

2016 

Decizie aprobată şi 

implementată 

10. Elaborarea legislaţiei naţionale pentru integrarea companiilor de leasing în sectorul financiar 

naţional. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte aprobate 

11. Creşterea graduală a fondului de garantare a depozitelor. Fondul de garantare a 

depozitelor în sistemul 

bancar, 

Banca Naţională a 

Moldovei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Fond majorat 

12. Fortificarea instituţională a sectorului de asigurări şi a protecţiei consumatorilor în asigurări prin 

crearea Fondului naţional de garanţie în domeniul asigurărilor. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Fond creat 

12.1. Elaborarea proiectului de lege privind Fondul de garanţie în asigurări. Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect de lege aprobat 
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13. Implementarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul prevenirii spălării banilor şi 

combaterii finanţării terorismului, precum şi stabilirea parteneriatelor operaţionale cu instituţiile 

UE şi alte state. 

Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor 

al Centrului Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV, 

2017 

Mecanism eficient 

13.1. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei UE 2015/849 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor şi finanţării -terorismului. 

Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor 

al Centrului Naţional 

Anticorupţie, 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a pieţei 

Financiare, Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

comunicaţiilor, Camera de 

Licenţiere 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

13.2. Evaluarea naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului. Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor 

al Centrului Naţional 

Anticorupţie, 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a pieţei 

Financiare, Procuratura 

generală, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Camera de 

Licenţiere, Ministerul 

Afacerilor Interne 

Trimestrul I, 

2017 

Raport elaborat şi publicat 

13.3. Asigurarea unui schimb operaţional de informaţii financiare cu serviciile similare din alte ţările. Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor 

al Centrului Naţional 

Anticorupţie 

Permanent Numărul solicitărilor adresate 

către serviciile similare din 

alte state; Numărul 

solicitărilor primite spre 

examinare 

13.4. Iniţierea şi efectuarea investigaţiilor financiare paralele cu acţiunile de urmărire penală în 

privinţa infracţiunilor care generează venituri în scopul recuperării activelor provenite din 

infracţiuni. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Procuratura 

Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul 

Vamal 

Trimestrul IV 

2016 

Ordin comun prin care se va 

stabili procedura şi esenţa 

investigaţiilor financiare 

paralele 
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13.5. Iniţierea investigaţiilor comune cu alte state  în baza unui acord bilateral cu suportul Financiar 

ala Europol şi Eurojust, în scopul optimizării şi accelerării investigaţiilor pe cazurile complexe 

de spălare a banilor. 

Centrul Naţional 

Anticorupţie,Procuratura 

Generală, 

 Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul Vamal 

Permanent Numărul acordurilor semnate 

şi echipelor de investigaţii 

iniţiate 

14. Modernizarea infrastructurii pieţei de capital şi sporirea accesului la investiţii în valori mobiliare 

corporative şi de stat. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Infrastructura pieţei de capital 

modernizată 

15. Examinarea posibilităţii de implementare a mecanismului de tranzacţionare continuă pe piaţa 

reglementată de capital. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu efectuat 

16. Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul stimulării tranzacţiilor efectuate cu valori mobiliare, 

inclusiv tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

17. Dezvoltarea sistemului nebancar şi extinderea instrumentelor de finanţare pentru întreprinderile 

mici şi mijlocii. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Instrumente de finanţare 

dezvoltate 

17.1. Dezvoltarea creditării nebancare prin introducerea cadrului legal aferent reglementării şi 

supravegherii activităţii de creditare nebancară (inclusiv microfinanţare şi leasing financiar) 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul III 

2016 

Proiect aprobat 

17.2. Crearea cadrului legal de garantare a depunerilor de economii în sistemul asociaţiilor de 

economii şi împrumut 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul IV 

2016 

Proiect aprobat 

17.3. Dezvoltarea cadrului legal aferent activităţii birourilor istoriilor de credit Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare 

Trimestrul III 

2016 

Proiect aprobat 

18. Promovarea instrumentelor de plată fără numerar şi reducerea numerarului în circulaţie. Banca Naţională a 

Moldovei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul plăţilor fără numerar 

în creştere 

D. Politici fiscale şi administrare fiscală şi vamală eficientă 

1. Eficientizarea, sistematizarea şi armonizarea legislaţiei fiscale şi vamale, prin elaborarea şi 

adoptarea legislaţiei noi (Codul fiscal şi Codul vamal), care să asigure predictibilitatea, 

transparenţa, siguranţa, echitatea şi claritatea politicilor fiscale şi vamale. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

1.1. Revizuirea sistemului de taxe rutiere. Ministerul Finanţelor Trimestrul I, 

2017 

Analiza/estimări efectuate 

1.2. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din 

analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de taxe rutiere. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

1.3. Revizuirea sistemului de impozitare a deţinătorilor de patentă de întreprinzător, prin finalizarea 

sistematizării legislaţiei fiscale prin elaborarea şi adoptarea Titlului X ,,Alte impozite şi taxe” din 

Codul fiscal nr.1163-XIII 24.04.1997. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul I, 

2017 

Analiza/estimări efectuate 

1.4. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din 

analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de impozitare a deţinătorilor de patentă 

de întreprinzător. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 
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1.5. Elaborarea noului Cod fiscal. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

2. Instituţionalizarea procesului de elaborare şi coordonare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu şi 

elaborarea bugetului naţional în funcţie de performanţele macroeconomice şi printr-un proces 

participativ al mediului de afaceri şi academic. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Proces asigurat 

2.1. Elaborarea Cadrului bugetar  pe termen mediu. Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

Şedinţele Grupului 

Coordonator organizate şi 

desfăşurate 

Materialele şedinţelor şi 

deciziile Grupului 

Coordonator plasate pe pagina 

web a MF  

Cadrul bugetar pe termen 

mediu aprobat 

3. Implementarea programelor de conformare a contribuabililor şi dezvoltarea capacităţilor de 

management al riscurilor. Implementarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice cu 

venituri mari. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Anual Programe aprobate şi 

implementate 

3.1. Elaborarea şi implementarea Programelor anuale de conformare a contribuabililor pentru anii 

2016-2018. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Anual Programe aprobate şi 

implementate 

3.2. Implementarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 

2016. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Program implementat 

3.3. Elaborarea şi implementarea Programelor de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari 

2017-2018. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul IV, 

2016, 

Trimestrul III, 

2018 

Program aprobat şi 

implementat 

3.4. Implementarea Planului de acţiuni aferent Strategiei de deservire a contribuabilului. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Plan implementat 

3.5. Elaborarea sistemului informaţional automatizat ”Managementul riscurilor de conformare”. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2018 

Specificaţii tehnice aprobate, 

Sistem informaţional elaborat 

şi implementat 

4. Reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii şi a sistemului 

de deducere a contribuţiilor către acestea, precum şi a sistemului de impozitare a activităţii 

societăţilor. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Analiza/estimări efectuate 
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4.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din 

analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor 

nestatale de pensii şi a sistemului de deducere a contribuţiilor de către acestea, precum şi a 

sistemului de impozitare a activităţii societăţilor. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

5. Revederea sistemului de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare în scopuri fiscale. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

5.1. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii de Guvern privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul 

impozitării. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre aprobată 

5.2. Elaborarea Programului de finalizare a implementării noului sistem de evaluare a bunurilor 

imobile în scopul impozitării. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul III, 

2016 

Program aprobat 

5.3. Efectuarea lucrărilor de reevaluare specială a bunurilor imobile în scopul impozitării (evaluarea 

bunurilor imobile noi). 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Nr. de bunuri imobile 

reevaluate 

5.4. Executarea lucrărilor cadastrale masive (implementarea Hotărârii Guvernului nr.1030 din 12 

octombrie 1998 „Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile”). 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016-2018 

Număr de bunuri imobile 

executate în limitele bugetului 

alocat 

5.5. Elaborarea proiectului actului juridic privind crearea mecanismului de supraveghere a activităţii 

de evaluare a patrimoniului 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

6. Realizarea reformei Serviciului Fiscal de Stat prin aprobarea Legii Serviciului Fiscal de Stat. 

Excluderea activităţilor improprii din competenţele Serviciului Fiscal de Stat. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Acte privind reformarea 

organizaţională elaborate şi 

aprobate 

6.1. Promovarea  proiectului de lege cu privire la SFS în scopul: 

- învestirii organului fiscal cu atribuţii de agent constatator; 

- unificarea şi majorarea independenţei SFS. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege elaborat şi  

aprobat 

6.2. Elaborarea şi aprobarea conceptului de reformare structurală a SFS. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

Concept de reorganizare a 

SFS elaborat şi aprobat 

6.3. Modificare a legislaţiei în vederea excluderii activităţilor non fiscale administrate în prezent de 

către Serviciul Fiscal de Stat. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Legislaţia modificată 

6.4. Crearea condiţiilor adecvate pentru  funcţionarea structurii unificate a SFS, prin înzestrarea cu 

sediu destinat aparatului central, Direcţiei generale administrarea marilor contribuabili, 

subdiviziunilor centralizate de control, urmărirea plăţilor, administrare fiscală şi 

Î.S.„Fiscservinform”. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Sediu unic pentru structura 

unificată a SFS creat 

7. Actualizarea şi implementarea acţiunilor prevăzute în Foaia de parcurs pentru ameliorarea 

competitivităţii Republicii Moldova. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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8. Reevaluarea mecanismelor şi modului de formare a preţurilor la produsele social-importante şi a 

tarifelor la utilităţi şi servicii publice prestate populaţiei şi mediului de afaceri. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale relevante 

Trimestrul III, 

2017 

Studiu elaborat 

9. Dezvoltarea instrumentelor de piaţă pentru asigurarea creşterii economice şi reducerea implicării 

statului în reglementarea rentabilităţii şi/sau a adaosurilor comerciale. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte aprobate 

9.1. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la preţurile de 

comercializare a produselor social importante, în vederea excluderii plafonării rentabilităţii la 

fabricarea produselor şi actualizarea listei produselor social importante la vînzarea cărora se 

aplică adaos comercial limitat. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

10. Implementarea pe deplin a sistemului de declarare vamală electronică la export şi import. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Majorarea ponderii 

declaraţiilor vamale perfectate 

electronic la import/export 

11. Implementarea Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat  

Trimestrul III, 

2018 

Sistem implementat, etapa I 

11.1. Elaborarea şi aprobarea Strategiei IT a Serviciului Fiscal de Stat. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

Strategie elaborată şi aprobată 

11.2. Inventarierea şi descrierea proceselor de afaceri a Serviciului Fiscal de Stat  Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

Catalogul proceselor aprobate;  

11.3. Elaborarea şi aprobarea cerinţelor tehnice pentru noul sistem informaţional integrat al Serviciului 

Fiscal de Stat 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

Cerinţe tehnice aprobate 

11.4. Implementarea modului de declarare fiscală pentru funcţionarii fiscali Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Modul implementat 

11.5. Majorarea ponderii declaraţiilor electronice prezentate de agenţi economici în totalul declaraţiilor 

prezentate 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

70% din declaraţii fiscale 

depuse on-line 

11.6. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA ”Contul curent 

al contribuabilului”. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017 

Modul testat şi implementat 
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11.7. Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Sistemul de management al cazurilor”. Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem implementat 

12. Revizuirea sistemului de penalităţi şi amenzi aplicate atît de Serviciul Fiscal de Stat, cît şi de 

Serviciul Vamal pentru încălcările minore comise de agenţii economici, în scopul reducerii 

mărimii acestora. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Serviciul 

Vamal 

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem revizuit, cadru juridic 

aprobat 

13. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de 

prevenire şi combatere a contrabandei. 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Cota declaraţiilor vamale de 

import direcţionate pe 

culoarul roşu de şi galben de 

vămuire 

Nr. de operaţiuni 

internaţionale şi naţionale cu 

participarea Serviciului Vamal 

13.1. Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Cota declaraţiilor vamale de 

import direcţionate pe 

culoarul roşu de şi galben de 

vămuire 

Nr. criteriilor active /create 

/modificate /anulate /evaluate 

13.2. Intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a contrabandei. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Nr. de operaţiuni 

internaţionale şi naţionale cu 

participarea Serviciului Vamal 

14. Implementarea mecanismului de amînare a plăţilor la drepturile de import, lucru ce va facilita 

implementarea deplină a procedurilor simplificate ale UE pentru agenţii economici autorizaţi. 

Ministerul Finanţelor 

Serviciul Vamal 

Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism implementat 

14.1. Introducerea mecanismului de amînare a plăţii drepturilor de import pentru agenţii economici 

care deţin statutul de agent economic autorizat (AEO). 

Ministerul Finanţelor 

Serviciul Vamal 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

15. Consolidarea capacităţilor auditului post-vămuire. Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2017 

Ponderea declaraţiilor vamale 

direcţionate pe culoarul 

albastru de vămuire 

Nr. declaraţiilor vamale 

reverificate conform 

culoarului albastru de vămuire 

Ponderea misiunilor de 

control ulterior rezultative 

Nr. de misiuni de control 

ulterior 
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15.1. Dezvoltarea culoarului albastru de control vamal. Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2017 

Ponderea declaraţiilor vamale 

direcţionate pe culoarul 

albastru de vămuire 

Nr. declaraţiilor vamale 

reverificate conform 

culoarului albastru de vămuire 

15.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior. Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2017 

Ponderea misiunilor de 

control ulterior rezultative 

Nr. de misiuni de control 

ulterior 

17. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi promovarea schimbului de informaţii vamale 

cu UE şi alte state. Asigurarea interoperabilităţii cu sistemele informaţionale europene. 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

SI „ASYCUDA World” 

modernizat 

Proiect-pilot de schimb 

prealabil de informaţii vamale 

cu UE iniţiat 

Sistemului de schimb 

prealabil de informaţii vamale 

MD-UA funcţional 

17.1. Modernizarea SI „ASYCUDA World” prin trecerea la versiunea 4.3.0. Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2016 

SI „ASYCUDA World” 

modernizat 

Nr. de module actualizate 

17.2. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Proiect-pilot de schimb 

prealabil de informaţii vamale 

cu UE iniţiat 

Sistemului de schimb 

prealabil de informaţii vamale 

MD-UA funcţional 

19. Implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre autoritatea vamală şi alte 

autorităţi competente. 

Serviciul Vamal autorităţi 

publice relevante 

Trimestrul III, 

2018 

Programul TWINNING 

pentru implementarea 

Ghişeului unic finisat 

Cadrul normativ modificat 

SI „Frontiera” modernizat 

Modulul „Multi-agency” 

modernizat 

19.1. Racordarea cadrului normativ naţional în conformitate cu cel comunitar. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Analiza cadrului normativ 

efectuată 

Cadrul normativ modificat 

19.2. Modernizarea SI „FRONTIERA” şi modului „Multi-agency”. Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

SI „Frontiera” modernizat 

Modulul „Multi-agency” 

modernizat 
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20. Dezvoltarea controlului comun la frontiera cu Romania şi Ucraina, după principiul ghişeului 

unic. 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Proiect-pilot de control comun 

la frontiera cu Romania iniţiat 

Nr. de posturi vamale cu 

control comun la frontieră cu 

Ucraina 

21. Dezvoltarea Sistemului de Tarif Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM), în 

conformitate cu cel comunitar. 

Serviciul Vamal, autorităţi 

publice relevante 

Trimestrul IV, 

2016 

TARIM actualizat publicat pe 

pagina web a SV 

22. Facilitarea transportului internaţional de mărfuri prin implementarea Noului Sistem 

Computerizat de Tranzit (NCTS). 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Programul TWINNING 

pentru implementarea NCTS 

finisat 

Cadrul normativ modificat 

Proiectul de implementare a 

modulului NCTS şi sub-

modulului „Selectivitate în 

tranzit” implementat 

23. Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în 

interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean. 

Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2017 

Cadrul normativ modificat 

Nr. cazurilor de reţineri a 

echipelor mobile  

Mecanismul echipelor mobile 

mixte, a Serviciului Vamal şi 

Departamentul Poliţiei de 

Frontieră, instituit 

24. Extinderea şi revederea numărului de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele 

partenere ale Republicii Moldova. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

Convenţii 

negociate/renegociate, 

parafate şi ratificate 

25. Perfecţionarea cadrului normativ ce reglementează activitatea Serviciului Vamal. Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2016 

Noua Lege privind serviciul în 

organele vamale aprobată 

Noul Cod de etică şi conduită 

a colaboratorului vamal 

aprobat 

26. Cultivarea unui dialog constant şi eficient cu societatea civilă şi oamenii de afacere în diferite 

domenii. 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Dialog eficient asigurat 

26.1. Asigurarea transparenţei în domeniul administrării vamale, prin furnizarea de informaţii 

relevante, cuprinzătoare şi actuale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu. 

Serviciul Vamal Trimestrul III, 

2018 

Nr. de şedinţe a Comitetului 

Consultativ organizate 

100% proiectelor de acte 

normative care afectează 

activitatea agenţilor economic 

consultate cu AIR 

100% acte normative 

publicate în Monitorul Oficial 
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27. Îmbunătăţirea administrării vamale şi fiscale prin diferite instrumente de politici tarifare, 

economice şi fiscal-bugetare care vin să contracareze economia tenebră a ţării. 

Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2016 

Administrare eficientă 

27.1. Evaluarea practicilor vamale aplicate în Republica Moldova în conformitate cu setul standardelor 

europene în domeniul vamal Customs Blueprints. 

Serviciul Vamal Trimestrul IV, 

2016 

Studiu privind necesităţile de 

îmbunătăţire în conformitate 

cu standardul UE „Customs 

Blueprints” efectuat 

E. Protecţia concurenţei şi eliminarea monopolurilor din economia naţională 

1. Consolidarea capacităţilor de analiză economică, financiară şi juridică ale Consiliului 

Concurenţei în vederea sesizării şi combaterii încălcărilor legislaţiei concurenţiale. 

Consiliul Concurenţei, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Consiliu consolidat 

1.1. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor/seminarelor de instruire în vederea fortificării capacităţilor 

de analiză economică, financiară şi juridică ale angajaţilor Consiliului Concurenţei. 

Cancelaria de Stat, Consiliul 

Concurenţei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr anual al participanţilor 

la seminare, cursuri de 

instruire 

1.2. Elaborarea şi oferirea, cu titlu opţional, în cadrul programelor cu profil economic, juridic, 

administraţie publică a cursurilor/modulelor din domeniul dreptului concurenţial şi strategiilor 

concurenţiale. 

Ministerul Educaţiei, 

Consiliul Concurenţei 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr de universităţi în care 

se predau cursuri de instruire, 

număr de studenţi care au 

audiat cursurile de instruire 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire pentru dezvoltarea capacităţilor de elaborare şi 

monitorizare a documentelor de politici publice la nivelul Consiliului Concurenţei. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Număr de instruiri realizate, 

număr de participanţi la 

seminare, cursuri de instruire 

2. Revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu 

Legea concurenţei, sub aspectul identificării barierelor de intrare pe piaţă. 

Consiliul Concurenţei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare,  

Ministerul Finanţelor, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2018 

Propuneri înaintate 

2.1. Reexaminarea conţinutului Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 cu privire la 

reglementarea monopolurilor. 

Ministerul Economiei, 

Consiliul Concurenţei 

Trimestrul III, 

2017 

Studiu elaborat 

2.2. Liberalizarea şi înlăturarea barierelor anticoncurenţiale în industria alimentară şi comerţul cu 

amănuntul al produselor alimentare. 

Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei, 

Consiliul Concurenţei,  

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor,  

Trimestrul III, 

2018 

Rată de creştere anuală a  

vînzărilor şi investiţiilor din 

sector, număr de întreprinderi 

noi-create în sector, bariere 

înlăturate 
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2.3. Elaborarea şi promovarea modificărilor la actele normative referitor la drepturile exclusive ale 

întreprinderilor cu proprietate publică. 

Ministerul Economiei, 

autorităţile administrative 

centrale de specialitate, 

Consiliul Concurenţei 

Trimestrul IV, 

2017 

Act normativ cu privire la 

stabilirea mecanismului de 

acordare a drepturilor 

exclusive 

2.4. Modificare art. 246 din Codul Penal, în scopul exceptării aplicării prevederilor legii penale faţă 

de agenţii economici care colaborează cu Consiliul Concurenţei, în limitele realizării politicii de 

clemenţă prevăzută de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012. 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Concurenţei  

Trimestrul III, 

2017 

Cod penal modificat (art. 246) 

în corespundere cu Legea 

concurenţei 

2.5. Modificarea actelor legislativ-normative ce reglementează modalitatea de acordare a serviciilor 

publice, prin impunerea obligaţiei de stabilire a indicatorilor de performanţă la atribuirea 

gestiunii serviciului public. 

Cancelaria de Stat Trimetrul IV, 

2016 

Număr de acte legislativ-

normative modificate 

3. Elaborarea şi înregistrarea legislaţiei secundare pentru implementarea legilor-cadru în domeniul 

concurenţei, ajutorului de stat şi al publicităţii. 

Ministerul Economiei, 

Consiliul Concurenţei  

Trimestrul IV, 

2017 

Proiecte aprobate 

4. Asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructuri critice (transport, 

infrastructuri portuare şi aeroportuare comunicaţii electronice etc.) 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de pieţe liberalizate 

4.1. Promovarea Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piaţa 

serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2017 

Proiect de Hotărîre elaborat şi 

aprobat 

4.2. Perfecţionarea cadrului normativ care reglementează accesul la infrastructura aeroportuară în 

vederea asigurării accesului liber al antreprenorilor la infrastructura respectivă, la preţuri şi 

condiţii previzibile. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect de Hotărîre elaborat şi 

aprobat 

5. Eficientizarea monitorizării mediului concurenţial pentru asigurarea competiţiei loiale şi 

încurajarea intrării pe piaţă a noilor companii, în vederea demonopolizării sectoarelor economice. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte elaborate 

6. Îmbunătăţirea procesului şi a mecanismului de avizare a proiectelor de legi şi acte normative care 

se referă la aspecte de concurenţă, ajutor de stat şi publicitate. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Cadru normativ modificat 

7. Dezvoltarea dialogului cu autorităţile publice centrale şi locale, cu autorităţile de reglementare, 

cu asociaţiile profesionale şi de business pentru îmbunătăţirea implementării legislaţiei 

concurenţiale. 

Consiliul Concurenţei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor,  

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Dialog asigurat 

7.1. Realizarea unei campanii de informare a mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale privind rigorile legislaţiei concurenţiale şi privind ajutorul de stat. 

Consiliu Concurenţei Trimestrul IV, 

2016 

Număr de şedinţe/întruniri pe 

an, număr de participanţi la 

şedinţe/anual 

8. Asigurarea transparenţei şi aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul ajutorului de stat. Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

autorităţile administraţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism funcţional 
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publice centrale 

8.1. Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ ce vizează alinierea tuturor schemelor 

de ajutor de stat la cerinţele acquis-ului comunitar, cu participarea tuturor părţilor interesate 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr de scheme modificate 

conform prevederilor  

Acordului de Asociere 

Republica Moldova-UE 

F. Infrastructura calităţii, securitatea industrială şi protecţia consumatorului 

1. Dezvoltarea şi implementarea cadrului legal orizontal conform celor mai bune practici 

internaţionale în domeniile standardizării, acreditării, infrastructurii de evaluare a conformităţii, 

metrologiei, precum şi al protecţiei consumatorilor. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

9 proiecte aprobate 

1.1. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.420-XVI din 22 

decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 08.04.2014, în scopul 

armonizării cu prevederile Directivei UE nr. 2014/31/UE privind armonizarea legislaţiei statelor 

membre referitoare la punerea la dispoziţia pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare 

neautomată. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern privind aprobarea „Listei Oficiale a mijloacelor de 

măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal”, în scopul aducerii în concordanţă 

cu practica europeană şi internaţională în domeniul metrologiei. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

1.4. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor 

(Directiva 1999/44/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 25 mai 1999). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Directiva 2008/122/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Directiva 98/27/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în ceea priveşte protecţia intereselor 

consumatorilor). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

1.7. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor 

(Regulamentul (CE) 2006/2004 al Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 

2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în 

materie de protecţie a consumatorului). 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

1.8. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor minime de 

securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 

1.9. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor minime de 

securitate  privind exploatarea ascensoarelor. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 

1.10. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.262 

din 3 aprilie 2009 “Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Echipamente sub presiune” 

Ministerul Economiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 
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2. Preluarea standardelor internaţionale şi europene în calitate de standard moldoveneşti şi 

promovarea implementării acestora. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

Standarde ajustate 

2.1. Asigurarea Institutului Naţional de Standardizare cu un sistem informaţional modern pentru 

accesarea online a standardelor. 

Ministerul Economiei, 

Institutul Naţional de 

Standardizare 

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem informaţional 

funcţional 

2.2. Certificarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii în activitatea Institutului 

Naţional de Standardizare. 

Institutul Naţional de 

Standardizare 

Trimestrul IV, 

2017 

SMC certificat de un 

organism acreditat  

2.3. Elaborarea şi aprobarea  modificărilor şi completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.643 din 27 mai 

2003 „Cu privire la aprobarea normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de 

primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei” 

Agenţia Turismului Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Preluarea sistemului european de infrastructură a calităţii şi crearea premiselor pentru semnarea 

Acordului dintre Republica Moldova şi UE de recunoaştere a conformităţii produselor 

industriale. 

Ministerul Economiei, 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Foaie de parcurs aprobată 

3.1. Asigurarea trasabilităţii măsurărilor în Republica Moldova şi asigurarea recunoaşterii 

internaţionale a acestora  prin dezvoltarea bazei naţionale de etaloane şi menţinerea condiţiilor 

adecvate pentru funcţionarea acesteia. 

Ministerul Economiei, 

Institutul Naţional de 

Metrologie 

Trimestrul III, 

2018 

43 etaloane gestionate 

(cercetate):  

13 -  2016 

14  - 2017 

16 – 2018 

6 etaloane naţionale create/ 

modernizate, aprobate: 

2 -  2016 

2  - 2017 

2  - 2018 

10 participări la 

intercomparări  la nivel 

regional:  

3 – 2016 

3 – 2017 

4 – 2018 

3.2. Publicarea tabelelor de Capabilităţi de măsurare şi Calibrare (CMC) pe domeniile mărimi 

ionizante şi rezistenţă electrică în curent continuu. 

Institutul Naţional de 

Metrologie 

Trimestrul IV, 

2017 

Rapoarte preliminare 

(DraftA)şi rapoarte finale al 

comparărilor publicate (Draft 

B); Numărul de CMC 

publicate 

3.3. Acreditarea laboratoarelor care menţin etaloanele naţionale  în  domeniile: 

-  presiuni,  fizico-chimie, mărimi electrice şi debite; 

- volum şi radiaţii ionizante.” 

Institutul Naţional de 

Metrologie 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Certificate de acreditare 

valabile 

3.4. Acreditarea laboratoarelor de etalonare conform standardului EN ISO/IEC 17025 în domeniile 

forţă şi duritate , precum şi fizico- chimie. 

Ministerul Economiei, ÎS 

Centrul de Metrologie 

Aplicată şi Certificare 

Trimestrul IV, 

2017 

Certificate de acreditare 

valabile 
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4. Ajustarea infrastructurii şi instituirea mecanismului de coordonare a activităţii de supraveghere a 

pieţei în conformitate cu cerinţele UE. 

Ministerul Economiei Trimestrul I, 

2017 

6 proiecte aprobate 

4.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind instituirea Consiliului coordonator în 

domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

4.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea gradelor de risc pentru categoriile 

de produse şi criteriile care determină atribuirea produselor la nivelurile corespunzătoare de risc. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

4.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Concepţiei privind funcţionarea 

sistemului naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei şi a modului de 

furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

4.4. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind 

funcţionarea sistemului naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei şi a 

modului de furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

4.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la funcţionarea sistemului de schimb rapid 

de informaţii privind produsele periculoase. 

Ministerul Economiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

4.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea reglementării tehnice privind 

produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pun în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor 

(Directiva 87/357/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987). 

Ministerul Economiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

5. Dezvoltarea sistemului de laboratoare pentru testarea inofensivităţii şi calităţii produselor, 

conform standardelor europene în vederea implementării unor reglementări tehnice care transpun 

directivele europene specificate în ZLSAC. 

Ministerul Economiei, 

Institutul Naţional de 

Metrologie,  ÎS CMAC, ÎS 

CTSIC   

Trimestrul IV, 

2016 

Cel puţin 3 laboratoare dotate; 

Cel puţin 20 de metode 

acoperite; 

Cel puţin 30 de standarde 

europene implementate; 

Cel puţin 7 reglementări 

tehnice asigurate cu metode 

de încercări necesare; 

Cel puţin 15 persoane instruite 

G. Administrarea proprietăţii publice 

1. Profesionalizarea managementului executiv şi a consiliilor de administraţie ale întreprinderilor 

de stat, creşterea transparenţei privind formarea şi componenţa consiliilor de administraţie, 

inclusiv prin elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă. 

Ministerul Economiei  Trimestrul III, 

2018 

Pondere a întreprinderilor de 

stat profitabile, %  

1.1. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea art.24 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentelor (model) ale organului executiv, consiliului societăţii pe 

acţiuni şi comisiei de cenzori pentru societăţile pe acţiuni cu capital majoritar de stat. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice  

Trimestrul II, 

2016 

Proiecte aprobate 

1.3. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1053 din 11 noiembrie 2010. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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1.4. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de evaluare a eficienţei activităţii reprezentanţilor statului 

şi membrilor consiliilor societăţilor în baza indicatorilor de performanţă. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

2. Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului. Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Numărul de companii 

audiate/inspectate, anual 

2.1. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare anuale a 

entităţilor cu cotă majoritară de stat. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Informaţie publicată anual cu 

privire la situaţiile financiare 

ale entităţilor cu cotă 

majoritară de stat 

2.2. Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului. Ministerul Finanţelor 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul III, 

2018 

3 inspectări financiare 

efectuate trimestrial,  la 

companiile aflate în 

proprietatea statului, în baza 

evaluării gradului sporit de 

risc 

3. Perfecţionarea cadrului legal în domeniul administrării patrimoniului public de către autorităţile 

publice centrale şi locale. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2018 

8 proiecte aprobate 

3.1. Elaborarea şi promovarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI 

din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

3.2. Elaborarea şi promovarea proiectului legii cu privire la întreprinderile de stat şi întreprinderile 

municipale. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016  

Proiect aprobat 

3.3. Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la 

întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul I, 

2017 

Proiecte aprobate 

3.4. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23 martie 2005. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul II     

2016 

Proiect aprobat 

3.5. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la scutirea unor agenţi 

economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 

obţinut. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2018 

2 proiecte aprobate 

3.6. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.483 din 29 martie 2008. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3.7. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

3.8. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de 

implementare şi monitorizare a proiectelor de parteneriat public-privat. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

3 proiecte aprobate 

4.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 
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4.2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la concesiuni (redacţie nouă). Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

4.3. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-

privat. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

5. Impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, bazat 

pe principiile transparenţei, legalităţii şi eficienţei. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 200 mil. lei venituri 

încasate în buget de stat anual 

5.1. Asigurarea expunerii la privatizare a bunurilor supuse privatizării. Agenţia Proprietăţii Publice Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 15 bunuri 

deetatizate anual; Cel puţin 10 

licitaţii/concursuri organizate 

anual 

6. Asigurarea descentralizării patrimoniale prin accelerarea procesului de delimitare a proprietăţii 

de stat de cea a unităţilor administrativ-teritoriale, a bunurilor din domeniul public şi din 

domeniul privat. 

Ministerul  Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice,  

Ministerul Finanţelor, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul III, 

2018 

Proces asigurat 

6.1. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

lege privind delimitarea proprietăţii publice. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

6.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la modul de delimitare a bunurilor proprietate 

publică. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul III, 

2016 

Regulament aprobat 

6.3. Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului şi a UAT. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Agenţia 

Proprietăţii Publice, 

autorităţile APL 

Trimestrul III, 

2018 

Inventariere finisată 

6.3.1. Elaborarea proiectelor de formare a terenurilor  proprietate publică. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Agenţia 

Proprietăţii Publice, 

autorităţile APL 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. terenurilor identificate şi 

formate proprietate publică a 

Statului / APL. 

6.3.2. Înregistrarea terenurilor proprietate publică. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Agenţia 

Proprietăţii Publice, 

autorităţile APL 

Trimestrul III, 

2018 

Nr. terenurilor înregistrate 

proprietate publică a Statului / 

APL. 
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6.3.3. Înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului şi a UAT (construcţii şi încăperi izolate) din 

bugetele autorităţilor APC şi APL, inclusiv întreprinderilor din subordine. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru prin intermediul 

Î.S. Cadastru 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice, 

autorităţi ale APC şi 

autorităţile APL 

Trimestrul III, 

2018 

Construcţiile şi încăperile 

izolate, proprietate publică 

(Stat / APL) înregistrate în 

registrul bunurilor imobile.  

Ponderea obiectelor 

înregistrate - 100 %.Nr. 

construcţiilor / încăperilor 

izolate înregistrate în registrul 

bunurilor imobile 

7. Remunerarea conducătorilor întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni cu capital de stat 

în baza unor criterii şi indicatori de performanţă. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

2 proiecte aprobate 

7.1. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de evaluare a eficienţei activităţii managerilor în baza 

indicatorilor de performanţă. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia Proprietăţii Publice 

Trimestrul III, 

2016 

Instrucţiune aprobată 

7.2. Elaborarea contractului tip de management pentru conducătorii societăţilor pe acţiuni  cu capital 

majoritar de stat cu stabilirea indicatorilor de performanţă tipizaţi. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

H. Dezvoltarea agriculturii moderne 

1. Garantarea securităţii alimentare a ţării prin dezvoltarea dinamică a sectorului agroindustrial şi 

sporirea competitivităţii/productivităţii acestuia, cu accente pe: promovarea producţiei cu valoare 

adăugată înaltă, asigurarea pieţei interne cu produse autohtone competitive, substituirea 

produselor agroalimentare din import şi creşterea exporturilor, în special de produse finite. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul III, 

2018 

Sector competitiv şi productiv 

1.1. Definitivarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-

XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

1.2. Dezvoltarea şi promovarea sistemului de agricultură ecologică. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

2018 Numărul agenţilor economici 

şi fermieri încadraţi în 

agricultura ecologică, 

Suprafaţa destinată 

agriculturii organice, hectare 

1.3. Elaborarea şi pomovarea Programului de promovare a produselor agroalimentare a Republicii 

Moldova. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

Program elaborat şi promovat 

1.4. Creşterea capacităţilor  producătorilor agricoli în domeniul valorii adăugate şi a marketingului 

produselor agroalimentare. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Permanent Nr. producătorilor agricoli 

instruiţi, persoane; Nr. 

producătorilor agricoli-

participanţi la evenimentele 

promoţionale, persoane 

1.5. Definitivarea şi promovarea cadrului normativ privind reglementarea sectorului vitivinicol. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 
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2. Modernizarea şi restructurarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele 

internaţionale şi cele comunitare privind siguranţa alimentelor, sistemele de control şi 

standardele de calitate. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul III, 

2018 

Lanţ agroalimentar ajustat la 

rigorile internaţionale 

2.1. Elaborarea şi implementarea Planului de Acţiuni, ce va asigura restructurarea şi modernizarea 

sistemului de laboratoare din domeniul lanţului alimentar şi a hranei pentru animale (în domeniul 

sănătăţii animalelor, fitosanitar, controlului calităţii produselor alimentare, monitorizării 

reziduurilor de pesticide şi conţinutului de nitraţi şi identificarea organismelor modificate genetic 

(OMG), alte domenii). 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul III, 

2018 

Plan de Acţiuni elaborat; 

Reţeaua de laboratoare 

restructurată, funcţională şi 

acreditată; 

4 Puncte de Inspecţie la 

Frontieră funcţionale 

(Leuşeni, Criva, Tudora, 

Giurgiuleşti) 

2.2. Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi implementarea sistemelor 

informaţionale automatizate în toate ramurile agricole. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Centrul Informaţional 

Agricol 

Trimestrul III, 

2018 

Sisteme informaţionale 

funcţionale 

2.3. Elaborarea şi implementarea cadrului normativ privind SIA Alerta Rapidă pentru Produsele 

Alimentare (RASFF). 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem naţional RASFF creat, 

implementat şi încorporat în 

sistemul UE 

2.4. Instruirea producătorilor agricoli în domeniul implementării sistemelor de management a calităţii 

şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO). 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul IV, 

2017 

Nr. fermelor şi unităţilor de 

procesare ce implementează 

sistemele de management a 

calităţii şi siguranţei 

alimentelor  

2.5. Atragerea resurselor financiare necesare pentru crearea, în baza parteneriatului public-privat, a 

Centrului Agroalimentar Chişinău. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2017 

Surse financiare identificate 

2.6. Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a centrelor agroalimentare regionale, unde 

producătorii agricoli vor comercializa direct producţia agricolă şi vor beneficia de serviciile 

necesare pentru exportul producţiei. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul III, 

2018 

3 centre agroalimentare 

regionale create; 

Nr. utilizatorilor centrelor 

agroalimentare regionale, 

persoane fizice sau juridice 

2.7. Facilitarea modernizării fermelor zootehnice, în scopul respectării cerinţelor comunitare de 

calitate şi siguranţă pentru produsele de origine animală. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul IV, 

2017 

Nr. unităţilor modernizate 

şi/sau create 

2.8. Definitivarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la activitatea medicului veterinar de 

liberă practică. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 
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3. Consolidarea cadrului normativ aferent dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar, prin 

elaborarea documentelor de politici strategice cu abordări ramurale. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru de politici elaborat şi 

aprobat 

3.1. Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru 

anii 2015-2020. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

Program aprobat 

3.2. Elaborarea şi aprobarea Programului agriculturii conservative pentru anii 2015-2020. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Program aprobat 

3.3. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare 

agroalimentară al Republicii Moldova pentru perioada 2015-2020. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

Strategie aprobată 

3.4. Elaborarea şi promovarea proiectului legii zootehniei. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Lege promovată 

3.5. Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Program aprobat 

3.6. Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Program aprobat 

3.7. Elaborarea şi aprobarea  hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea  Programului Naţional în 

domeniul turismului ”Drumul vinului în Moldova” în redacţie nouă 

Agenţia Turismului, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

4. Revizuirea sistemului de impozitare în agricultură. Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2017 

Sistem de impozitare 

actualizat 

4.1. Crearea şi asigurarea funcţionării fiabile a Sistemului Informaţional „Registrul Solurilor 

Republicii Moldova”. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru  

Trimestrul III, 

2018 

Sistem informaţional 

funcţional. 

5. Identificarea procedurilor privind formarea preţurilor la produsele petroliere, inclusiv prin 

stabilirea dreptului agricultorilor de import al produselor petroliere pentru necesităţile proprii. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Proceduri identificate şi 

promovate 

5.1. Evaluarea necesităţilor de produse petroliere pentru lucrările agricole, inclusiv transportarea 

produselor agricole. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

Raport elaborat 

5.2. Examinarea metodologiilor de calcul al preţurilor la produsele petroliere şi înaintarea 

propunerilor în adresa organelor de competenţă în vederea optimizării şi perfecţionării acestora. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2016 

Propuneri înaintate 

6. Liberalizarea reală a pieţei resurselor agricole. Simplificarea procedurilor de certificare şi testare 

a produselor (a materialului semincer, săditor şi a produselor de uz fitosanitar etc.) certificate de 

către instituţiile abilitate din UE. Recunoaşterea şi aplicarea catalogului UE a soiurilor de plante 

şi seminţe pe teritoriul Republicii Moldova. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Piaţă liberă de desfacere 

6.1. Asigurarea pieţei interne cu seminţe de calitate. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Permanent Numărul de producători de 

seminţe de calitate, Suprafaţa 

cultivată cu seminţe de 

calitate, hectare 
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6.2. Elaborarea măsurilor de simplificare a procedurii de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de 

către un stat membru al Uniunii Europene pentru unele produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul  II, 

2016 

Cadru normativ aprobat 

6.3. Omologarea fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea  „Îngrăşămînt CE”. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul  II, 

2016 

Cadru normativ aprobat 

7. Perfecţionarea cadrului legislativ aferent reglementării mecanismului de recunoaştere unilaterală 

a certificatelor fitosanitare şi sanitar-veterinare emise în alte state, în special în Uniunea 

Europeană, SUA, Canada şi Japonia. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2017 

Cadru legislativ aprobat 

7.1. Preluarea politicilor şi practicilor Uniunii Europene în domeniul reglementării importurilor. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2017 

Politici preluate 

8. Asigurarea şi simplificarea accesului la finanţare în vederea modernizării sectorului şi dezvoltării 

unei infrastructuri de piaţă moderne, prin: 

- reglementarea/fundamentarea legislativă a direcţiilor, principiilor şi procedurilor de 

administrare/control al mijloacelor Fondului de subvenţionare, cu accente sporite pe susţinerea 

financiară prioritară a producătorilor mici/mijlocii şi a tinerilor fermieri; 

- identificarea şi atragerea asistenţei externe aferente sectorului agroindustrial, diversificarea 

instrumentelor de finanţare existente (credite tehnice preferenţiale, leasing, granturi etc.), precum 

şi evaluarea continuă a capacităţilor de absorbţie a resurselor financiare oferite de comunitatea 

internaţională a donatorilor. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru legislativ aprobat, 

Valoarea surselor financiare 

accesate de către producătorii 

agricoli 

8.1. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la principiile de subvenţionare în 

agricultură şi dezvoltare rurală. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege promovat 

9. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură şi crearea unui mecanism de 

creditare atractiv pentru agricultori. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Cadru legislativ aprobat 

9.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli, inclusiv a gospodăriilor casnice,  de către băncile 

comerciale şi instituţiile financiare nebancare şi instituirea Fondului de garantare a creditelor 

agricole. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Numărul beneficiarilor de 

credite, Numărul actelor 

normative elaborate şi 

promovate, Fond  instituit şi 

funcţional 

9.2. Elaborarea şi promovarea legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 

agricultură. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect de lege aprobat 

10. Reformarea sistemului de învăţămînt, cercetare ştiinţifică, consultanţă şi extensiune rurală, 

precum şi crearea sistemului integrat de informare în agricultură, pentru asigurarea unei 

interconexiuni strânse cu necesităţile sectorului. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem reformat 

10.1. Elaborarea şi promovarea Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare 

agroalimentară a Republicii Moldova pînă în anul 2020. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2017 

Strategie elaborată şi 

promovată 

10.2. Crearea centrelor de excelenţă în baza organizaţiilor din domeniul cercetare-dezvoltare şi a 

instituţiilor de învăţămînt în agricultură, restructurate. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 2 centre de 

excelenţă create 
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10.3. Dotarea cu echipament tehnologic modern a  instituţiilor din domeniul cercetare-dezvoltare din 

agricultură. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul instituţiilor asigurate 

cu echipament; Valoarea 

mijloacelor financiare utilizate 

pentru dotarea instituţiilor de 

cercetare-dezvoltare, lei 

10.4. Creşterea capacităţilor serviciilor de extensiune, inclusiv reorientarea acestora către cerinţele 

pieţei. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

permanent Numărul beneficiarilor  de 

servicii de extensiune rurală 

printre  producătorii agricoli 

activi 

10.5. Modernizarea bazei material-didactice pentru învăţămîntul superior şi mediu de specialitate şi 

superior. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2017 

Numărul instituţiilor de 

învăţămînt mediu şi superior 

beneficiare de suport 

11. Reducerea constrîngerilor regulatorii pentru producătorii agricoli prin eliminarea barierelor 

birocratice din sector, în special a celor nontarifare şi a celor ce ţin de imperfecţiunile cadrului 

legal, inclusiv pentru toate procesele de interacţiune dintre fermier şi instituţiile abilitate. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură, 

Centrul Informaţional 

Agricol 

Trimestrul IV, 

2016 

Bariere nontarifare eliminate, 

sisteme informaţionale 

funcţionale 

11.1. Modernizarea şi pilotarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul digital agricol”. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură, 

Centrul Informaţional 

Agricol 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistem modernizat în pilotare 

11.2. Perfecţionarea Sistemului informaţional automatizat „Sistemul de identificare şi trasabilitate a 

animalelor”. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură, 

Centrul Informaţional 

Agricol 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistem modificat şi lansat în 

producţie 

11.3. Pilotarea ghişeului unic în agricultură pe filiera Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură, 

Centrul Informaţional 

Agricol 

Trimestrul II, 

2016 

Regulament privind 

funcţionarea ghişeului 

elaborat,număr de documente 

recepţionate şi procesate 

12. Auditarea externă a costurilor care stau la baza tarifelor de testare şi acreditare, aplicate de 

laboratoarele de stat aflate la autofinanţare, în vederea reducerii acestora. Stimularea concurenţei 

prin atragerea investiţiilor în laboratoarele private şi scoaterea acestui sector de sub monopolul 

statului. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Resurse financiare identificate 
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12.1. Identificarea resurselor de finanţare pentru auditul extern al costurilor care stau la baza tarifelor 

de testare şi acreditare. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Resurse financiare identificate 

13. Armonizarea legislaţiei naţionale la normele şi rigorile internaţionale/comunitare, pentru 

asigurarea inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare de origine vegetală şi animală. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Legislaţie armonizată 

13.1. Monitorizarea şi realizarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 în 

partea ce ţine de sectorul agroalimentar. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2016 

Nr. actelor legislativ - 

normative aprobate 

14. Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei agricole. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem creat 

14.1. Implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole contra condiţiilor climatice 

nefavorabile. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

permanent Suprafaţa terenurilor protejate 

cu sisteme antigrindină şi 

antiîngheţ 

14.2. Extinderea/reabilitarea sistemelor de irigare şi drenare. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

permanent Suprafaţă a terenurilor 

protejate cu sisteme de irigare 

şi drenare 

14.3. Promovarea sistemelor de încălzire durabilă în vederea optimizării mixului energetic şi creării 

noilor capacităţi de generare a energiei. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Număr de cazane pe biomasă 

instalate în obiectele de 

menire socială 

14.4. Aplicarea unui sistem redus de lucrare a solului, prin utilizarea sistemelor no-till şi mini-till. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

permanent Suprafeţe cultivate prin 

utilizarea tehnologiei no-

till/mini-till majorate cu 10% 

anual 

15. Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii post-recoltare în regiunile rurale. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul unităţilor 

postrecoltare create şi/sau 

modernizate 

16. Preluarea şi implementarea sistemului de calitate şi control al Uniunii Europene pe piaţa fructelor 

şi legumelor. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Lege elaborată şi aprobată; 

Numărul inspectorilor instruiţi 

17. Facilitarea modernizării sectorului zootehnic din ţară în vederea respectării cerinţelor UE de 

calitate şi inofensivitate a produselor de origine animală. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

permanent Sector adaptat la cerinţele de 

calitate şi inofensivitate ale 

UE 

17.1. Preluarea şi implementarea sistemului de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor 

din carne de bovină (UE  EUROP), inclusiv elaborarea bazei legale şi a aranjamentelor 

instituţionale. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Trimestrul II, 

2017 

Lege elaborată şi aprobată 

Numărul  inspectorilor 

instruiţi 
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18. Susţinerea comercializării produselor autohtone prin intermediul reţelelor de magazine. Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Experienţe internaţionale 

studiate 

Mecanism identificat 

19. Elaborarea şi iniţierea implementării strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile 

strategice ale sectorului agroalimentar. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Permanent  Numărul 

strategiilor/programelor 

elaborate 

20. Acordarea sprijinului în organizarea şi asocierea producătorilor agricoli, inclusiv prin extinderea 

şi diversificarea serviciilor de consultanţă şi consiliere. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem de recunoaştere a 

grupurilor de producători 

funcţional 

20.1. Facilitarea creării, recunoaşterii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 25 grupuri de 

producători recunoscute de 

MAIA 

21. Micşorarea preţurilor pentru certificarea produselor agricole plasate pe piaţă sau exportate. 

Stimularea dezvoltării organismelor de certificare şi laboratoarelor de încercări private. 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2017 

Organizaţii funcţionale, 

Preţuri micşorate 

22. Reformarea instituţiilor de cercetare în domeniul agriculturii şi a instituţiilor cu profil agrar în 

vederea optimizării costurilor operaţionale şi orientării la necesităţile pieţei. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul instituţiilor 

reformate 

23. Perfecţionarea legislaţiei funciare în vederea folosirii mai raţionale a terenurilor agricole. 

Urgentarea elaborării şi implementării noului Cod funciar. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Cod funciar elaborat şi 

aprobat 

23.1. Implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Permanent Numărul proiectelor 

implementate, Suprafaţa 

terenurilor agricole 

consolidate, hectare 

23.2. Elaborarea şi promovarea Codului Funciar al Republicii Moldova, inclusiv perfectarea bazei 

tehnico-metodologice privind implementarea activităţilor de consolidare a terenurilor agricole. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Codul Funciar elaborat şi 

aprobat 

24. Decentralizarea şi simplificarea procedurii de înregistrare a tranzacţiilor funciare şi transmiterea 

acestor atribuţii autorităţilor publice locale. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Proceduri simplificate 

25. Promovarea politicii de consolidare a terenurilor agricole şi asigurarea securităţii alimentare în 

ţară. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

permanent Suprafaţa terenurilor agricole 

consolidate, ha 
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26. Dezvoltarea oportunităţilor de afaceri pentru tinerii fermieri prin intermediul programelor de 

promovare a investiţiilor agricole şi non-agricole. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Trimestrul III, 

2018 

Creşterea oportunităţilor de 

dezvoltare şi creare a noilor 

afaceri 

26.1. Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor de agroturism în regiunile rurale. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 

Permanent Numărul afacerilor create sau 

dezvoltate, Numărul locurilor 

de muncă nou create 

26.2. Facilitarea accesului la informaţii privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Permanent Numărul consultaţiilor 

acordate, Numărul  

persoanelor participante la 

evenimente de informare 

26.3. Facilitarea dezvoltării întreprinderilor din sectorul rural. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Economiei, 

Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură, 

Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Permanent Numărul  întreprinderilor 

create, Numărul beneficiarilor 

programelor de stat de 

susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

27. Consolidarea dialogului cu exponenţii societăţii civile (ONG-uri, asociaţii de 

producători/procesatori) afiliate sectorului agroalimentar, în vederea fortificării cadrului 

legislativ-normativ din domeniu. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Practici de consultare a 

societăţii civile dezvoltate 

27.1. Revizuirea componenţei Consiliilor sau Comitetelor de Supraveghere ale Unităţilor de 

Implementare a Proiectelor de asistenţă externă (UIP), în scopul asigurării transparenţei 

valorificării resurselor financiare externe. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

 Trimestrul II, 

2016 

Hotărâre de Guvern 

promovată 

27.2. Asigurarea participării reprezentanţilor asociaţiilor fermierilor, procesatorilor şi exportatorilor în 

cadrul diverselor Grupuri de lucru ale MAIA, în scopul consultării acestora la etapa elaborării şi 

promovării documentelor de politici importante pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar şi de 

dezvoltare rurală. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

permanent Nr. întrunirilor, la care au 

participat reprezentanţii 

fermierilor 

I. Dezvoltare regională echilibrată 

1. Promovarea politicilor integrate de dezvoltare regională prin corelarea politicilor sectoriale cu 

cele de dezvoltare a regiunilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru normativ aprobat 

1.1. Elaborarea şi aprobarea noii legi privind dezvoltarea regională. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

1 proiect de lege aprobat 

2. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin valorificarea potenţialului socioeconomic al 

regiunilor de dezvoltare şi asigurarea competitivităţii acestora. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Potenţial socio-economic al 

regiunilor de dezvoltare 

valorificat 
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2.1. Elaborarea Metodologiei cu privire la identificarea şi estimarea disparităţilor regionale. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Biroul Naţional de Statistică, 

Trimestrul IV, 

2016 

1 Metodologie aprobată în 

cadrul CNCDR 

2.2. Suport în dezvoltarea portofoliului de proiecte în cele 4 domenii : AAC, MDS, EE, DRL. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul IV, 

2017 

12 proiecte în domeniul AAC 

cu studii de fezabilitate 

elaborate 

12 proiecte în domeniul DRL 

cu studii de fezabilitate 

elaborate 

12 proiecte în domeniul EE cu 

studii de fezabilitate elaborate 

3 proiecte în domeniul MDS 

cu studii de fezabilitate 

elaborate 

2.3. Implementarea portofoliului de proiecte prioritizate de dezvoltare regională aprobate în DUP în 

domeniile MDS, EE, DRL, AAC. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

1 Raport privind 

implementarea portofoliului 

de proiecte aprobat în cadrul 

CNCDR 

2.4. Sensibilizarea comunităţilor asupra cooperării intercomunitare în domeniile MDS şi AAC. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Mediului, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2016 

4 şedinţe regionale de 

sensibilizare desfăşurate 

2.5. Elaborarea şi aprobarea unui Plan de acţiuni  privind descentralizarea şi regionalizarea serviciilor 

de alimentare cu apă şi canalizare. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Plan de acţiuni aprobat prin 

HG 

3. Crearea condiţiilor pentru atragerea şi distribuţia echitabilă în regiuni a investiţiilor de capital. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Investiţii atrase şi distribuite 

echitabil în regiunile de 

dezvoltare 

3.1. Elaborarea unui studiu privind identificarea centrelor urbane de dezvoltare. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

1 studiu aprobat de CIPS 

3.2. Elaborarea Programului cu privire la  realizarea politicii publice privind centrele urbane de 

dezvoltare. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Program aprobat în cadrul 

CNCDR 

3.3. Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de 

dezvoltare. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Agenţia Turismului 

Trimestrul IV, 

2016 

3 PRS aprobate în cadrul CRD 
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3.4. Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Agenţia Turismului 

Trimestrul III, 

2017 

1 portofoliu de proiecte 

aprobat în cadrul Comisiei 

Interministeriale 

4. Sporirea calităţii şi a impactului participării regiunilor în cadrul cooperării transfrontaliere şi a 

euroregiunilor. Stabilirea de noi parteneriate cu ţările din vecinătate. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Schimb informaţional 

continuu şi iniţiative regionale 

promovate 

4.1. Facilitarea diversificării suportului iniţiativelor regionale prin cooperarea cu partenerii. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

3  şedinţe a Consiliului 

sectorial în domeniul 

asistenţei externe 

Promovarea iniţiativelor 

regionale la diverse şedinţe şi 

comisii interguvernamentale  

bilaterale; Schimbul 

informaţional continuu; 

Promovarea programelor 

transfrontaliere şi 

transnaţionale active pentru 

perioada 2016-2020 

4.2. Asigurarea promovării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova (SUERD) 

şi consolidarea implicării autorităţilor locale şi regionale în ceea ce priveşte cooperarea cu 

instituţiile din ţările participante la strategie.  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Minim 3 evenimente naţionale 

organizate cu participarea 

experţilor pe domeniile 

prioritare ale SUERD 

Participarea la  minim 3 

şedinţe/evenimente 

internaţionael cu participarea 

experţilor, coordonatorilor 

ţărilor participante SUERD 

Schimbul informaţional 

continuu 

5. Creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare publice prin asigurarea sinergiei dintre 

fondurile de dezvoltare disponibile. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2017 

Utilizare eficientă a resurselor 

fondurilor de dezvoltare 

regională 

5.1. Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale în domeniul dezvoltării economice pentru fiecare 

regiune de dezvoltare. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul IV, 

2016 

4 PRS aprobate în cadrul CRD 

5.2. Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte de susţinere a activităţii economice în 

regiuni. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul IV, 

2017 

1 portofoliu de proiecte 

aprobat în cadrul Comisiei 

interministeriale 
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6. Elaborarea planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor regionale de amenajare a 

teritoriului. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Plan de amenajare a 

teritoriului naţional elaborat 

6.1. Elaborarea Conceptului Planului de amenajare a teritoriului naţional. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat şi aprobat 

prin hotărîre de Guvern 

6.2. Organizarea şi desfăşurarea a 2 seminare pentru autorităţile publice centrale şi locale pe 

probleme planificării teritoriale. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

2 seminare organizate 

6.3. Elaborarea proiectului HG privind instituirea Comisiei Naţionale pentru elaborarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional şi a Planurilor de amenajare teritoriilor regionale. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

6.4. Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiectul de lege promovat la 

Parlament in condiţiile 

asigurării finanţării bugetare 

6.5. Elaborarea Planurilor regionale  de amenajare a teritoriului. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

HG de aprobare a planurilor 

regionale d amenajare a 

teritoriului in condiţiile 

asigurării finanţării bugetare 

6.6. Modificarea HG 493/2013 cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor 

urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016 cu estinderea termenului pînă în anul 2020. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul I, 

2017 

HG aprobată 

6.7. Participarea la activităţile de pregătire a Raportului Naţional pentru Conferinţa ONU HABITAT 

III. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Raportul Naţional elaborat şi 

prezentat la Conferinţa 

HABITAT III 

7. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale agenţiilor de dezvoltare regională şi altor actori 

implicaţi în implementarea politicii de dezvoltare regională. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Implementarea eficientă a 

politicii de dezvoltare 

regională de către ADR-ri 

7.1. Instituţionalizarea regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul II, 

2016 

1 Agenţie constituită 1 CRD 

constituit 

7.2. Consolidarea capacităţii instituţionale  a ADR  Găgăuzia nou formate. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

1 regiune de dezvoltare 

funcţională 

7.3. Consolidarea capacităţilor actorilor la nivel local şi regional în conformitate cu Programul de 

instruire. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

1 raport anual aprobat în 

cadrul CNCDR 

15 instruiri anuale  

100 participanţi anuali 
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8. Introducerea planificării şi finanţării multianuale a proiectelor realizate din fondurile de 

dezvoltare regională. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Finanţare şi planificare 

multianuală a proiectelor  

8.1. Elaborarea Documentului Unic de Program. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

1 HG aprobată 

9. Organizarea teritorială a Republicii Moldova în conformitate cu Nomenclatorul unităţilor 

teritoriale de statistică (NUTS) al UE. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Nomenclatorul Unităţilor  

Teritoriale Statistice elaborat 

9.1. Elaborarea şi implementarea conturilor regionale. Biroul Naţional de Statistică, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Conturilor regionale 

elaborate: Volumul producţiei, 

Consumul intermediar, 

Valoarea adăugată brută, 

Impozitele nete, Produsul 

regional brut calculat în 

conformitate cu SCN, ONU-

2008/SEC-2010 

J. Securitate şi eficienţă energetică 

1. Integrarea Republicii Moldova în piaţa energetică europeană prin transpunerea acquis-lui Uniunii 

Europene în domeniul energetic şi realizarea proiectelor de interconexiune prioritare. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate/realizate 

1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale 

Ucrainei şi Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Studiu de fezabilitate elaborat 

1.2. Implementarea proiectului „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale Î.S. „Moldelectrica”, 

finanţat de BERD, BEI, UE. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Proiect implementat: - 

Schimbarea 

Transformatoarelor - 15 

unităţi;- Reconstrucţia IDE 

110 kV - 5 unit. şi 49 

întrerupătoare 110 kV (25 de 

staţii);- Reconstrucţia ID 400 

– 35 kV - 2 unit.; - 

Reconstrucţia LEA 110 kV - 5 

linii, cu lungimea de 14,3 km, 

23,6 km, 25,5 km, 42,7 km şi 

22,0 km 

1.3. Elaborarea soluţiilor tehnice optime de interconectare cu sistemul electroenergetic al României. Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (Institutul de 

Energetică)  

Trimestrul IV, 

2016 

Soluţii tehnice elaborate 

1.4. Studiu de analiză a influenţei diferitor soluţii tehnice de interconexiune asupra tarifului pentru 

consumatori. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (Institutul de 

Energetică)  

Trimestrul IV, 

2016 

Studiu elaborat 
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2. Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi acquis-ul comunitar, în special implementarea 

pachetelor energetice pentru piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

3 legi în vigoare, Cel puţin 5 

proiecte aprobate 

2.1. Promovarea proiectului legii cu privire la energia electrică (în redacţie nouă). Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Lege aprobată 

2.2. Promovarea proiectului legii cu privire la gazele naturale (în redacţie nouă). Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Lege aprobată 

2.3. Promovarea proiectului legii cu privire la energetică. Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2016 

Lege aprobată 

2.4. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii privind eficienţa energetică. Ministerul Economiei, AEE Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat  

2.5. Elaborarea şi aprobarea cadrului normative secundar în domeniul eficienţei energetice. Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2017 

Proiecte aprobate 

2.6. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ secundar aferent Legii privind cerinţele în materie de 

proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2016 

Regulamentele transpuse 

2.7. Aprobarea proiectului Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice. Ministerul Economiei, AEE Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare cu resurse energetice în vederea sporirii 

securităţii energetice a ţării. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Surse diversificate 

3.1. Sporirea securităţii energetice în sectorul gazelor naturale prin operaţionalizarea gazoductului 

Iaşi - Ungheni şi construcţia tronsonului Ungheni–Chişinău. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Gazoduct funcţional 

3.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului social şi de mediu pentru gazoductul 

Ungheni-Chişinău. 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Mediului 

Trimestrul II, 

2016 

Studiu de fezabilitate elaborat; 

Acord de mediu emis 

3.1.2. Elaborarea proiectului tehnic, obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea 

procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor pentru gazoductul Ungheni-Chişinău. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Surse de finanţare identificate; 

Proiect tehnic elaborat; 

Autorizaţii obţinute. 

3.1.3. Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău. Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Lucrări de construcţie 

finalizate 

3.2. Implementării proiectelor de interconexiune cu România în domeniul energiei electrice. Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

1 proiect investiţional 

implementat; 2 proiecte 

investiţionale lansate 

3.2.1. Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back Vulcăneşti + Linia LEA 330 kV 

Vulcăneşti-Chişinău. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016  

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu de fezabilitate elaborat; 

Proiectul tehnic elaborat; 

Lucrări de construcţie a LEA 

şi de instalare a staţiei BtB în 

desfăşurare 
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3.2.2. Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back + Linia România–Ungheni–Străşeni 

(opţional). 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016  

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu de fezabilitate elaborat; 

Proiectul tehnic elaborat 

(opţional); Lucrări de 

construcţie a LEA şi instalare 

a staţiei BtB  demarate 

(opţional). 

3.2.3. Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back + Linia LEA 400 kV Bălţi–Suceava 

(opţional). 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016  

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu de fezabilitate 

actualizat; Proiectul tehnic 

elaborat (opţional);  Lucrări 

de construcţie a LEA şi 

instalare a staţiei BtB 

demarate (opţional). 

3.3. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii cu privire la stocurile de petrol obligatorii Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

4. Asigurarea activităţii eficiente a SA „Termoelectrica” (creată în baza reorganizării sistemului 

termoenergetic din mun. Chişinău), precum şi crearea unei platforme performante de generare a 

energiei electrice şi termice prin asigurarea modernizării întreprinderii respective. 

Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

2 proiecte aprobate; 6 rapoarte 

de progres elaborate 

4.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind transferul către autorităţile 

administraţiei publice locale a patrimoniului întreprinderii nou-create SA „Termoelectrica” aflat 

în suburbii. 

Ministerul Economiei Trimestrul II, 

2018 

Proiect aprobat 

4.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea măsurilor de 

susţinere a producătorilor de energie termică în regim de cogenerare de înaltă eficienţă. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

4.3. Monitorizarea realizării/implementării „Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de 

alimentare centralizată cu energie termică”, finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare (BIRD), din cadrul Băncii Mondiale (BM). 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 rapoarte de progres 

elaborate 

4.4. Monitorizarea realizării Proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”, 

finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 rapoarte de progres 

elaborate 

5. Implementarea proiectelor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de 

energie, inclusiv prin intermediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi al Fondului pentru 

eficienţă energetică. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică, Fondul pentru 

Eficienţă Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 270 proiecte avizate; 

Cel puţin 230 proiecte 

identificate, evaluate şi 

finanţate 

5.1. Avizarea proiectelor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă 

finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică, Fondul pentru 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 50 de proiecte 

avizate, anual 
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Eficienţă Energetică 

5.2. Coordonarea proiectelor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă 

implementate de către autorităţile publice locale şi alţi actori (parteneri de dezvoltare, donatori în 

sectorul energetic)  

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin cîte 20  de proiecte 

avizate, anual 

5.3. Implementarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din 

biomasă solidă în Republica Moldova. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Cel puţin 100 de proiecte 

implementate, anual 

5.4. Implementarea proiectelor pilot în domeniul eficienţei energetice şi valorificare a surselor de 

energie regenerabilă. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 2 proiecte 

implementate, anual 

5.5. Identificarea, evaluarea şi finanţarea măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de 

energie regenerabilă în cadrul obiectivelor de menire socială (spitale, grădiniţe, şcoli, clădiri 

administrative etc.). 

Ministerul Economiei, 

Fondul pentru Eficienţă 

Energetică, Agenţiei pentru 

Eficienţă Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

116 proiecte finanţate, 50 

proiecte finanţate, 50 proiecte 

finanţate 

5.6. Identificarea, evaluarea şi finanţarea măsurilor de eficientizare a sistemelor de iluminat public. Ministerul Economiei, 

Fondul pentru Eficienţă 

Energetică, Agenţiei pentru 

Eficienţă Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

7 proiecte finanţate, 8 proiecte 

finanţate 

6. Reducerea intensităţii energetice şi a consumului specific de energie în toate sectoarele 

economiei naţionale prin implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-

2020 şi a planurilor naţionale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

6 rapoarte de progres 

elaborate şi publicate 

6.1. Implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020. Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 rapoarte de progres 

elaborate şi publicate 

6.2. Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru perioada 

2016-2018. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 rapoarte de progres 

elaborate şi publicate 

7. Valorificarea surselor regenerabile de energie prin implementarea Planului naţional de acţiuni în 

domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 şi a legislaţiei secundare 

aferente. 

Ministerul Economiei 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 30 proiecte 

coordonate; Cel puţin 15 

evenimente organizate  

7.1. Oferirea consultaţiilor investitorilor naţionali şi internaţionali în domeniul EE şi SER. Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 5 proiecte 

coordonate, anual 
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7.2. Organizarea evenimentelor de promovare a eficienţei energetice şi valorificare a surselor de 

energie regenerabilă. 

Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 5 evenimente 

organizate, anual 

8. Asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală, deschiderea 

efectivă a pieţei, precum şi stabilirea preţului la energie în mod transparent şi echitabil. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2016 

Separare legală a activităţilor 

de distribuţie şi furnizare a 

gazelor naturale finalizată 

9. Acordarea suportului în asigurarea unui proces continuu, transparent, participativ şi repetabil al 

planificării, programării regional-sectoriale şi identificării proiectelor în domeniul eficienţei 

energetice a clădirilor publice. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

10 planuri de acţiuni în 

domeniul eficienţei energetice 

pentru APL coordonate 

10. Implementarea cadrului legislativ în domeniul  energiei regenerabile. Ministerul Economiei Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 4 proiecte aprobate 

10.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 1073 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în 

domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020. 

Ministerul Economiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

10.2. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ secundar în domeniul promovării utilizării energiei 

regenerabile. 

Ministerul Economiei Trimestrul I, 

2017 

Proiecte aprobate 

10.3. Organizarea licitaţiilor pentru capacităţile de generare a energiei din surse regenerabile. Ministerul Economiei  Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

2 licitaţii organizate  

11. Elaborarea programului naţional care vizează dezvoltarea sectorului biomasei. Ministerul Economiei, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

12. Revizuirea politicii de formare a preţurilor la produsele petroliere şi modificarea cadrului legal în 

acest sens. 

Ministerul Economiei; 

Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Energetică 

Trimestrul IV, 

2016 

Politici revizuite;  

Cadrul legal modificat 

K. Transport 

1. Implementarea angajamentelor sectoriale din Acordul de Asociere cu UE, Acordului privind 

Spaţiul Aerian Comun şi a Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Plan anual implementat 

1.1. Asigurarea cadrului legal vizînd dotarea vehiculelor rutiere cu limitatoare de viteză şi tahografe. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2016 

Regulament privind condiţiile 

de montare, reparare şi 

verificare a tahografelor şi 

limitatoarelor de viteză 

aprobat 
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1.2. Eficientizarea planificării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul II, 

2016 

Concepţie de eficientizare a 

reparaţiei şi întreţinerii 

drumurilor locale elaborată: 

listă nouă a drumurilor 

publice naţionale şi locale, 

metodologie de finanţare a 

drumurilor locale din Fondul 

rutier elaborate şi dezbătute 

public, procedură de 

transmitere a drumurilor 

locale în gestiunea 

autorităţilor publice locale de 

nivelul al doilea iniţiată 

1.3. Promovarea proiectului de Lege privind Codul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2017 

Proiect de Lege aprobat 

1.4. Elaborarea unui nou proiect al Legii privind securitatea aeronautică conform prevederilor aquis-

ului prevăzut în Anexa III la Acordul privind Spaţiul Aerian Comun dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană şi statele sale membre. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2017 

Proiect de Lege aprobat 

1.5. Elaborarea proiectului Codului feroviar. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect al Codului feroviar 

elaborat aprobat 

1.6. Instituirea biroului de investigare a accidentelor în transportul aerian, feroviar şi naval. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2017 

Biroul de investigare a 

accidentelor în transportul 

aerian, feroviar şi naval creat 

1.7. Implementarea mecanismului de monitorizare a traficului rutier prin instalarea cîntarelor digitale 

pe drumurile Republicii Moldova, în vederea respectării cerinţelor privind sarcina pe osie. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2018 

Proiect elaborat şi 

implementat 

1.8. Integrarea reţelei rutiere a Republicii Moldova în reţeaua europeană. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

Noi proiecte lansate. Lucrări 

de reabilitare şi modernizare a 

reţelei de conexiune la TEN-T 

continuate, 140 km de 

drumuri reabilitate şi 

modernizate 

1.9. Transmiterea drumurilor locale  către APL II. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor în 

comun cu APL II  

Trimestrul III, 

2018 

Drumurile publice locale 

transmise APL II. 

1.10. Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului feroviar la actele normative ale UE. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2018 

5 directive/2 regulamente UE 

transpuse în legislaţia 

naţională 

1.11. Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului naval la actele normative ale UE. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

15 directive/regulamente UE 

transpuse în legislaţia 

naţională 
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1.12. Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului rutier la actele normative ale UE. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2018 

22 directive şi regulamente 

UE transpuse în legislaţia 

naţională 

1.13. Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului aerian la actele normative ale UE. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

76 directive şi regulamente 

UE transpuse în legislaţia 

naţională 

1.14. Implementarea unui sistem integrat pentru monitorizarea şi restricţionarea circulaţiei 

transportului care depăşeşte limitele maxim admise pe axă şi gabarit. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem implementat 

2. Organizarea sistemului instituţional al autorităţilor administrative de certificare, supraveghere şi 

control al siguranţei feroviare, navale şi din domeniul infrastructurii drumurilor, conform 

modelelor larg răspîndite şi implementate în statele Uniunii Europene. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

Sistemul funcţional 

2.1. Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent 

specializat de supraveghere a respectării legislaţiei şi a normelor de siguranţă şi securitate din 

domeniul transportului naval. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul IV, 

2016 

 Agenţie navală 

instituţionalizată 

2.2. Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent 

specializat de supraveghere a respectării legislaţiei şi a normelor de siguranţă şi securitate din 

domeniul transportului feroviar. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2017 

Agenţie feroviară 

instituţionalizată 

2.3. Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent 

specializat în domeniul infrastructurii drumurilor. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2018 

ÎS ”Administraţia de Stat a 

Drumurilor” reorganizată în 

agenţie 

3. Elaborarea, aprobarea şi implementarea normelor tehnice, a standardelor europene de calitate şi 

siguranţă la proiectarea, construcţia, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor, la clasificarea 

drumurilor conform nivelului de întreţinere, periodicitate, specificaţiilor de lucrări, tipului de 

îmbrăcăminte, precum şi a standardelor de cost pentru întreţinerea curentă a drumurilor publice. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

8 norme tehnice aprobate, 20 

de standarde tehnice aprobate 

3.1. Elaborarea normelor şi standardelor tehnice armonizate la cele europene de calitate şi siguranţă 

la proiectarea, construcţia, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul IV, 

2016 

8 norme tehnice şi 20 de 

standarde tehnice armonizate 

şi prezentate spre aprobare 

4. Formarea şi implementarea sistemului de atribuire şi întreţinere a drumurilor pe bază de 

contracte multianuale şi de performanţă. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

2 contracte-pilot multianuale 

de întreţinere aprobate şi 

implementate 

4.1. Elaborarea primelor contracte multianuale pe bază de performanţă pentru executarea  lucrărilor 

de întreţinere. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2017 

2 contracte-pilot de întreţinere 

a drumurilor elaborate şi 

înaintate spre aprobare 

4.2. Implementarea contractelor multianuale pe bază de performanţă pentru executarea  lucrărilor de 

întreţinere. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul IV, 

2017 

2 contracte multianuale pe 

bază de performanţă pentru 

executarea  lucrărilor de 

întreţinere implementate  
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5. Continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale în proces de execuţie, lansarea şi 

avansarea maximă în realizarea noilor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale, de 

construcţie a drumurilor de ocolire pentru localităţi, de reabilitare a drumurilor de conexiune cu 

centrele sociale (şcoli, grădiniţe, puncte medicale, oficii poştale şi servicii ale administraţiei 

publice locale). 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

490 km de drumuri naţionale 

reabilitate, 5 drumuri de 

ocolire construite (or. 

Căuşeni, or. Ungheni, or. 

Vulcăneşti, s. Bahmut, s. 

Giurgiuleşti), 1900 km de 

drumuri locale reparate, 

10000 mil. lei atrase pentru 

reabilitarea infrastructurii 

rutiere 

5.1. Perfecţionarea mecanismului de gestionare a mijloacelor Fondului rutier. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism de gestionare 

perfecţionat 

5.2. Reabilitarea drumurilor naţionale în proces de execuţie, lansarea şi avansarea maximă în 

realizarea noilor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale, de construcţie a drumurilor de 

ocolire pentru localităţi. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

246 km  de drumuri naţionale 

reabilitate, 2 drumuri de 

ocolire construite (or. 

Căuşeni, or. Ungheni), 835 

km de drumuri locale reparate, 

4000 mil. lei atrase pentru 

reabilitarea infrastructurii 

rutiere 

6. Lansarea unui proiect comun Moldova, România şi Ucraina, care să prevadă conectarea acestor 

ţări printr-un serviciu feroviar de transport pasageri de mare viteză. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

Memorandum de înţelegere 

încheiat 

6.1. Crearea grupului de lucru privind elaborarea proiectului comun Moldova, România şi Ucraina 

vizînd conectarea acestor ţări printr-un serviciu feroviar de transport pasageri de mare viteză. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul II, 

2017 

Grup de lucru creat 

6.2. Selectarea unei companii pentru efectuarea studiului de prefezabilitate. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul IV, 

2017 

Companie selectată 

7. Introducerea standardelor europene de siguranţă şi calitate la toate tipurile de transport şi 

implementarea politicilor destinate modernizării infrastructurii, parcului de mijloace de transport 

antrenate în serviciile de transport regulat de pasageri, sporirea siguranţei serviciilor de transport 

şi introducerea auditului siguranţei rutiere. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Standarde de calitate introduse 

7.1. Introducerea auditului siguranţei rutiere. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2017 

Cadru normativ elaborat şi 

aprobat 

7.2. Instituirea organului executiv de coordonare şi monitorizare a proiectelor de siguranţă rutieră. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul I, 

2018 

Organ executiv instituit 

8. Implementarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a serviciilor 

electronice e-Autorizaţii, inclusiv e-CEMT (Autorizaţia Conferinţei Europene a Miniştrilor de 

Transport), şi a sistemului de management inteligent integrat în transporturile rutiere, oferirea 

accesului la procurarea de servicii prin sisteme de vînzări electronice, introducerea biletului 

electronic etc. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2018 

Serviciu de vînzare a e-

Biletelor implementat, ghid cu 

privire la tehnologiile 

inteligente în transporturile 

publice aprobat 
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8.1. Dezvoltarea/implementarea 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 de management al 

conţinutului (ECMP). 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2016 

Sistem elaborat şi definitivat 

9. Implementarea unui mecanism de dezvoltare sustenabilă a operatorilor de transport public, 

inclusiv prin crearea unui cadru normativ transparent, expectabil, a unui mediu competitiv, 

nediscriminatoriu, care ar oferi acces companiilor moldoveneşti la pieţele externe ale serviciilor 

de transport, pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca centru regional de tranzit şi pentru 

combaterea transporturilor ilicite. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul IV, 

2017 

Document de politici elaborat 

9.1. Combaterea transportului ilicit de călători pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor 

Ordinului comun al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului 

Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor vizînd problema dată. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul III, 

2016 

Ordin comun privind 

combaterea transportului ilicit 

de călători pe teritoriul ţării 

elaborat şi aprobat 

9.2. Revizuirea politicii tarifare în Complexul portuar Giurgiuleşti în vederea creării condiţiilor 

favorabile pentru utilizarea complexului portuar  în calitate de punct final al navelor şi/sau de 

tranzit al acestora. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul IV, 

2016 

Politică tarifară aprobată şi 

implementată 

9.3. Crearea fondului de dezvoltare a aviaţiei civile. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor  

Trimestrul IV, 

2017 

Cadrul normativ aprobat 

10. Elaborarea politicilor de implementare a obligaţiei de deservire publică în transportul public 

feroviar interurban de pasageri. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem implementat 

10.1. Organizarea achiziţiilor de echipamente IT şi software informatic. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2018 

Companie selectată 

10.2. Implementarea sistemului de bilet electronic pe piaţa serviciilor de transport feroviar. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2018 

Sistem implementat şi 

funcţional 

11. Lansarea procesului şi realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Secţii de linii prioritare 

reabilitate, 7 unităţi de tren 

achiziţionate, 3 unităţi 

modernizate, 4 unităţi date în 

exploatare 

11.1. Selectarea companiei pentru efectuarea studiului de prefezabilitate. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2016 

Companie selectată 

11.2. Efectuarea studiului de prefezabilitate pentru reabilitarea liniilor prioritare. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2017 

Studiu de prefezabilitate 

efectuat 

12. Dezvoltarea şi lansarea terminalelor logistice multimodale. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect privind construcţia 

terminalelor aprobat 

12.1. Identificarea resurselor financiare. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul II, 

2016 

Resurse financiare identificate 

12.2. Selectarea companiei pentru efectuarea studiului prefezabilitate. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2016 

Companie selectată pentru 

efectuarea studiului de 

prefezabilitate 
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13. Extinderea şi modernizarea capacităţilor portuare şi asigurarea navigabilităţii rîurilor Nistru şi 

Prut (pînă la Ungheni) în scopul conectării la reţelele logistice internaţionale. Stimularea 

accesului operatorilor la piaţa serviciilor de transport naval şi sporirea gradului de integrare cu 

alte tipuri de transport. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Port modernizat, navigaţie pe 

Prut restabilită pînă la 

Ungheni 

13.1. Aprobarea Regulamentului privind efectuarea şi supravegherea lucrărilor de întreţinere a căilor 

navigabile interne. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2016 

Regulament aprobat 

13.2. Elaborarea unui proiect tehnic privind atragerea investiţiilor în scopul dotării Complexului 

portuar Giurgiuleşti cu instalaţii şi echipamente pentru preluarea, stocarea şi utilizarea deşeurilor 

de la bordul navelor. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor   

Trimestrul III, 

2017 

Proiect elaborat şi înaintat 

spre aprobare 

14. Acordarea suportului necesar pe plan intern şi internaţional pentru menţinerea statutului de 

membru la sistemul internaţional de asigurări a vehiculelor „Cartea Verde”. 

Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul III, 

2017 

Statut de membru asigurat 

L. Construcţii 

1. Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ şi normativ pentru obţinerea actelor permisive 

în sectorul construcţiilor – promovarea Codului urbanismului şi construcţiilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Codul Urbanismului şi 

Construcţiilor aprobat 

1.1. Modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului 361 din 25 iunie 

1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul I, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

1.2. Modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 

360 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor şi Hotărîrea Guvernului nr. 

579 din 17 octombrie 1991). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

1.3. Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente". 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

2. Reformarea sistemului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie 

prin reducerea numărului de proceduri şi a termenului de obţinere a acestora. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul I, 

2017 

Sistem reformat, (după 

aprobarea Codului 

Urbanismului şi 

Construcţiilor) 

3. Continuarea reformării sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem de reglementare 

tehnică în construcţii reformat 

3.1. Iniţierea colaborării cu autorităţile din domeniul construcţiilor din ţările dezvoltate în scopul 

preluării experienţei privind reglementarea tehnică şi implementarea standardelor europene în 

domeniul construcţiilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

3 acorduri de colaborare 

stabilite şi semnate 

3.2. Reorganizarea comitetelor tehnice pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii în 

comitete tehnice pentru reglementări în construcţii şi comitete tehnice de standardizare în 

domeniul construcţiilor, cu înregistrarea ultimelor în conformitate cu metodologia în domeniul 

standardizării. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

6 comitete tehnice 

reorganizate 

3.3. Revizuirea structurii şi componenţei nominale a comitetelor tehnice pentru reglementări în 

construcţii. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

8 comitetelor tehnice cu 

structură şi componenţa 

revizuite 
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3.4. Recalificarea specialiştilor atestaţi în domeniul construcţiilor (arhitecţi, proiectanţi, experţi 

tehnici etc.) pe baza standardelor europene. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

24 specialişti recalificaţi 

3.5. Organizarea vizitelor de studiu ale specialiştilor în construcţii din Republica Moldova pentru 

studierea experienţei ţărilor europene privind reglementarea tehnică a construcţiilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2017 

2 vizite organizate ai 

specialiştilor din Republica 

Moldova 

3.6. Instruirea membrilor comitetelor tehnice pentru reglementări în construcţii. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

18 membri ai comitetelor 

tehnice pentru reglementări în 

construcţii instruiţi 

4. Asigurarea calităţii în construcţii. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Calitate sporită a clădirilor 

4.1. Organizarea şi desfăşurarea comisiilor de atestare a specialiştilor în domeniul construcţiilor. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Conform 

necesităţii, pe 

parcursul 

2016-2018 

Numărul de comisii 

organizate şi specialişti 

atestaţi. Informaţia plasată pe 

site-ul MDRC. 

4.2. Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 329 din 23 aprilie 2009 „pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în 

construcţii". 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

5. Facilitarea implementării inovaţiilor şi tehnologiilor noi în construcţii şi producerea materialelor 

de construcţie. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Tehnologii noi implementate 

5.1. Promovarea implementării tehnologiilor moderne la producerea materialelor de construcţii prin 

organizarea expoziţiei de ramură şi seminarelor tematice. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Pentru fiecare an -  Expoziţia 

de ramură  „Moldconstruct” şi 

un seminar tematic  în cadrul 

expoziţiei 

6. Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor prin armonizarea cu 

reglementările europene. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem reformat 

6.1. Colaborarea cu Institutul Naţional de Standardizare în scopul adoptării standardelor europene în 

domeniul construcţiilor în calitate de standarde moldovene. 

Institutul Naţional de 

Standardizare, MDRC 

Trimestrul III, 

2018 

Ponderea de standarde 

aprobate: 50% – 2016; 80% – 

2017; 100% – 2018 

6.2. Identificarea şi abrogarea documentelor normative în construcţii (aprobate pînă în 1991) care nu 

mai sînt actuale (în special cele care conţin prevederi administrative, organizatorice etc.). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

15 documente normative în 

construcţii identificate şi 

abrogate 

7. Reformarea modului de gestionare a fondului locativ şi adoptarea noii Legi cu privire la 

condominiu. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Lege aprobată 

7.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor Legi (în 

urma adoptării Legii cu privire la condominiu). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

În termen de 6 

luni de la 

adoptarea legii 

cu privire la 

condominiu 

Document aprobat 
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7.2. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea, completarea şi 

abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului (în urma adoptării Legii cu privire la condominiu). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

În termen de 6 

luni de la 

adoptarea legii 

cu privire la 

condominiu 

Document aprobat 

7.3. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor Legi (în 

dezvoltarea Legii cu privire la locuinţe). 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Document promovat la 

Guvern 

7.4. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentul cu privire la 

modul de acordare a locuinţelor de serviciu. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

7.5. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul privind 

evidenţa persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi 

administrare a căminelor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

7.6. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

prestarea serviciilor comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuinţelor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

7.7. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentul cu privire la 

evidenţa, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

7.8. Modificarea şi completarea HG nr. 599/2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind 

implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura 

socială. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

7.9. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor privind asigurarea accesibilităţ1ii persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

2 seminare organizate 

7.10. Modificarea şi completarea normativelor în construcţie:  

NCM C.01-06-2014 „Cerinţele generale de securitate pentru obiectivele de construcţie la 

folosirea şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi”; 

CP C.01-02.2014 „proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru 

persoanele cu dizabilităţi” conform cerinţelor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

Normative în construcţii 

aprobate 

8. Promovarea cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi elaborarea Programului 

naţional de reabilitare termică a blocurilor locative. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2017 

Metodologia privind cerinţele 

minime de performanţă 

energetică aprobată 

8.1. Elaborarea programului naţional de reabilitare termică a blocurilor locative. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Agenţia pentru Eficienţă 

Energetica 

Trimestrul III, 

2017 

Program naţional aprobat 
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9. Promovarea politicilor de asigurare cu locuinţe a tinerilor şi categoriilor de persoane socialmente 

vulnerabile, inclusiv prin realizarea proiectelor de construcţie a locuinţelor pentru categoriile de 

populaţie menţionate. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Persoane socialmente 

vulnerabile asigurate cu 

locuinţe 

9.1. Implementarea proiectului  de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile 

faza II. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Raport anual 

9.2. Dezvoltarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile faza 

III, finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul I, 

2018 

Proiect promovat 

10. Optimizarea proceselor de coordonare şi autorizare a activităţilor şi lucrărilor în domeniul 

construcţiilor. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Proces optimizat (după 

aprobarea Codului 

Urbanismului şi 

Construcţiilor) 

M. Societatea informaţională, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

1. Implementarea multisectorială a Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020”. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Alte 

autorităţi 

Trimestrul III, 

2018 

3 Rapoarte anuale de 

monitorizare prezentate 

Guvernului 

1.1. Aprobarea şi realizarea programelor sectoriale privind e-dezvoltarea. Ministere şi alte autorităţi 

administrative centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Programe aprobate 

1.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind infrastructura naţională de date spaţiale. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

1.3. Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei infrastructurii naţionale de date spaţiale. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

2. Dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor electronice, cu extinderea accesului şi conectivităţii, 

crearea condiţiilor de dezvoltare continuă a reţelelor publice de comunicaţii electronice în bandă 

largă, implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice, reglementarea 

şi gestionarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

1. Atingerea pînă la finele 

anului 2018 a unei rate de 

penetrare a Internetului fix în 

bandă largă de 17 %. 

2. Disponibilitatea accesării în 

90% de localităţi a 

Internetului în bandă largă 

prin intermediul a cel puţin 2 

furnizori de reţele şi servicii 

de comunicaţii electronice 

pînă la finele anului 2018; 

3. În localităţile conectate la 

Internet în bandă largă se 

oferă viteză minimă pentru 

abonaţi - 15 Mbps în 2018. 

2.1. Elaborarea proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice 

nr. 241-XVI din 15.11.2007. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat  
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2.2. Elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2016-2020. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul III, 

2016 

Program aprobat 

2.3. Elaborarea Programului naţional de implementarea a serviciului universal în domeniul 

comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2016-2020. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul IV, 

2016 

Program aprobat 

2.4. Elaborarea proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulilor privind 

protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe 

traseele liniilor de comunicaţii electronice. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

2.5. Elaborarea Reglementării tehnice „Echipamente radio şi recunoaşterea conformităţii acestora”, 

care va transpune Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.04.14 

privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a 

echipamentelor radio. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră cu acoperire naţională. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV 

2017 

1. Funcţionarea a 2 multiplexe 

digitale cu acoperire naţională 

pînă la finele anului  2016. 

2. Acoperirea a cel puţin 95% 

din populaţie cu semnalul 

serviciilor de programe TV 

difuzate prin reţelele de 

televiziune digitală terestră 

pînă la finele anului 2016 şi 

99% - pînă la finele anului 

2017. 

3.1. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3.2. Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ce ţin de 

tranziţia la televiziunea digitală. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

1. Număr de spoturi 

informative difuzate la TV şi 

radio 

2. Pagină web de informare 

creată 

3.3. Dotarea cu convertoare a familiilor defavorizate. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Cota procentuală a familiilor 

asigurate cu convertoare 
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4. Eficientizarea administrării şi asigurarea utilizării în comun a infrastructurii asociate reţelelor 

publice de comunicaţii electronice existente, precum şi promovarea concurenţei reţelelor şi a 

serviciilor. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Trimestrul III, 

2018 

Atingerea pînă la finele anului 

2018 a unei rate de 100% de 

edificii civile noi, echipate cu 

infrastructură internă de acces 

pentru reţele de comunicaţii 

electronice în bandă largă 

4.1. Promovarea proiectului de Lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, adoptat în prima lectură în 

data de 29.12.2015. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege promovat 

pentru adoptare în lectura 

finală 

4.2. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Metodologiei de calculare a 

tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare 

partajată a infrastructurii fizice. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

Trimestrul I, 

2017 

Metodologie aprobată  

4.3. Elaborarea „Normelor tehnice specifice pentru autorizarea lucrărilor de construire (instalare) a 

reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor 

reţele”. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul I, 

2017 

Norme tehnice aprobate  

5. Liberalizarea şi dezvoltarea pieţei serviciilor poştale şi îmbunătăţirea calităţii, diversităţii şi 

accesului la serviciile poştale. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul III, 

2018 

Serviciile poştale privind 

poşta de scrisori în segmentul 

350 g - 2000 g. liberalizate 

pînă la finele anului 2016 

5.1. Promovarea proiectul Legii Poştei, adoptat în prima lectură în data de 29.12.2015. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege promovat 

pentru adoptare în lectura 

finală 

5.2. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulilor privind prestarea 

serviciilor poştale. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul IV, 

2016 

Reguli aprobate  

5.3. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

comunicaţiilor poştale pe anii 2017-2020. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

5.4. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind stabilirea modului şi a condiţiilor de folosire a 

reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de 

stare excepţională. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor  

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 
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5.5. Elaborarea Hotărîrii de Guvern privind mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al 

furnizării serviciilor poştale universale. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

6. Crearea condiţiilor pentru elaborarea şi valorificarea conţinutului naţional digital. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Ponderea populaţiei care 

vizualizează/ descarcă 

conţinutul digital local pînă la 

finele anului 2018 este de 

50% 

6.1. Elaborarea Programului privind „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din 

Republica Moldova”. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Culturii 

Trimestrul I, 

2017 

Program aprobat  

6.2. Ajustarea cadrului legal şi instituţional pentru digitizarea conţinutului. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Cancelaria 

de Stat, Ministerul Culturii, 

Alte autorităţi 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul instituţional creat, 

proiecte aprobate 

6.3. Ajustarea legislaţiei în domeniul drepturilor de autor/proprietăţii intelectuale în contextul 

digitizării şi accesării on-line a conţinutului. 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiecte aprobate 

7. Creşterea gradului de alfabetizare digitală, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii 

digitale. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

1. Numărul de beneficiari ai 

curricula opţionale. 

2. Numărul/cota programelor 

în cadrul universităţilor oferite 

în format electronic. 

3. Numărul/cota candidaţilor 

admişi on-line la universităţi. 

7.1. Implementarea Curriculumului actualizat la disciplina Informatica. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Curriculum implementat 

7.2. Evaluarea şi certificarea abilităţilor digitale ale absolvenţilor învăţămîntului general, precum şi a 

competenţei cadrelor didactice din învăţămîntul general. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Metodologii de evaluare 

aprobate şi pilotate 

8. Implementarea multisectorială a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii 

Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.811 din 29.10.2015. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării, 

Procuratura Generală 

Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte semestriale de 

monitorizare prezentate 

Guvernului 
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8.1. Introducerea soluţiilor software speciale pentru detectarea şi blocarea accesului la conţinut digital 

ilegal şi periculos în cadrul reţelelor de calculatoare ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale. 

Cancelaria de Stat (CTS),  

ministere şi alte autorităţi 

administrative centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

Soluţii implementate 

8.2. Dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul securităţii cibernetice. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Serviciul de 

Informare şi Securitate, 

Cancelaria de Stat (CTS), 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

8.3. Dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Serviciul de 

Informare şi Securitate,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării 

Trimestrul IV, 

2017 

Negocieri iniţiate 

9. Crearea condiţiilor necesare pentru ridicarea competitivităţii industriei IT pe plan regional şi 

internaţional. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

1. Creşterea volumului 

exportului produselor şi 

serviciilor TIC cu 25% pînă la 

sfîrşitul anului 2018 

2. Creşterea cifrei de afaceri 

în industria IT pînă la 2,5 

miliarde lei, pînă la sfîrşitul 

anului 2018  

9.1. Implementarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 

2015-2021, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 14.05.2015. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Alte 

autorităţi 

Trimestrul III, 

2018 

3 Rapoarte anuale de 

monitorizare prezentate 

Guvernului 

9.2. Promovarea proiectului de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei 

adoptat în prima lectură în data de 31.07.2015. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiectul de lege promovat 

pentru adoptare în lectura 

finală 

9.3. Efectuarea Studiului privind impactul facilităţilor fiscale existente pentru sectorul TI 

(reformularea sau ajustarea acestora la necesităţile industriei, pentru a spori atractivitatea 

investiţiilor în TI, asigurarea previzibilităţii, pentru un termen de cel puţin 7 ani, a politicilor 

fiscale pentru TI). 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Studiu efectuat, Propunerile 

prezentate în adresa MF  

9.4. Elaborarea proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului 

Fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.1997” iar executor principal MTIC. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Finanţelor  

Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte aprobate 
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9.5. Realizarea proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC ”Tekwill”. Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2017 

Centrul de excelenţă 

operaţional 

10. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne pentru ridicarea calităţii 

serviciilor în cazuri de urgenţă prin crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 

112. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

1. Serviciul naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 

112 creat 

2. Numărul apelurilor de 

urgenţă procesate 

10.1. Elaborarea Programului creării şi implementării Serviciului naţional unic pentru apelurile de 

urgenţă 112 în Republica Moldova. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.2. Elaborarea proiectul Hotărîrii Guvernului privind crearea Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.3. Elaborarea proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA al 

Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.4. Elaborarea proiectul Hotărîrii Guvernului privind crearea şi aprobarea Regulamentului 

Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic 

pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.5. Dezvoltarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Instituţia 

Publică Serviciul naţional 

unic pentru apelurile de 

urgenţă 112 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul apelurilor de urgenţă 

procesate 

11. Sporirea nivelului de securitate cibernetică a resurselor informaţionale de bază, precum şi 

asigurarea gradului necesar de securitate a documentelor de identitate şi de călătorie. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Securitatea registrelor 

asigurată (RSP, RSUD), 

Gradul de securitate a 

documentelor de identitate şi 

de călătorie asigurat 

V. JUSTIŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI 

A. Asigurarea continuităţii şi finalităţii reformelor în justiţie 

1. Implementarea eficientă a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi 

consolidarea rezultatelor acesteia. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Reforme implementate 

1.1. Asigurarea funcţionalităţii mecanismului de monitorizare şi coordonare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Numărul şedinţelor organizare 

lunar 

1.2. Elaborarea şi publicarea rapoartelor de progres privind implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Rapoarte elaborate şi 

publicate semestrial 
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1.3. Asigurarea funcţionalităţii mecanismului de consultare şi cooperare cu societatea civilă, actorii 

neguvernamentali şi donatorii externi a progresului implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 prin organizarea întrunirilor ordinare şi tematice. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Numărul întrunirilor 

organizate 

2. Elaborarea unui nou document de politici pentru asigurarea continuităţii reformei sectorului 

justiţiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

2.1. Evaluarea impactului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei implementată în perioada 

2011-2016 şi prezentarea rezultatelor. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Analiză efectuată şi date 

prezentate 

2.2. Iniţierea procedurii de elaborare a unui nou document de politici pentru asigurarea continuităţii 

reformei sectorului justiţiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

1.Domenii de intervenţie 

identificate 

2.Grupuri de lucru create 

3. Decriminalizarea legislaţiei şi prin instituirea şi implementarea unui spectru extins de măsuri 

punitive efective non-privative de libertate, diversificarea şi sporirea eficienţei instrumentarului 

probaţiunii. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

3.1. Elaborarea cadrului normativ în scopul decriminării legislaţiei penale şi de executare. Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Departamentul 

Vamal 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

4. Optimizarea hărţii instanţelor de judecată şi specializarea judecătorilor, precum şi crearea 

completelor specializate, inclusiv în judecătoriile de primă instanţă, pentru a asigura calitatea 

deciziilor, repartizarea aleatorie eficientă a dosarelor, îmbunătăţirea administrării şi optimizarea 

cheltuielilor de întreţinere a instanţelor de judecată. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Sistem reformat 

4.1. Promovarea proiectului de lege privind reorganizarea instanţelor judecătoreşti. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

4.2. Elaborarea Planului de reamplasare a instanţelor de judecată. Ministerul Justiţiei După 

adoptarea legii 

cu privire la 

reorganizarea 

sistemului 

judecătoresc 

Plan elaborat 

4.3. Implementarea graduală a Planului de reamplasare a instanţelor de judecată. Ministerul Justiţiei După 

adoptarea legii 

cu privire la 

reorganizarea 

sistemului 

judecătoresc 

Plan implementat 



89 
 

4.4. Efectuarea şi implementarea configurărilor necesare în Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) pentru a asigura crearea completelor specializate. 

Ministerul Justiţiei După 

adoptarea legii 

cu privire la 

reorganizarea 

sistemului 

judecătoresc 

Program Integrat de 

Gestionare a Dosarelor 

configurat 

5. Constituirea unui sistem transparent bazat pe profesionalism şi integritate de accederea şi 

promovare în funcţia de judecător, inclusiv la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Sistem instituit 

5.1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a cadrului normative. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

6. Analiza sistemului căilor de atac, pentru eficientizarea mecanismelor şi asigurarea participanţilor 

la proces a dreptului de apărare şi publicitate şedinţelor de judecată. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Cadru normativ ajustat 

6.1. Efectuarea unui studiu privind exercitarea căilor de atac. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Studiu elaborat, recomandări 

formulate 

6.2. Modificarea după caz a cadrului normativ în scopul eficientizării mecanismelor şi asigurării 

participanţilor la proces a dreptului de apărare precum şi asigurarea şi publicităţii şedinţelor de 

judecată. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Proiect elaborat şi aprobat 

7. Consolidarea capacităţilor funcţionale şi sporirea eficienţei funcţionale a Inspecţiei Judiciare şi a 

Departamentului de Administrare Judecătorească. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Instituţie reformată 

7.1. Elaborarea proiectului de act normativ în vederea consolidării capacităţilor Inspecţiei Judiciare. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

7.2. Promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

administrare judecătorească (noul Regulament de activitate al Departamentului de administrare 

judecătorească). 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

8. Diminuarea duratei proceselor de judecată, inclusiv prin simplificarea procedurilor în cazul unor 

tipuri de acţiuni civile (inclusiv reducerea numărului de trepte de contestare a hotărârilor 

judecătoreşti, introducerea obligatorie a medierii, pentru un anumit tip de litigii civile). 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Proiecte aprobate 

8.1. Elaborarea proiectului de lege pentru instituirea medierii judiciare obligatorii. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

8.2. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Codului de procedură civilă. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

9. Elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, 

unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de 

judecată conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. 

Reducerea numărului de erori judiciare prin îmbunătăţirea programelor de formare profesională 

continuă a magistraţilor. Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea 

actului de justiţie. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Criterii implementate 

9.1. Elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, 

unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de 

judecată conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

9.2. Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea actului de justiţie. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, Proiect aprobat 
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2017 

10. Monitorizarea implementării cadrului legal cu privire la activitatea Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a organelor sale pentru consolidarea capacităţii acestora, diminuarea marjei de 

discreţie în procesul de luare a deciziilor, asigurarea transparenţei activităţii, precum şi pentru 

revizuirea, la necesitate, a prevederilor în vigoare din domeniu. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2017 

Raport de monitorizare 

elaborat şi recomandări 

formulate 

10.1. Elaborarea raportului de monitorizare şi formularea recomandărilor. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Raport elaborat şi 

recomandări formulate 

10.2. Modificarea şi completarea după caz a cadrului normativ. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2017 

Proiect elaborat şi aprobat 

B. Promovarea reformei organelor procuraturii, excluderea influenţei politice şi creşterea transparenţei activităţii acestora 

1. Asigurarea implementării standardelor comunitare în activitatea procuraturii. Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

Trimestrul IV, 

2016 

Instituţie reformată 

2. Promovarea implementării prioritară a Concepţiei de reformă a procuraturii. Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

Trimestrul IV, 

2016 

Concepţie implementată 

2.1. Implementarea  reformelor  în  domeniul  urmăririi  penale,  cu  asigurarea abordării  complexe  

şi  coordonate  a  acestei  probleme. 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

Trimestrul IV, 

2016 

Reforme implementate 

2.2. Coordonarea şi sincronizarea schimbărilor structurale şi de competenţă în Procuratură, Ministerul 

Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal. 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

Trimestrul III, 

2016 

Competenţe coordonate şi 

sincronizate 

2.3. Promovarea proiectului de modificare a cadrului normativ conex Legii cu privire la procuratură 

în vederea revizuirii modului de sesizare a procuraturii de către instituţiile publice şi funcţionari, 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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în scopul limitării influenţei externe asupra instituţiei şi a procesului de gestionare a cauzelor 

penale. 

C. Drepturile omului 

1. Elaborarea şi asigurarea realizării Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 

2016-2019. Asigurarea implementării recomandărilor formulate pentru Republica Moldova în 

cadrul Mecanismului de Evaluare Periodică Universală a Drepturilor Omului. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Cancelaria de Stat 

Trimestrul I, 

2017 

Plan naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului 

(PNADO 3) elaborat în baza 

recomandărilor UPR din ciclul 

2. 

1.1. Elaborarea Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2016-2019 în baza 

recomandărilor formulate pentru Republica Moldova în cadrul Mecanismului de Evaluare 

Periodică Universală a Drepturilor Omului. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Plan elaborat, Raport Naţional 

elaborat şi susţinut în cadrul 

UPR. 

1.2. Asigurarea realizării Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2016-2019 prin 

elaborarea rapoartelor de progres. 

Secretariatul permanent, 

APC, APL 

anual Rapoarte elaborate şi 

publicate 

2. Dezvoltarea politicilor cuprinzătoare şi coordonate în vederea prevenirii şi combaterii tuturor 

formelor de violenţă. Crearea mecanismului de susţinere a victimelor violenţei şi de 

supraveghere a executării ordonanţelor de protecţie. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2017 

Mecanism funcţional 

2.1. Promovarea în Guvern a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

 Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Sporirea gradului de informare şi educare a populaţiei în domeniul violenţei în familie şi 

abuzului sexual. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Societate informată 

3.1. Organizarea activităţilor pentru desfăşurarea  Campaniei informaţionale 16 zile acţiuni împotriva 

violenţei în bază de gen. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Plan de acţiuni realizat, 

Evenimente organizate  

4. Dezvoltarea mecanismului de finanţare şi asigurarea resurselor financiare suficiente pentru 

serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei domestice. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism funcţional 

4.1. Realizarea studiului de calculare a costurilor în domeniul violenţei în familie. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Studiu realizat 

5. Asigurarea şi promovarea drepturilor copilului în conformitate cu standardele internaţionale, în 

particular cu Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989, luînd în considerare 

priorităţile identificate în contextul concret al Republicii Moldova, în particular pentru grupurile 

vulnerabile. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Plan de acţiuni realizat 

5.1. Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind Planul naţional de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

6. Dezvoltarea mecanismelor de prevenire şi combatere a tuturor formelor de exploatare, abuz, 

neglijare şi violenţă împotriva copiilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism funcţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Primari din 10 raioane 

instruiţi, Specialişti instruiţi 
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6.1. Consolidarea capacităţilor specialiştilor responsabili de implementarea mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. 

6.2. Dezvoltarea şi promovarea Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Bază de date creată, pagină 

web creată, strategie de 

comunicare aprobată 

7. Îmbunătăţirea sistemului de identificare şi asistenţă a copiilor în situaţii vulnerabile, care 

presupune participarea copiilor în procesul decizional. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem revizuit 

7.1. Aprobarea proiectului de act normativ privind cadrul de bunăstare a copilului. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

8. Implementarea măsurilor axate pe promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei şi 

instituţiilor, precum şi consolidarea capacităţilor părinţilor şi îngrijitorilor de a asigura 

dezvoltarea copilului. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Măsuri implementate 

8.1. Revizuirea, cadrului normativ existent privind mecanismul de colaborare intersectorială în 

domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor 

cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului în scopul integrării într-un singur instrument 

modular de identificare şi intervenţie. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2018 

Cadru normativ revizuit şi 

aprobat 

8.2. Instruirea profesioniştilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în domeniul psihosociologiei 

relaţiei cu copilul. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

500 profesionişti instruiţi 

9. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale camerelor de audiere a minorilor, inclusiv a 

instituţiei intervievatorilor. Specializarea actorilor din justiţie responsabili pentru lucrul cu 

minorii. Crearea şi dezvoltarea Centrului pentru asistenţa copiilor victime şi martori ai 

infracţiunilor. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul Justiţiei, 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Actori din sectorul justiţiei 

specializaţi în lucrul cu 

minorii 

9.1. Organizarea cursurilor de instruire în lucrul cu minorii pentru actorii din sectorul justiţiei. Institutul Naţional al Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Cursuri desfăşurate 

10. Dezvoltarea sistemului de asistenţă psihologică a minorilor aflaţi în custodie. Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, alte autorităţi 

publice centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistem dezvoltat 

10.1. Aplicarea planurilor individuale pentru minorii aflaţi în custodie şi a programelor de învăţământ 

profesional şi general. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Planuri individuale aplicate, 

60 de minori încadraţi în 

programe de învăţămînt 

profesional şi general. 

10.2. Dezvoltarea sistemului de asistenţă psihologică a minorilor aflaţi în custodie. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Sistem de asistenţă 

psihologică a minorilor aflaţi 

în custodie instituit 
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11. Respectarea drepturilor persoanelor aflate în locuri de detenţie, prevenirea şi combaterea torturii, 

îmbunătăţirea sistemului de reabilitare a acestora. Asigurarea reorganizării serviciilor medicale 

din penitenciare. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III 

2018 

Sistem reformat 

11.1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar în vederea organizării procesului de 

modernizare a sistemului penitenciar. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Strategie aprobată 

11.2. Aprobarea proiectului Legii cu privire la sistemul penitenciar. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

11.3. Amenajarea/reutilarea spaţiilor de detenţie, conform normelor şi standardelor internaţionale. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Ponderea spaţiilor reutilate 

11.4. Dotarea penitenciarelor cu echipamente moderne de supraveghere, pază şi escortare. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Echipamente achiziţionate 

11.5. Reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare şi crearea condiţiilor materiale necesare 

acordării serviciilor medicale de calitate persoanelor deţinute. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul IV, 

2016 

Servicii reorganizate 

11.6. Modificare şi completarea cadrului normativ în scopul revizuirii sistemului de plată a serviciilor 

de sănătate prestate persoanelor deţinute în penitenciare. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

11.7. Sporirea capacităţii instituţiilor penitenciare în domeniul supravegherii, pazei şi escortării 

deţinuţilor prin majorarea numărului unităţilor de personal al sistemului penitenciar în domeniul 

dat precum şi dotarea penitenciarelor cu echipamente moderne de supraveghere, pază şi 

escortare. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Numărul unităţilor de personal 

alocate în raport cu 

necesităţile reale, 

Echipamentele moderne de 

supraveghere, pază şi 

escortare achiziţionate în 

raport cu necesităţile reale 

12. Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, inclusiv prin reconstrucţia penitenciarelor existente, 

construcţia penitenciarelor noi şi demararea procesului de construcţie a caselor de arest. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III 

2018 

Condiţii optime asigurate 

12.1. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţia unui nou penitenciar în mun. Chişinău. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Documentaţie de proiect 

elaborată 

12.2. Iniţierea lucrărilor de construcţie a unui nou penitenciar în mun. Chişinău. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Lucrări de construcţie iniţiate 

12.3. Continuarea construcţiei Casei de arest în mun. Bălţi. Ministerul Justiţiei Trimestrul III 

2018 

Casă de arest dată în 

exploatare 

13. Promovarea şi respectarea drepturilor omului în procesul de urmărire penală, conform 

prevederilor art. 5 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III 

2018 

Proiect aprobat 

13.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al 

Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 în vederea excluderii incompatibilităţilor cu 

dispoziţiile art. 5 din Convenţie şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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14. Consolidarea instituţiei probaţiunii, inclusiv prin utilizarea monitorizării electronice a subiecţilor 

probaţiunii. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Instituţie consolidată 

14.1. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru anii 2016 – 2020. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Strategie elaborată şi aprobată 

14.2. Elaborarea regulamentului privind procedura de monitorizare.  Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Regulament elaborat şi 

aprobat 

14.3. Implementarea proiectului de monitorizare electronică a subiecţilor probaţiunii. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Nr. de obligaţiuni stabilite de 

către instanţa de judecată, Nr. 

de beneficiari monitorizaţi 

(anual) 

14.4. Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Program implementat Nr. 

instituţiilor implicate, Nr. 

minorilor/adulţi asistaţi Nr. 

referatelor întocmite  (anual) 

14.5. Coordonarea activităţilor de derulare a programelor de corecţie a comportamentului şi de 

adaptare socială. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Nr. obligaţiunilor stabilite de 

instanţa de judecată, Nr. 

beneficiarilor participanţi în 

programe,  Nr. activităţilor 

desfăşurate  (anual) 

14.6. Monitorizarea şi evaluarea cazurilor privind recidiva de infracţiune a persoanelor aflate în 

evidenţa probaţiunii. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Nr. persoanelor care au 

recidivat, Evaluarea recidivei 

de infracţiune, Raport de 

evaluare întocmit  (anual) 

15. Dezvoltarea mecanismului de compensare a prejudiciilor în caz de eroare judiciară în cauze 

penale şi revizuirea legislaţiei privitor la compensarea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare de 

către organele de drept. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018  

Mecanism dezvoltat 

15.1. Elaborarea studiului privind fezabilitatea instituirii unui cadru normativ cu privire la 

compensarea erorilor judiciare. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Studiu elaborat 

15.2. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a cadrului normativ. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

16. Îmbunătăţirea executării în termen a deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi 

a hotărârilor arbitrajelor la nivel naţional. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Proces îmbunătăţit 

16.1. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea regulamentului privind procedura 

de executarea a Hotărîrilor şi deciziilor CEDO. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

17. Consolidarea capacităţii instituţionale a activităţii eficiente a Oficiului Avocatului Poporului. Oficiul Avocatului 

Poporului, Ministerul 

Justiţiei, autorităţile publice 

vizate 

Permanent Rapoarte anuale privind 

activitatea ombudsmanului 

elaborate şi publicate 



95 
 

18. Consolidarea cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele Consiliului pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Cadru normativ consolidat 

18.1. Analiza propunerilor parvenite de la părţile interesate şi elaborarea după caz a proiectului de act 

normativ. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

19. Crearea mecanismului de asigurare a publicării anuale a rapoartelor privind interceptarea 

convorbirii persoanelor, efectuate prin intermediul mijloacelor de comunicare. 

Procuratura Generală, 

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul II, 

2017 

Mecanism asigurat 

20. Îmbunătăţirea mecanismelor de conciliere a vieţii de familie cu cea profesională. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Festivalul Familiei organizat 

20.1. Organizarea şi desfăşurarea Festivalului Familiei. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei;  APL 

Trimestrul II,  

anual 

Activităţi realizate 

D. Asigurarea supremaţiei legii 

1. Consolidarea rolului Curţii Constituţionale prin promovarea noilor reglementări privind 

competenţa, procedura, criteriile de selectare a judecătorilor, extinderea cercului subiecţilor de 

sesizare. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Instituţie reformată 

1.1. Analiza studiului „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale”. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Analiză efectuată, 

recomandări formulate 

1.2. Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.3. Elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la Curtea Constituţională. Ministerul Justiţiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

3. Dezvoltarea sistemului de răspundere disciplinară a profesiilor conexe sistemului de justiţie, 

precum şi revizuirea criteriilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Sistem revizuit 

3.1. Dezvoltarea sistemului de răspundere disciplinară a profesiilor conexe sistemului de justiţie. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

3.2. Revizuirea criteriilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Prioiect aprobat 

4. Crearea, dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informaţionale. (e-Procuratura, 

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a altor instrumente relevante din domeniul 

justiţiei, e-Executare, e-Notariat, e-Arest, e-Probaţiune, e-Licenţe, Registrul electronic al 

procurilor, Registrul persoanelor autorizate, Registrul de stat al actelor de stare civilă, e-

Organizaţii, etc). 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Interoperabilitatea sistemelor 

asigurată 
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4.1. Interconectarea sistemelor e-Probaţiune, e-Arest, Registrul electronic al procurilor, e-Executare 

prin intermediul platformei de interoperabilitate la registrele necesare existente în cadrul altor 

autorităţi publice. 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme interconectate prin 

intermediul platformei de 

interoperabilitate la registrele 

necesare existente din cadrul 

altor autorităţi publice. 

4.2. Elaborarea conceptului sistemului informaţional Registrul persoanelor autorizate, registru ce va 

cuprinde şi modulul e-Licenţe. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat 

4.3. Elaborarea conceptului sistemului informaţional e-Notariat. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Concept elaborat 

4.4. Dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii Registrului persoanelor autorizate. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2017 

Sistem dezvoltat, testat şi 

lansat în regim de pilotare 

4.5. Lansarea Registrului persoanelor autorizate în regim de lucru. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Sistem funcţional 

4.6. Dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemului e-Notariat. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Sistem dezvoltat, testat şi 

lansat în regim de pilotare 

5. Modernizarea statisticii judiciare prin dezvoltarea unui sistem informaţional de colectare, analiză 

şi raportare a datelor, precum şi stabilirea unor indicatori de calitate. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Sistem informaţional 

funcţional 

5.1. Analiza în dinamică a datelor statistice privind judecarea cauzelor penale, civile, economice, 

contravenţionale. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul I , 

2017 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Trimestrul III, 

2018 

Rapoarte elaborate şi 

publicate 

5.2. Elaborarea rapoartelor privind numărul de condamnări pe actele de corupţie. Ministerul Justiţiei Trimestrial Rapoarte elaborate şi 

publicate 

5.3. Dezvoltarea modulului de raportare statistică în cadrul PIGD. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Modul de raportare statistică 

cu toate rapoartele statistice 

electronice introduse 

5.4. Asigurarea întocmirii indicatorilor de calitate de către Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Listă a indicatorilor de calitate 

întocmită 

5.5. Elaborarea raportului privind minorii care intră în conflict cu justiţia. Ministerul Justiţiei Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Raport elaborat şi publicat 
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6. Implementarea cadrului legal de consolidare a sistemului de expertiză judiciară prin 

concretizarea statutului expertului judiciar, asigurarea independentei profesionale a acestora, 

dezvoltarea expertizelor judiciare de alternativă, crearea infrastructurii şi a bazei metodologice 

moderne la efectuarea expertizelor. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV 

2017 

Cadru legal implementat 

6.1. Elaborarea Regulamentului Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul 

Justiţiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul I 

2017 

Proiect de regulament elaborat 

şi remis spre examinare 

Guvernului 

6.2. Efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea construcţiei unui sediu nou Centrului Naţional 

de Expertize Judiciare conform cerinţelor europene cu înaintarea recomandărilor şi întocmirii 

Planului construcţiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2016 

Studiul de fezabilitate  

efectuat 

6.3. Construcţia sediului nou a Centrului Naţional de Expertize Judiciare conform cerinţelor europene 

cu înaintarea recomandărilor şi întocmirii Planului construcţiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV 

2017 

Sediul construit 

6.4. Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză  judiciară. Ministerul Justiţiei Trimestrul IV 

2016 

Metodologii elaborate şi 

aprobate pentru 10 genuri de 

expertiză 

6.5. Modificarea cadrului normativ privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, 

constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, în vederea sporirii substanţiale a remunerării 

experţilor judiciari. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II 

2016 

Proiect aprobat 

7. Perfecţionarea mecanismului de publicare a hotărîrilor judecătoreşti şi extinderea accesului 

public la dosare, cu respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2018 

Mecanism ajustat 

7.1. Monitorizarea procesului de publicare a hotărîrilor şi elaborarea raportului privind rezultatele 

înregistrate. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018  

Raport elaborat şi publicat pe 

Portalul instanţelor de 

judecată 

7.2. Dezvoltarea portalului instanţelor de judecată. Ministerul Justiţiei Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

Raport privind îmbunătăţirile 

necesare publicat pe Portalul 

instanţelor naţionale de 

judecată 

VI. AFACERILE INTERNE ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

1. Elaborarea unei viziuni integrate privind reforma sistemului organelor de ocrotire a normelor de 

drept din Republica Moldova. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

1.1. Implementarea recomandărilor analizei funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

recomandări implementate 

1.2. Elaborarea proiectului de amendare a cadrului normativ. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 
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2. Realizarea activităţilor menite să asigure creşterea nivelului de încredere a societăţii în poliţie. 

Continuarea procesului de reformă structurală şi funcţională integrată a Ministerului Afacerilor 

Interne în vederea îmbunătăţirii capacităţilor organizatorice şi creşterii calităţii serviciilor 

prestate comunităţii, precum şi asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Reformă elaborată şi 

implementată 

2.1. Elaborarea unui concept unic privind activităţile ce necesită a fi desfăşurate. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

concept unic elaborat şi 

implementat 

2.2. Desfăşurarea activităţilor menite să asigure creşterea nivelului de încredere a societăţii în poliţie. Ministerul Afacerilor Interne Permanent  activităţi desfăşurate 

2.3. Sporirea abilităţilor de comunicare ale specialiştilor de informare publică din cadrul MAI şi 

subdiviziunile subordonate prin instruire continuă. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Instruiri desfăşurate, 

Specialişti de informare 

instruiţi 

2.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi promovare a activităţilor poliţiei în 

societate. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

4 campanii desfăşurate anual, 

număr de persoane  instruite 

2.5. Promovarea activităţilor desfăşurate de poliţie prin intermediul mass-media, reţelelor sociale şi al 

paginii web a instituţiei. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Numărul de participări în 

cadrul emisiunilor tele-radio, 

numărul de conferinţe de 

presă, numărul de publicaţii şi 

articole editate/plasate. Număr 

de platforme de reţele sociale 

utilizate, număr de participări 

în cadrul emisiunilor 

televizate, număr de 

conferinţe de presă organizate 

3. Continuarea implementării prevederilor Acordului de Asociere pe domeniul afacerilor interne şi 

asigurarea sustenabilităţii rezultatelor obţinute în procesul postliberalizare a regimului de vize. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Continuarea implementării 

Acordului de Asociere 

3.1. Implementarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană şi actualizarea permanentă a platformei de 

monitorizare PlanPro. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Acord  implementat, rezultate 

valorificate 

3.2. Asigurarea atragerii şi accesării fondurilor externe eligibile pentru Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Fonduri accesate 

4. Adoptarea şi implementarea cadrului legislativ şi instituţional cu privire la statutul unic al 

angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2017 

Cadru legislativ implementat 

4.1. Prezentarea proiectului de lege cu privire la statutul unic al angajaţilor Ministerului Afacerilor 

Interne Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru adoptare. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II 

2016 

lege aprobată 

4.2. Implementarea lege cu privire la statutul unic al angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2017 

lege implementată 

5. Crearea Centrului integrat de instruire pentru aplicarea legii. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 
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6. Adoptarea cadrului legal şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de management al crizelor. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Cadru aprobat şi implementat 

6.1. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la Centrul Naţional pentru 

Managementul Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică”. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II, 

2016 

Proiect de hotărîre de Guvern 

elaborat şi aprobat 

6.2. Crearea şi operaţionalizarea Centrului Naţional pentru Managementul Integrat al Crizelor şi 

Acţiunilor de Ordine Publică . 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Centru creat şi operaţionalizat 

6.3. Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de management integrat al informaţiilor 

din sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Sistem informaţional elaborat 

şi implementat 

7. Îmbunătăţirea cooperării structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu celelalte agenţii de 

aplicare a legii la nivel naţional, în vederea creşterii eficienţei activităţii de prevenire şi 

combatere a criminalităţii. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV 

2017 

Cooperare asigurată 

7.1. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice. Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Acte normative aprobate 

7.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legea 

comunicaţiilor electronice, Codul contravenţional, Legea cu privire la exercitarea profesiunii de 

medic, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la asistenţa juridică 

internaţională în materie penală). 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege elaborat, 

consultat şi aprobat 

7.3. Aderarea la Protocolul adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 

informatică. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege elaborate, 

consultat şi aprobat 

7.4. Elaborarea Strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice. Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, 

Procuratura Generală 

Trimestrul IV 

2017 

Strategia elaborată şi aprobată 

7.5. Operarea modificărilor în Legea nr. 26 –XVI din 22 februarie 2008 privind întrunirile. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat şi propus spre 

examinare legislativului 

7.6. Elaborarea proiectului legii cu privire la  evenimentele publice altele decât întrunirile. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat şi propus spre 

examinare legislativului 

7.7. Elaborarea  proiectelor actelor normative privind tacticile şi procedeele, aplicate în exerciţiul 

funcţiunii de angajaţii cu statut special. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte elaborate şi aprobate 

8. Reducerea timpului de intervenţie la apelurile cetăţenilor pînă la 15 minute. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Timp redus de intervenţie pînă 

la 15 minute 
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8.1. Continuarea procesului de dotare a unităţilor de reacţionare, cu unităţi de transport. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

35 unităţi de transport anual 

achiziţionate pentru echipele 

de reacţionare   

8.2. Eficientizarea procesului de intervenţie la apelurile cetăţenilor prin dotarea unităţilor de transport 

de reacţionare cu mijloace tehnice şi echipamente de comunicaţii. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

80 % dintre unităţile de 

transport utilizate în procesul 

de intervenţie dotate cu 

echipament tehnic necesar 

(sisteme de monitorizare GPS, 

staţii radio) 

8.3. Achiziţionarea mijloacelor de comunicare pentru sectoarele de poliţie, birourile de  patrulare, 

serviciile de gardă ale inspectoratelor de poliţie, precum şi pentru angajaţii Inspectoratul Naţional 

de Patrulare. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Echipament de comunicare 

procurat şi instalat, număr de 

unităţi beneficiare 

9. Implementarea criteriilor europene şi internaţionale de apreciere a rezultatelor activităţii 

instituţiilor de drept. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2016 

Criterii elaborate şi 

implementate 

9.1. Studierea practicilor şi experienţelor avansate ale statelor cu democraţii consolidate, inclusiv 

europene, privind sistemul de evaluare a performanţelor instituţionale ale poliţiei. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II, 

2016 

Analiză efectuată, practici 

preluate şi implementate 

9.2. Elaborarea şi aprobarea cadrului de reglementare ce vizează sistemul de evaluare a 

performanţelor instituţionale ale poliţiei. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10. Promovarea în instituţiile de drept a unei politici de cadre eficiente, bazate pe concurs public, 

perfecţionarea continuă cu suportul specialiştilor din străinătate. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Politici de cadre implementate 

10.1. Unificarea statutelor angajaţilor MAI şi a autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea acestuia prin promovarea proiectului de lege privind instituirea statutului special unic 

pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege elaborat şi 

prezentat pentru aprobare 

10.2. Consolidarea capacităţilor de recrutare şi evaluarea personalului prin instituirea Centrelor 

regionale de recrutare  şi evaluare. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Analiză efectuată; Deficienţe 

identificate; Recomandări 

înaintate 

10.3. Implementarea recomandărilor înaintate în urmă evaluării structurale, a sistemului posturilor şi 

managementului în subdiviziunile aparatului central al MAI, autorităţile administrative şi 

instituţiile din subordinea acestuia. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul I, 

2017 

recomandări elaborate  

10.4. Crearea centrului integrat de formare în cadrul MAI. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

centru integrat format  

11. Extinderea sistemului de monitorizare video a traficului şi a ordinii publice pe întreg teritoriul 

ţării; adaptarea cadrului legal pentru funcţionarea acestui sistem. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Sistem de monitorizare extins, 

cadru legislativ modificat 

11.1. Identificarea potenţialilor finanţatori externi pentru extinderea sistemului de monitorizare video. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Finanţatori identificaţi 

11.2. Dezvoltarea sistemului prin intermediul implementării parteneriatelor public-private la nivel 

naţional. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Număr de parteneriate create 
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12. Descentralizarea serviciilor poliţieneşti şi a celor din domeniul situaţiilor excepţionale prin 

transferul unor atribuţii de administrare către autorităţile locale, inclusiv dezvoltarea conceptului 

de poliţie comunitară. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

servicii descentralizate 

12.1. A opera completări la Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 

administrativă şi Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

în parte ace se referă la atribuirea autorităţilor publice locale de nivelul întîi, Consiliilor locale, a 

competenţei de creare, organizare şi întreţinere a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect modificat, numărul 

posturilor teritoriale de 

salvatori şi pompieri create 

12.2. A opera completări la Legea nr.267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor 

cu prevederi, încît aceasta să reglementeze statutul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, 

modalitatea de organizare şi finanţare a activităţii acestuia, precum şi obligaţiile autorităţilor 

administraţiei publice locale în crearea şi organizarea activităţii serviciului teritorial de salvatori 

şi pompieri. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

proiect modificat 

13. Renovarea sectoarelor de poliţie şi dotarea subdiviziunilor poliţieneşti cu mijloace de intervenţie 

moderne şi euroconforme. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

20 de sectoare de poliţie 

dotate cu mijloace de 

transport, 35 de sectoare de 

poliţie dotate cu mijloace de 

comunicaţii, 100 de sectoare 

de politie reparate, amenajate 

şi dotate conform cerinţelor 

13.1. Elaborarea unui program pe termen mediu de dezvoltare a sectoarelor de poliţie. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul II, 

2016 

Program aprobat 

13.2. Consolidarea capacităţilor de reacţionare a subdiviziunilor specializate prin dotarea acestora cu 

mijloace speciale de intervenţie moderne şi euroconforme. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Echipament procurat, 50% din 

efectivul subdiviziunilor de 

intervenţie dotat cu 

echipament şi mijloace 

speciale moderne 

14. Asigurarea interconectării sistemelor informaţionale şi de comunicare ale instituţiilor de drept şi 

control, implementarea „dosarului electronic”, e-reţineri, etc. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

sistem interconectat, „dosar 

electronic implementat” 

14.1. Asigurarea interconectării sistemelor informaţionale şi de comunicare ale instituţiilor de drept şi 

control. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Cancelaria de Stat 

(Centrul de Guvernare 

Electronică) 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistemul informaţional 

interconectat prin intermediul 

platformei de 

interoperabilitate (MConnect) 

14.2. Achiziţionarea Sistemului informaţional de evidenţă prin flux automatizat de lucru la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne – WFMS (Work Flow Management System) şi implementarea 

„dosarului electronic”. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Cancelaria de Stat 

(Centrul de Guvernare 

Electronică) 

Trimestrul IV, 

2017 

Sistem informaţional 

funcţional, „dosarul 

electronic” implementat 

14.3. Crearea caietelor de sarcini privind  automatizarea proceselor operaţionale ale Ministerului 

Afacerilor Interne . 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Caiete de sarcini create 

14.4. Identificarea partenerilor străini în vederea dezvoltării sistemelor informaţionale. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Parteneriate create, număr de 

echipamente 

primite/achiziţionate 
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15. Îmbunătăţirea capacităţilor de expertiză a Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv prin echiparea 

cu laborator specializat pentru expertize ADN. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

capacităţi înalte, laborator 

creat, legislaţie modificată 

15.1. Elaborarea amendamentelor la Legea nr.1549 din 19.12.2002 cu privire la înregistrarea 

dactiloscopică de stat.  

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2016 

Amendamente aprobate 

15.2. Elaborareaproiectului de  lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară. Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul IV, 

2016 

Lege elaborată şi aprobată 

15.3. Crearea laboratorului ADN în cadrul CTCEJ al IGP al MAI. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Laborator ADN creat şi dotat 

16. Imbunătăţirea cooperarii dintre Ministerul Afacerilor Interne, structurile şi subdiviziunile 

acestora cu organele procuraturii. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Cooperare consolidată 

16.1. Instituirea unui mecanism de cooperare dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne şi 

celelalte agenţii de aplicare a legii la nivel naţional, în vederea creşterii eficienţei activităţii de 

prevenire şi combatere a criminalităţii. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism elaborat şi instituit 

16.2. Consolidarea cooperării interinstituţionale la investigarea infracţiunilor, în special a celor de 

criminalitate organizată, terorism, trafic de droguri şi persoane, organizarea migraţiei ilegale, 

infracţiunilor cibernetice, inclusiv a celor cu caracter transnaţional. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Număr de acţiuni comune 

realizate, număr de cazuri de 

trafic al drogurilor şi reţelelor 

anihilate de comun cu alte 

organe de drept naţionale, 

număr de grupări criminale cu 

caracter naţional/ internaţional 

anihilate de comun cu alte 

organe de drept naţionale, 

număr de echipe mixte pentru 

combaterea criminalităţii, 

număr de şedinţe ale 

Consiliului naţional de 

prevenire şi combatere a 

criminalităţii organizate 

desfăşurate 

17. Profesionalizarea trupelor de carabinieri. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Concept elaborat şi 

implementat 

17.1. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 

27.11.2009 întru majorarea efectivului-limită cu militari prin contract ai DTC a MAI. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiectul hotărîrii de Guvern 

elaborat şi remis pentru 

aprobare 

17.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei de Dezvoltare a Trupelor de Carabinieri. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Strategie aprobată 

17.3. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la Trupele de Carabinieri. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

17.4. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1109 din  06 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Concepţiei 

de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale 

acestuia” 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre modificată 



103 
 

17.5. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor 

şi valorilor 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre aprobată 

18. Consolidarea managementului integrat al frontierei de stat şi a sistemului de gestionare a 

migraţiei. 

Consiliul Naţional pentru 

Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul de politici privind 

managementul frontierelor, 

elaborat şi implementat 

18.1. Asigurarea implementării Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru 

anii 2015-2017. 

Consiliul Naţional pentru 

Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat 

Trimestrul I, 

2018 

Şedinţe ale Consiliului 

naţional pentru management 

integrat al frontierei de stat, 

ale Comisiilor de specialitate, 

ale Grupului de consultare din 

Consiliului, organizate şi 

desfăşurate, Rapoarte de 

progres semestriale şi anuale 

privind implementarea 

Strategiei naţionale de 

management integrat al 

frontierei de stat elaborate şi 

aprobate 

18.2. Elaborarea noii Strategii de management integrat al frontierei de stat pentru perioada ulterioară. Consiliul Naţional pentru 

Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Proiectul Strategiei naţionale 

de management integrat al FS 

elaborat şi aprobat 

18.3.  Instituirea centrelor de integrare pentru străini (Nord, Centru, Sud). Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

3 Centre de integrare pentru 

străini create 

18.4. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrelor 

de integrare”. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2016 

Proiect elaborat şi remis în 

Guvern 

18.5.  Transpunerea reglementărilor comunitare în domeniul migraţiei şi azilului. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2016 

Proiect elaborat 

18.6. Negocierea şi semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre 

Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind  readmisia persoanelor aflate în situaţie de 

şedere ilegală, precum şi state terţe. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV 

2016-2018 

Acorduri semnate/negociate 

19. Crearea punctelor comune de control la frontiera de stat. Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Concept de gestionare a 

activităţii punctelor de trecere 

comune de către autorităţile 

de frontieră ale RM şi statelor 

vecine, implementat 

19.1. Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei gestionate în comun cu autorităţile de 

frontieră ale statelor vecine. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul IV, 

2017 

Punctele de trecere a frontierei 

în care urmează a fi 

implementat controlul comun 

cu autorităţile de frontieră ale 

statelor vecine stabilite şi 

convenite 
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19.2. Elaborarea/actualizarea cadrului de reglementare care prevede implementarea conceptului de 

gestionare a activităţii punctelor de trecere comune de către autorităţile de frontieră ale RM şi 

statelor vecine. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru de reglementare 

elaborat şi aprobat 

20. Consolidarea intervenţiilor integrate ale poliţiştilor, pompierilor şi medicilor în situaţiile de 

urgenţă. Continuarea implementării serviciului SMURD. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

serviciu implementat 

20.1. Promovarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 05.04.2007. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Introducerea noţiunilor 

specificate în proiectul legii 

20.2. Implementarea Acordului de credit-export dintre Guvernul RM şi UniCredit Bank Austria 

privind finanţarea Proiectului “Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile 

Republicii Moldova”. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Numărul autospecialelor de 

intervenţie  procurate pentru 

dotarea subdiviziunilor 

SPCSE 

21. Extinderea reţelei remizelor de pompieri şi salvatori pe întreg teritoriul ţării, renovarea graduală a 

parcului de autospeciale. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Numărul posturilor teritoriale 

de salvatori şi pompieri create 

21.1. Identificarea localităţilor rurale care vor crea zona de competenţă de pînă la 10-20 km şi unde va 

fi instituit postul teritorial de salvatori şi pompieri, care va deservi acele localităţi. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

5 posturi teritoriale de 

salvatori şi pompieri deschise 

anual 

21.2. Identificarea partenerilor străini în vederea dotării cu automobile de intervenţie a subunităţilor 

Serviciului PC şi SE. 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Numărul automobilelor de 

intervenţie donate pentru 

dotarea subdiviziunilor 

SPCSE 

22. Crearea sistemului de înştiinţare a populaţiei despre apariţia pericolelor de producere a situaţiilor 

excepţionale (în baza tehnologiei CellBroadcast). 

Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

sistem creat 

22.1. Efectuarea studiului de fezabilitate. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2016 

Studiu de fezabilitate efectuat, 

propuneri elaborate 

22.2. Stabilirea, identificarea surselor de finanţare. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2016 

Surse de finanţare stabilite, 

identificate 

22.3. Ajustarea legislaţiei  în domeniu. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Legislaţie modificată şi 

completată 

22.4. Implementarea Sistemului. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul IV, 

2017 

Sistem implementat şi 

utilizatori instruiţi 

22.5. Lansarea Sistemului în exploatare industrială. Ministerul Afacerilor Interne Trimestrul III, 

2018 

Sistem funcţional 

VII. BUNA GUVERNARE 

A. Administraţia centrală şi locală 

1. Realizarea reformei administraţiei publice centrale inclusiv prin optimizarea numărului de 

ministere şi a autorităţilor publice, costurilor administrative, în rezultatul unei analize complexe. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Instituţii reformate 
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1.1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea modificărilor şi completărilor la cadrul normativ existent în raport cu prevederile 

Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte de acte normative 

aprobate 

1.3. Elaborarea cadrului normativ cu privire la coordonarea activităţii secretarilor de stat. Cancelaria de Stat, 

Ministerele 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect de act normativ 

aprobat 

1.4. Reorganizarea BNS (aparatul central si oficiile teritoriale) prin crearea de centre regionale si 

redistribuirea personalului din structurile teritoriale pentru echilibrarea resurselor necesare pentru 

acoperirea obiectivelor şi sarcinilor în creştere ale BNS. 

Biroul Naţional de Statistică, 

Cancelaria de Stat, Consiliul 

pentru statistică 

Trimestrul III, 

2018 

Structură nouă a aparatului 

central şi a centrelor regionale 

aprobat şi funcţională. 

Personal redistribuit întru 

asigurarea eficienţei şi 

eficacităţii 

2. Adoptarea şi implementarea Strategiei de Bună Guvernare. Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Politici publice elaborate în 

mod participativ şi bazate pe 

evidenţe, corp de funcţionari 

publici profesionişti, 

competitivi şi motivaţi, 50% 

dintre serviciile publice 

reorganizate şi digitizate 

2.1. Definitivarea şi aprobarea proiectului Strategiei pentru reformarea administraţiei publice 2016-

2020. 

Cancelaria de Stat Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Actualizarea programelor de dezvoltare strategică a fiecărui minister în conformitate cu 

prevederile Acordului de Asociere RM-UE, precum şi întreprinderea măsurilor concrete de 

implementare a acestora. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Programe de dezvoltare 

strategică actualizate 

3.1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2016-2020. Biroul Naţional de Statistică Trimestrul II, 

2016 

Strategie aprobată 

4. Realizarea unei studiu-analiză comprehensivă şi multidimensională de reorganizare 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Studiu realizat 

5. Asigurarea mecanismului de monitorizare şi responsabilizare a autorităţilor administraţiei 

publice privind modul de exercitare a atribuţiilor, nivelul de realizare a angajamentelor şi 

administrarea bugetului: prezentarea de către miniştri în Parlament a rapoartelor privind resursele 

cheltuite şi reformele realizate, în baza strategiilor sectoriale de cheltuieli, plasarea obligatorie pe 

paginile web a rapoartelor de activitate, elaborate în baza planurilor anuale de acţiuni. 

Ministerul Finanţelor, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale  

Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism de monitorizare şi 

responsabilizare a autorităţilor 

administraţiei implementat 

6. Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei asistenţei externe. Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Informaţie privind asistenţa 

oficială de dezvoltare 

accesibilă pentru public 

6.1. Realizarea cerinţelor cu privire la informarea, publicitatea şi monitorizarea utilizării asistenţei 

externe recepţionate 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Portalul amp.gov.md  

funcţional 



106 
 

6.2. Elaborarea Raportului cu privire la asistenţa externă Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2016 

Raport elaborat şi diseminat 

7. Diversificarea cooperării tehnice şi financiare cu partenerii externi de dezvoltare. Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Asistenţă tehnică obţinută de 

la partenerii de dezvoltare, 

proiecte de dezvoltare 

durabilă realizate. (anual) 

7.1. Definitivarea priorităţilor de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente 

naţionale de dezvoltare şi propunerile venite în urma unui larg proces consultativ şi dialog între 

autorităţile publice, partenerii de dezvoltare, sectorul privat şi societatea civilă 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Priorităţi de asistenţă externă 

definitivate 

7.2. Negocierea şi lansarea programelor de asistenţă pe ţară, precum şi definirea portofoliului de 

proiecte cu principalii parteneri externi de dezvoltare şi instituţiile financiare internaţionale, 

precum Uniunea Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii, ţările-membre UE, SUA, 

Japonia, China, instituţiile ONU etc. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Număr de întîlniri organizate, 

număr de programe agreate 

7.3. Asigurarea diversificării şi intensificării cooperării tehnice şi financiare cu partenerii externi de 

dezvoltare. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Număr de proiecte 

implementate 

8. Descentralizarea şi consolidarea autonomiei decizionale, organizaţionale şi financiare a 

autorităţilor administraţiei publice locale (instituţional şi administrativ). 

Cancelaria de Stat, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2017 

Autorităţi ale administraţiei 

publice locale consolidate 

8.1. Extinderea termenului de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare 2012-2015. Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de act legislativ 

aprobat 

8.2. Elaborarea şi aprobarea strategiilor sectoriale de descentralizare. APC, Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Strategii sectoriale aprobate 

9. Dezvoltarea cadrului legal conform principiilor constituţionale privind descentralizarea 

serviciilor publice şi autonomia locală, precum şi prevederilor Cartei Europene a Autonomiei 

Locale. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Documente de politici 

sectoriale, acte normative 

elaborate şi aprobate 

9.1. Clarificarea competenţelor la diferite niveluri prin eliminarea prevederilor legislative 

contradictorii privind competenţele autorităţilor publice central şi locale. 

Cancelaria de Stat  Trimestrul IV, 

2016 

Acte normative aprobate 

9.2. Aprobarea nomenclatorului competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 

întîi şi al doilea. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2016 

Nomenclator aprobat 

10. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice responsabile de domeniul 

administraţiei publice locale şi de colaborarea intersectorială pe segmentul dezvoltare locală şi 

regională. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi instituţionale 

consolidate 

10.1. Dezvoltarea capacităţilor APL de administrare a patrimoniului prin elaborarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire privind administrarea eficientă a patrimoniului. 

Cancelaria de Stat 

Academia de administrare 

publică, 

Ministerul Economiei 

(Agenţia Proprietăţii 

publice) 

Trimestrul IV, 

2017 

Program de instruire elaborate 

şi aprobat, Nr. instruirilor 

petrecute, Nr. de beneficiari ai 

cursurilor 
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11. Elaborarea şi promovarea concepţiei de reformă teritorial-administrativă în spiritul delegării 

competenţelor şi facilitării accesului cetăţenilor la serviciile publice. 

Cancelaria de Stat, APC Trimestrul III, 

2018 

Concepţia de reformă 

definitivată şi promovată 

12. Asigurarea autonomiei decizionale, organizaţionale, financiare şi bugetare a autorităţilor publice 

locale. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Venituri proprii gestionate 

autonom majorate 

13. Asigurarea transparenţei procesului decizional şi creşterea nivelului de participare a populaţiei 

prin instituirea mecanismelor şi practicilor de organizare a audierilor şi a dezbaterilor publice la 

nivel local, în special în mediul rural, în procesul elaborării bugetului local, a strategiilor de 

dezvoltare locală, politici de dezvoltare intercomunitară pentru prestarea serviciilor publice de 

calitate, etc. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Instrumente de comunicare 

funcţionale în cadrul AAPL 

(pagini web, şedinţe online, 

servicii electronice) 

14. Promovarea şi stimularea politicilor de cooperare intercomunitară pentru prestarea serviciilor 

publice de calitate. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Numărul de asociaţii 

intercomunitare dezvoltate în 

autorităţile administraţiei 

publice locale, volum de 

servicii prestate 

15. Consolidarea dialogului direct, sistematic şi instituţionalizat între administraţia publică centrală 

şi cea locală, inter şi intra instituţionali. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Platforma electronică 

actelocale.md; Sistemul 

Integrat de Management al 

Documentelor în cadrul APL 

16. Direcţionarea coerentă a competenţelor, resurselor, responsabilităţilor, în baza estimărilor 

capacităţilor administrative ale autorităţilor publice locale, pentru furnizarea la nivel local şi 

regional a unor servicii publice de calitate. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Evaluarea capacităţilor 

autorităţilor administraţiei 

publice locale realizată 

16.1. Aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei 

publice locale nivelul întîi şi nivelul al doilea. 

Cancelaria de Stat,  Trimestrul IV, 

2016 

Metodologie aprobată 

17. Transmiterea către administraţia publică locală a competenţelor privind constatarea şi 

sancţionarea unor fapte ilegale ce ţin de organizarea vieţii la nivel comunitar. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de act legislativ 

aprobat 

18. Dezvoltarea managementului performanţei în administraţia publică. Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul III, 

2018 

Management şi capacităţi 

dezvoltate 

18.1. Aplicarea sistemului de management al performanţei bazat pe obiective (autoritate publică, 

subdiviziune, funcţionar public) şi evaluarea performanţelor la fiecare nivel. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Rapoarte anuale de activitate 

ale autorităţilor publice 

publicate 

18.2. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării procedurilor de personal în autorităţile 

publice. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul IV, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

40 de rapoarte elaborate anual 

şi prezentate autorităţilor 

publice monitorizate  
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18.3. Fortificarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici la nivel central şi la 

nivel de autoritate publică. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul IV, 

2016 

Capacităţi fortificate 

(instituţionale şi funcţionale) 

18.4. Implementarea e-soluţiilor în managementul personalului din autorităţile publice. Cancelaria de Stat 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul IV, 

2016  

 

 

 

 

Trimestrul III, 

2018 

 

 

Trimestrul II, 

2017 

Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul 

funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici” 

funcţional în autorităţile 

publice de nivel central 

Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul 

funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici” 

funcţional în autorităţile 

administraţiei publice locale 

Anunţurile de ocupare a 

funcţiilor publice publicate pe 

portalul guvernamental 

www.cariere.gov.md 

19. Diversificarea mecanismelor de menţinere a personalului performant, creşterea activităţii şi 

prestigiului funcţiei publice prin îmbunătăţirea sistemului de motivare salarială şi non salarială. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Atractivitatea activităţii în 

funcţie publică îmbunătăţită 

Sistem de motivare financiară 

şi nonfinanciară în cadrul 

administraţiei publice 

implementat 

19.1. Elaborarea conceptului privind mecanismele de menţinere a personalului performant în 

autorităţile publice. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2017 

Concept aprobat 

19.2. Elaborarea unui proiect de lege privind mecanismul de indexare anuală a salariilor funcţionarilor 

publici. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

20. Consolidarea cadrului normativ şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor 

publici în domeniul formulării şi implementării politicilor publice, inclusive implementarea 

mecanismului de analiză ex-ante a impactului politicilor publice. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Competenţe profesionale 

dezvoltate pentru exercitarea 

eficientă a sarcinilor de 

serviciu 

20.1. Elaborarea Programului de dezvoltare profesională a personalului din serviciul public. Cancelaria de Stat Trimestrul II, 

2016 

Program de dezvoltare 

profesională a funcţionarilor 

publici pe termen mediu 

aprobat 
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20.2. Elaborarea şi realizarea cursurilor de instruire centralizată (comanda de stat). Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administraţiei 

publice Academia de 

Administrare Publică 

Trimestrul IV, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

Cursuri de instruire (comanda 

de stat anuală) realizate 

20.3. Elaborarea şi realizarea de către fiecare autoritate publică a planurilor de instruire (externă şi 

internă) a funcţionarilor publici. 

Autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul III, 

2018 

Planuri anuale de instruire 

aprobate şi realizate în fiecare 

autoritate publică 

20.4. Sporirea competenţei profesionale a funcţionarilor publici de conducere de nivel superior prin 

realizarea activităţilor de dezvoltare profesională. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

20 de funcţionari publici de 

conducere de nivel superior 

instruiţi 

21. Întroducerea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a sistemului de 

indicatori de monitorizare/evaluare a calităţii lor, precum şi a instrumentelor de depunere a 

reclamaţiilor cu privire la serviciile publice prestate substandard. 

Cancelaria de Stat, 

Ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

B. Finanţele publice 

1. Realizarea integrală a angajamentelor stabilite în calitate de condiţionalităţi în matricele de 

politici aferente programelor de suport bugetar oferit de UE. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Angajamente realizate 

1.1. Programul de suport pentru reformele politicii finanţelor publice. Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Analizele definitivate 

publicate pe pagina web a MF 

Întîlniri şi consultări 

organizate  

Raport publicat  pe pagina 

web a MF 

2. Evaluarea strategică a eficienţei cheltuielilor publice la nivel de sectoare şi instituţii. Autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

Strategii sectoriale de 

cheltuieli elaborate şi 

publicate, Rapoarte de 

implementare a strategiilor 

sectoriale de cheltuieli 

publicate pe paginile web a 

APC 

3. Promovarea unei politici bugetare prudente, previzibile şi responsabile, care ar asigura 

stabilitatea pe termen mediu şi lung a bugetului. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Buget stabil 

3.1. Elaborarea proiectelor legilor bugetare pe anii 2017, 2018 şi 2019. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte de legi bugetare 

anuale aprobate, cu atingerea 

în anul 2018 a nivelului 

deficitului bugetului public 

naţional de 2,5% în PIB, 

excluzînd granturile 

4. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe. 

Implementarea integrală şi perfecţionarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe 

performanţă. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul III, 

2018 

Angajamente realizate 



110 
 

4.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor 

financiare efectuate. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

1 inspectare efectuată 

trimestrial privind 

valorificarea fondurilor 

externe 

250 prescripţii, sesizări 

expediate trimestrial în adresa 

entităţilor supuse inspectării, 

autorităţilor interesate 

4.2. Consolidarea răspunderii manageriale. Urmărirea executării prescripţiilor prin efectuarea 

inspectărilor financiare tematice la acest subiect. 

Ministerul Finanţelor, 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

250 informaţii prezentate 

trimestrial de către entităţile 

supuse inspectării privind 

lichidarea încălcărilor 

constatate 

15 materiale de inspectări 

efectuate trimestrial privind 

execuţia prescripţiilor 

4.3. Consolidarea capacităţilor APC şi APL în procesul de implementare a sistemului de bugetare pe 

programe bazat pe performanţă 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi consolidate 

5. Asigurarea transparenţei bugetare. Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Sistem implementat 

5.1. Întocmirea şi publicarea Raportului lunar privind executarea bugetului public naţional. Ministerul Finanţelor 2016-2018 

lunar 

Raport întocmit şi publicat 

5.2. Publicarea rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Raport întocmit şi publicat 

5.3. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) şi publicarea datelor anuale. Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Raport întocmit şi publicat 

5.4. Întocmirea Raportului semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor 

acestuia. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Raport întocmit  

5.5. Întocmirea Raportului anual privind executarea bugetului de stat. Ministerul Finanţelor 2016-2018, 

pînă la 1 mai 

Raport întocmit  
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6. Implementarea reformei în domeniul finanţării investiţiilor fezabile. Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2018 

Revizuirea cadrului normativ 

existent, Metodologie de 

monitorizare a proiectelor de 

investiţii capitale elaborată 

7. Preluarea şi implementarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte reglementarea preţului de 

transfer. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Proiect de lege aprobat 

8. Introducerea noilor Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat şi aprobat 

8.1. Elaborarea Conceptului pentru elaborarea Standardelor de contabilitate pentru sectorul public. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat şi aprobat 

8.2. Întocmirea Planului de acţiuni pentru elaborarea Standardelor de evidenţă contabilă în sectorul 

public. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2016 

Plan elaborat şi aprobat 

8.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 

din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia 

naţională a Republicii Moldova. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2016 

Proiect elaborat şi prezentat 

Guvernului 

8.4. Aprobarea primului set de Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV, 

2017 

Ordin aprobat şi publicat 

9. Modernizarea şi transparentizarea proceselor de achiziţii publice, precum şi consolidarea 

capacităţilor instituţionale de efectuare acestora. 

Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul III, 

2018 

Proces de achiziţii publice 

reformat 

9.1. Alinierea completă a cadrului juridic la Acquis-ul Uniunii Europene. Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul juridic naţional 

armonizat complect la Acquis-

ul Uniunii Europene 

9.2. Implementarea Legii nr.131 privind achiziţiile publice. Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul IV, 

2016 

Regulamente prevăzute de 

Legea nr. 131, aprobate de 

Guvern 

9.3. Modificarea/elaborarea unei versiuni noi a SIA Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice. Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul III, 

2018 

Sarcina tehnică revizuită  

Surse de finanţare identificate  

Contract de achiziţie încheiat 

10. Punerea în aplicare a sistemului de e-Achiziţii şi externalizarea graduală a serviciilor de achiziţii 

publice. Crearea unei instituţii independente de soluţionare a contestaţiilor referitoare la 

achiziţiile publice. 

Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem funcţional 

10.1. Includerea în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” a 

noilor autorităţi contractante. 

Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Cel puţin 50 autorităţi 

contractante incluse anual în 

sistem 
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10.2. Crearea unei instituţii independente de soluţionare a contestaţiilor referitoare la achiziţiile 

publice. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

Soluţionare a Contestaţiilor. 

Ministerul Finanţelor 

Agenţia Achiziţii Publice 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect elaborat  

11. Aprofundarea proceselor de audit intern şi extern, precum şi a controlului financiar pentru 

asigurarea utilizării economice, eficace şi eficiente a banilor publici. 

Ministerul Finanţelor 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul III, 

2018 

Instituţii eficiente 

11.1. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităţilor cu domenii de gestionare a finanţelor 

publice şi patrimoniului public. 

Ministerul Finanţelor 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

10% din numărul de entităţi 

din aria de inspectare (2508) 

care gestionează mijloace 

financiare publice acoperite cu 

inspectări  

11.2. Aplicarea practicii acumulate in colaborare cu specialiştii străini, precum şi a metodelor 

alternative, cum ar fi: explicaţii, intervievări, colectarea informaţiei din surse terţe, practicarea 

tehnicii statistice etc. Monitorizarea strictă şi oportună a cheltuielilor publice şi gestionării 

patrimoniului cu prioritatea, precum şi asigurarea caracterului operativ şi inopinat al inspectărilor 

în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti. 

Ministerul Finanţelor 

Inspecţia Financiară 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2019 

15 controale inopinate 

efectuate trimestrial 

12. Sporirea gradului de acoperire a funcţiei de audit intern în autorităţile publice centrale şi locale 

de nivelul al doilea şi armonizarea activităţii acestora la standardele şi bunele practici în 

domeniu. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi consolidate 

12.1. Organizarea şi desfăşurarea unui eveniment de mediatizare pentru organele APC şi APL de 

nivelul al doilea privind rolul şi beneficiile Controlului Financiar Public Intern. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Un eveniment de mediatizare 

realizat 

12.2. Fortificarea capacităţilor auditorilor interni prin instruire. Ministerul Finanţelor Pînă la finele 

anului 2016 

Pînă la finele 

anului 2017 

Pînă la finele 

anului 2018 

3 seminare realizate, 3 

seminare realizate, 3 seminare 

realizate 

12.3. Elaborarea Regulamentului  privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în 

sectorul public. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Regulament aprobat prin 

Ordinul ministrului Finanţelor 

13. Implementarea şi dezvoltarea în continuare a instrumentelor şi tehnicilor de control managerial 

prin alinierea activităţii entităţilor publice la principiile, standardele şi bunele practici de control 

intern şi de management al riscurilor. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Instrumente dezvoltate 

13.1. Fortificarea capacităţilor managerilor prin instruire în domeniul managementului financiar şi 

controlului, inclusiv  managementul riscurilor. 

Ministerul Finanţelor Pînă la finele 

anului 2016 

Pînă la finele 

anului 2017 

Pînă la finele 

anului 2018 

3 seminare realizate 

 

3 seminare realizate 

 

3 seminare realizate 
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14. Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale. Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

Cadrul bugetar pe termen 

mediu aprobat 

15. Perfecţionarea cadrului legal în domeniul contabilităţii şi al auditului. Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Proiecte aprobate 

15.1. Elaborarea proiectului legii contabilităţii în redacţie nouă, în conformitate cu prevederile 

Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind 

situaţiile financiare anuale, situaţiilor financiare consolidate şi rapoartelor conexe ale anumitor 

tipuri de întreprinderi. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

15.2. Elaborarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacţie nouă, în conformitate cu 

prevederile Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 

privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate. 

Ministerul Finanţelor Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

16. Implementarea de noi instrumente de administrare a datoriei sectorului public. Ministerul Finanţelor Trimestrul IV 

2016 

Versiunea actualizată a 

sistemului informaţional 

DMFAS 6.0 instalată şi 

funcţională 

16.1. Instalarea versiunii noi a sistemului informaţional de management a datoriei şi analiză financiară  

(DMFAS 6.0). 

Ministerul Finanţelor Trimestrul IV 

2016 

Versiunea actualizată a 

sistemului informaţional 

DMFAS 6.0 instalată şi 

funcţională 

C. Reforma serviciilor publice 

1. Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor 

publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Numărul serviciilor publice 

eliminate. 

Ponderea serviciilor 

optimizate din totalul 

serviciilor publice disponibile. 

Ponderea serviciilor digitizate 

din totalul serviciilor publice 

disponibile. 

1.1. Elaborarea documentului de politici în domeniul modernizării serviciilor publice pentru anii 

2017-2021. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul III, 

2016 

Documentul de politici 

aprobat 

1.2. Elaborarea şi aprobarea metodologiei privind reingineria serviciilor publice, inclusiv analiza 

cost-beneficiu a re-ingineriei şi digitizării. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Metodologia privind 

reingineria serviciilor publice 

aprobată 

1.3. Elaborarea şi aprobarea metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice 

prestate contra plată. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2017 

Metodologia aprobată 
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1.4. Elaborarea studiului de fezabilitate şi a propunerii de politică publică privind centrele universale 

de prestare a serviciilor publice. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017 

Studiul de fezabilitate şi 

propunerea de politică publică 

elaborate 

1.5. Elaborarea şi promovarea Planului de dezvoltare strategică a Serviciului Stare Civilă pentru 

perioada anilor 2016-2020. 

Ministerul Justiţiei 

(Serviciul Stare Civilă)         

Trimestrul II, 

2016 

PDS-ul Serviciului Stare 

Civilă pentru anii 2016-2020 

aprobat 

1.6. Elaborarea Conceptului Registrului de Stat al Actelor de Stare Civila si iniţierea dezvoltării 

Registrului. 

Ministerul Justiţiei 

(Serviciul Stare Civilă) 

Trimestrul II, 

2016 

Conceptul Registrului elaborat 

si aprobat. Dezvoltarea 

Registrului iniţiată 

1.7. Optimizarea serviciilor publice prestate de Serviciul Stare Civila, ca urmare a digitizării Arhivei 

Stării Civile. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016  

Toate serviciile publice care 

utilizează arhiva electronica 

reinginerite/optimizate 

1.8. Optimizarea serviciilor publice prestate de Î.S. Cadastru, ca urmare a digitizării Arhivei 

Cadastrale. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016  

Toate serviciile publice care 

utilizează arhiva electronica 

reinginerite/optimizate 

1.9. Excluderea obligativităţii prezentării unor acte la solicitarea agentului de poliţie, conform 

punctului 10 alineatul 2 din Regulamentul circulaţiei rutiere, şi anume a permisului de 

conducere, certificatului de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, poliţa de asigurare 

obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2016  

Obligativitatea prezentării 

unor acte la solicitarea 

agentului de politie - exclusa 

din Regulamentul circulaţiei 

rutiere 

1.10. Iniţierea procedurii de re-inginerie a sistemului informaţional automatizat „Asigurare Obligatorie 

de Asistenţă Medicală”. 

Compania Naţionala de 

Asigurări in Medicina,  

Centrul de Guvernare 

Electronica 

Trimestrul III, 

2016  

Poliţa de asigurare medicală 

pe suport de hârtie - exclusa  

1.11. Eliminarea Certificatului de atribuire a Contului Personal de Asigurări Sociale (CPAS) din uz. Casa Naţională de Asigurări 

Sociale, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV,  

2016  

Certificatul CPAS eliminat 

din uz, Interacţiunea între 

CNAS şi beneficiari efectuată 

în bază de IDNP 

1.12. Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa 

datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale 

Ministerul Finanţelor, alte 

autorităţile administrative 

centrale, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2016 

Necesitatea prezentării de 

către agenţii economici a 

certificatului privind lipsa 

datoriilor fata de bugetul de 

stat către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

eliminată 
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1.13. Eliminarea de către autorităţile guvernamentale a procedurii de solicitare de la beneficiarii 

serviciilor publice a documentelor eliberate de aceste autorităţi si subordonatele acestora. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administrative 

centrale,  

Trimestrul II, 

2016  

Necesitatea solicitării de la 

cetăţeni de către autorităţile 

guvernamentale a 

documentelor eliberate de 

aceste autorităţi si 

subordonatele acestora, in 

contextul prestării serviciilor 

publice eliminată 

1.14. Eliminarea de către autorităţile guvernamentale a procedurii de solicitare de la beneficiarii 

serviciilor publice a documentelor eliberate de orice alta autoritate guvernamentală. 

Cancelaria de Stat, 

Autorităţile administrative 

centrale,  

Trimestrul IV, 

2016  

Ponderea serviciilor publice 

(din total) din care a fost 

eliminată procedura de 

solicitare a documentelor 

eliberate de autorităţile 

guvernamentale 

1.15. Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office 

digitization), pentru a exclude necesitatea cetăţenilor de a se prezenta la ghişeul instituţiei 

prestatoare pentru serviciile unde este posibilă depunerea online a solicitării. 

Centrul de Guvernare 

Electronică, Autorităţile 

administrative centrale,  

Trimestrul II, 

2017 

Procesul de depunere a 

solicitărilor pentru serviciile 

publice digitizat, în cazurile 

aplicabile 

1.16. Revizuirea cadrului legal în vederea asigurării creării arhivei electronice în sistemul de cadastru 

(modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile). 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.17. Revizuirea cadrului legal în vederea optimizării procesului de formare a bunurilor imobile 

(modificarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile,). 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.18. Elaborarea Instrucţiunii privind formarea bunurilor imobile. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

1.19. Elaborarea şi aprobarea Legii privind sistemul de adrese. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

1.20. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind denumirea arterelor de circulaţie şi numerotarea 

obiectelor adresabile. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul IV, 

2016 

Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului 

1.21. Elaborarea şi aprobarea Conceptului tehnic SIA ”Registrul de Stat al adreselor”. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul II, 

2016 

Conceptul aprobat 

1.22. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003 cu privire la SIA RUAR. Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

1.23. Iniţierea procedurii de reinginerie a sistemului informaţional automatizat „Asigurarea Obligatorie 

de Asistenţă Medicală”. 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul I 

2017 

Caiet de sarcini elaborat 

2. Dezvoltarea platformei de e-Guvernare şi a sistemului electronic naţional. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul III, 

2018 

Platformă funcţională 
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2.1. Implementarea sistemului informaţional „Registrul digital agricol” în baza Platformei 

guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP). 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul III, 

2016 

Sistemul informaţional 

„Registrul digital agricol”, 

implementat în baza PGRAP,  

dezvoltat  

2.2. Dezvoltarea 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) 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

(Agenţia Naţională 

Transport Auto),  Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2016 

Sistemul informaţional „e-

Autorizaţie transport”, 

implementat în baza PGRAP, 

dezvoltat 

2.3. Dezvoltarea sistemului informaţional „Depunerea online şi monitorizarea declaraţiei cu privire la 

venituri şi proprietate şi declaraţiei de interese personale”. 

Comisia Naţională de 

Integritate, Cancelaria de 

Stat, Centrul de Guvernare 

Electronică, Centrul 

Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal 

Trimestrul II, 

2016 

Sistemul informaţional 

„Depunerea online şi 

monitorizarea declaraţiei cu 

privire la venituri şi 

proprietate şi declaraţiei de 

interese personale” dezvoltat 

2.4. Digitizarea Arhivei Stării Civile Etapa II (acte din perioada sovietică – per total 9 mil. acte). Ministerul Justiţiei, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

9 milioane de acte de stare 

civilă din perioada sovietică 

digitizate 

2.5. Continuarea digitizării Arhivei Cadastrale (per total 20 mil.file). Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

20 milioane de file din Arhiva 

digitizate  

2.6. Dezvoltarea serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog). Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Serviciul electronic 

guvernamental de jurnalizare 

(MLog) dezvoltat 

2.7. Dezvoltarea serviciului electronic guvernamental de notificare (MNotify). Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Serviciul guvernamental de 

notificare (MNotify) dezvoltat 

2.8. Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la serviciul  guvernamental de notificare 

(MNotify). 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

2.9. Dezvoltarea serviciului electronic guvernamental de livrare (MDelivery). Cancelaria de Stat, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul I, 

2017 

Serviciul guvernamental de 

livrare (MDelivery) dezvoltat 

2.10. Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la serviciul guvernamental de livrare 

(MDelivery). 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 
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2.11. 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 electronic guvernamental plăţi 

electronice (MPay), serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), serviciul 

guvernamental de notificare (MNotify). 

Ministerele, alte autorităţi 

administrative centrale,  

instituţiile publice 

autonome, Cancelaria de 

Stat, Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul II, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

Serviciile publice electronice 

sectoriale integrate cu 

serviciile de platformă 

2.12. Dezvoltarea Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017 

Registrul împuternicirilor de 

reprezentare în baza 

semnăturii electronice 

dezvoltat 

2.13. Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la Registrul împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii electronice. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul I 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

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

Guvernării. 

Cancelaria de Stat, 

ministerele, alte autorităţi 

administrative centrale, 

instituţiile publice autonome 

Trimestrul II, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

400 de funcţionari publici 

instruiţi anual 

3. Implementarea unui proiect pilot privind realizarea votului electronic şi susţinerea formelor de 

democraţie participativă prin sisteme informatice, inclusiv pentru a asigura implicarea la distanţă 

a diasporei în procesele social-politice interne. 

Cancelaria de Stat, Comisia 

Electorală Centrală 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect-pilot testat 

3.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind introducerea votului electronic în Republica Moldova Comisia Electorală Centrală, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, alte autorităţi 

publice implicate 

Trimestrul IV,  

2016 

Studiu elaborat 

3.2. Implicarea diasporei în procesul de avizare a proiectelor de acte normative relevante pentru 

cetăţenii moldoveni de peste hotare. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acte normative 

consultate cu diaspora, Număr 

de avize prelucrate 

4. Implementarea cadrului de interoperabilitate a sistemelor informaţionale de stat. Centrul de Guvernare 

Electronică, Compania 

Naţională de Asigurări în 

Medicină 

Trimestrul IV 

2016 

Cadru de interoperabilitate a 

sistemelor informaţionale de 

stat implementat 

4.1. Pilotarea platformei de interoperabilitate (MConnect). Centrul de Guvernare 

Electronică,  ministere şi alte 

autorităţi administrative 

centrale participante la 

pilotare 

Trimestrul IV, 

2016 

Pilotarea platformei de 

interoperabilitate finalizată 

4.2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind cadrul naţional de interoperabilitate. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat în 

Guvern şi remis Parlamentului 
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4.3. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative pentru asigurarea implementării cadrului de interoperabilitate (Legea cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea cu privire la registre etc.). 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat în 

Guvern şi remis Parlamentului 

4.4. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern privind utilizarea platformei de 

interoperabilitate. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

4.5. Dezvoltarea Catalogului semantic. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Institutul de Dezvoltare a 

Societăţii Informaţionale al 

AŞM 

Trimestrul II, 

2017 

Soluţia tehnică pentru 

Catalogul semantic dezvoltată  

4.6. Elaborarea şi promovarea Regulamentului privind completarea şi utilizarea catalogului semantic. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Institutul de Dezvoltare a 

Societăţii Informaţionale al 

AŞM 

Trimestrul II, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

4.7. Predarea în exploatare industrială a platformei de interoperabilitate. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016  

Hotărîre de Guvern aprobată 

4.8. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a surselor de 

date, deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

Ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Sursele de date deţinute de 

autorităţile administraţiei 

publice centrale conectate la 

MConnect 

4.8.1. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect)  a Registrului de stat al populaţiei, 

după predarea platformei în exploatare industrială. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017  

Registrul de stat al populaţiei 

conectat la MConnect după 

predarea platformei în 

exploatare industrială 

4.8.2. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect)  a Registrului de stat al unităţilor de 

drept, după predarea platformei în exploatare industrială. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017  

Registrul de stat al unităţilor 

de drept conectat la MConnect 

după predarea platformei în 

exploatare industrială 

4.8.3. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect)  a Registrului de stat al  transporturilor, 

după predarea platformei în exploatare industrială. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017  

Registrul de stat al  

transporturilor conectat la 

MConnect după predarea 

platformei în exploatare 

industrială 
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4.8.4. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect)  a Registrului de stat al conducătorilor 

de vehicule, după predarea platformei în exploatare industrială. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul I, 

2017  

Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule 

conectat la MConnect după 

predarea platformei în 

exploatare industrială 

4.8.5. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Registrului de 

stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei. 

Agenţia Relaţii Funciare si 

Cadastru, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Registrul de stat al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi al 

străzilor din localităţile de pe 

teritoriul Moldovei conectat la 

MConnect în regim de 

producţie 

4.8.6. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Registrului 

bunurilor imobile. 

Agenţia Relaţii Funciare si 

Cadastru, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Registrul bunurilor imobile 

conectat la MConnect în 

regim de producţie 

4.8.7. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemului 

informaţional „Protecţia Socială”. 

Casa Naţională de Asigurări 

Sociale, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistemul informaţional 

„Protecţia Socială” conectat la 

MConnect în regim de 

producţie 

4.8.8. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor 

informaţionale ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme informaţionale ale 

autorităţilor administrative şi 

instituţiilor din subordinea 

Ministerului Afacerilor 

Interne  conectate la 

MConnect în regim de 

producţie 

4.8.9. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Sistemului 

Informaţional Integrat Vamal. 

Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistemul Informaţional 

Integrat Vamal conectat la 

MConnect în regim de 

producţie 

4.8.10. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor 

informaţionale ale Ministerului Justiţiei. 

Ministerul Justiţiei, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme informaţionale ale 

Ministerului Justiţiei 

conectate la MConnect în 

regim de producţie 

4.8.11. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor 

informaţionale ale Biroului Naţional de Statistică. 

Biroul National Statistica, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme informaţionale ale 

Biroului Naţional de Statistică 

conectate la MConnect în 

regim de producţie 

4.8.12. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor 

informaţionale ale Trezoreriei de Stat. 

Ministerul Finanţelor, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme informaţionale ale 

Trezoreriei de Stat conectate 

la MConnect în regim de 

producţie 



120 
 

4.8.13. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor 

informaţionale ale Companiei Naţională de Asigurări în Medicină. 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme informaţionale ale 

Companiei Naţională de 

Asigurări în Medicină 

conectate la MConnect în 

regim de producţie 

4.8.14. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemului 

informaţional „Asistenţa Socială”. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Sistemul informaţional 

„Asistenţa Socială” conectat 

la MConnect în regim de 

producţie 

4.8.15. Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a altor surse de 

date, deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale. 

Ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale 

vizate, Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

Alte surse de date deţinute de 

autorităţile administraţiei 

publice centrale conectate la 

MConnect conform 

solicitărilor consumatorilor de 

date 

4.9. Implementarea mecanismului de schimb informaţional între Inspectoratul Fiscal de Stat şi 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV 

2016 

Mecanism implementat 

5. Implementarea circulaţiei electronice a documentelor în cadrul autorităţilor publice centrale. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

autorităţile administrative 

centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem unic de circulaţie 

implementat 

5.1. Elaborarea şi promovarea Regulamentului privind modul de creare, prelucrare, expediere, 

recepţionare, păstrare, modificare şi/sau nimicire a documentului electronic pentru sistemele de 

circulaţie electronică a documentelor persoanelor juridice de drept public. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, 

Cancelaria de Stat (Centru 

de Guvernare Electronică), 

Serviciul de Stat de Arhivă, 

Ministerul Justiţiei. 

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîrea de Guvern aprobată 

5.2. Implementarea sistemelor informatice de gestiune electronică a documentelor şi înregistrărilor la 

autorităţile APC şi schimbul electronic de documente între acestea. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

autorităţile administrative 

centrale 

Trimestrul II, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

Circuitul electronic al 

documentelor şi înregistrărilor 

utilizat în mod exclusiv. (a) 

cel puţin 80% din fluxul 

documentar îndosariat şi 

circulat prin sisteme 

informatice de gestiune 

electronică;  

(b) 100% din subdiviziunile 

aparatelor centrale ale AAPC 

utilizînd sisteme informatice 

de gestiune electronică 
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5.3. Dezvoltarea sistemului „e-Cabinet” pentru planificarea şi desfăşurarea şedinţelor de Guvern. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2016 

Sistemul „e-Cabinet” 

dezvoltat 

6. Implementarea şi asigurarea funcţionalităţii Portalului guvernamental al serviciilor publice 

electronice. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul III, 

2018 

Portal funcţional 

6.1. Dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului www.servicii.gov.md. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

alte autorităţi administrative 

centrale 

Trimestrul II, 

2017 

Versiunea actualizată (V2.0) a 

portalului 

www.servicii.gov.md  

achiziţionată şi dezvoltată  

6.2. Elaborarea amendamentelor la Regulamentul privind administrarea conţinutului portalului 

guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice, 

în legătură cu dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului www.servicii.gov.md. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2017 

Hotărîrea de Guvern 

modificată şi completată, 

serviciile publice electronice 

disponibile integrate în 

portalul www.servicii.gov.md   

6.3. Crearea şi actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

autorităţile administrative 

centrale 

Trimestrul II, 

2016 – 

Trimestrul III, 

2018 

Informaţia cu privire la toate 

serviciile publice prestate de 

autorităţile administraţiei 

publice centrale inclusă şi (în 

caz de necesitate) actualizată 

în fişele serviciilor publice 

7. Elaborarea şi implementarea regulamentelor administrative care determină modul de prestare a 

serviciilor publice electronice. 

Cancelaria de Stat, 

autorităţile administrative 

centrale 

Concomitent 

cu lansarea în 

producţie a 

fiecărui 

serviciu public 

electronic 

concret 

Regulamente aprobate 

8. Consolidarea centrelor de date departamentale şi dezvoltarea platformei tehnologice 

guvernamentale comune (MCloud) în conformitate cu standardele internaţionale. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul IV, 

2016 

Etapa a II-a a dezvoltării 

MCloud finalizată 

8.1. Extinderea infrastructurii platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud 2) cu un nou 

centru de date modular. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică 

Trimestrul II, 

2016 

Un nou centru de date 

modular instalat 

8.2. 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 de migrare aprobate. 

Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică, 

autorităţile administrative 

centrale 

Conform 

planurilor 

instituţionale 

de migrare 

Sistemele informatice ale 

autorităţilor administraţiei 

publice centrale – migrate în 

MCloud, conform solicitărilor 

şi/sau planurilor instituţionale 

de migrare 
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8.3. Elaborarea cadrului metodologic de consolidare a centrelor de date departamentale. Cancelaria de Stat, Centrul 

de Guvernare Electronică  

Trimestrul I, 

2017 

Cadrul metodologic dezvoltat 

9. Efectuarea analizei privind mecanismele de promovare a investiţiilor inteligente în IT în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice centrale. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei si 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Finanţelor, Cancelaria de 

Stat,  Centrul de Guvernare 

Electronică 

Trimestrul II 

2017 

Analiza efectuată cu propuneri 

prezentate în adresa 

Cancelariei de Stat 

D. Colaborarea autorităţilor publice centrale cu UTA Găgăuzia 

1. Dezvoltarea şi fortificarea dialogului continuu multidimensional cu UTA Găgăuzia. Cancelaria de Stat, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale 

Trimestrul III, 

2018 

Colaborare şi dialog asigurat 

2. Elaborarea şi implementarea unui program durabil pentru realizarea colaborării în domenii de 

dezvoltare structurale, social-economice, infrastructură şi umanitară (inclusiv predarea limbii de 

stat şi găgăuze în cadrul procesul educaţional). 

Ministerul Economiei, 

Autorităţile administraţiei 

publice centrale relevante 

Trimestrul III, 

2018 

Colaborare şi dialog asigurat 

2.1. Elaborarea Planului de Actiuni cu privire la ameliorarea situatiei social-economice din UTA 

Gagauzia pentru perioada 2016-2019. 

Ministerul Economiei, 

Autorităţile administraţiei 

publice centrale relevante 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect elaborat 

VIII. PROTECŢIA MEDIULUI 

1. Dezvoltarea unei strategii globale privind mediul, care să reglementeze reformele instituţionale 

planificate pentru asigurarea punerii în aplicare şi a respectării legislaţiei în materie de mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Strategia de mediu  actualizată  

şi dezvoltată  

1.1. Participarea delegaţiei RM la Conferinţa Miniştrilor de Mediu de la Batumi (Georgia) din 8-10 

iunie, 2016 şi la Reuniunea comună a miniştrilor de mediu din ţările Parteneriatului Estic şi 

Uniunii Europene din 18 octombrie, 2016, Luxemburg. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Acte, decizii semnate la nivel 

internaţional 

1.2. Ajustarea  Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 la noile Obiective de Dezvoltare Durabilă 

şi deciziile Conferinţei şi Reuniunii Miniştrilor de Mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Strategia de mediu actualizată 

şi aprobată 

2. Realizarea reformei instituţionale prin restructurarea instituţională a autorităţii centrale de mediu 

şi a autorităţilor subordonate, pentru dezvoltarea capacităţilor de implementare a politicilor în 

sectorul de mediu şi de gestionare a componentelor de mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2017 

Reformă instituţională în 

domeniul mediului realizată,  

Instituţii create, consolidate, 

reformate 

2.1. Efectuarea analizei funcţionale a structurilor de mediu şi elaborarea unui concept de reorganizare 

şi optimizare a acestor structuri. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

Analiză funcţională efectuată 

2.2. Reorganizarea instituţiilor subordonate Ministerului Mediului şi crearea Agenţiei de Mediu. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Regulamentul de funcţionare a 

Agenţiei de mediu aprobat 

2.3. Consolidarea capacităţilor aparatului central al Ministerului Mediului prin instituţionalizarea 

funcţiilor de politici în domeniul fondului forestier, protecţiei aerului şi schimbărilor climatice, 

evaluării impactului asupra mediului şi economiei mediului. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Regulamentul nou de 

funcţionare a Ministerului 

Mediului aprobat 
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2.4. Consolidarea Fondului Ecologic Naţional şi a fondurilor ecologice locale, sporirea eficienţei şi 

transparenţei activităţii acestora. 

Ministerul Mediului  Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat, 

Regulament aprobat 

2.5. Asigurarea reformei instituţionale a sectorului forestier. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Statutul Serviciului Silvic 

aprobat. Reformă 

implementată. 

2.6. Evaluarea instituţiilor din sectorul apelor, elaborarea şi implementarea unui plan de dezvoltare 

instituţională în acest sector. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor  

Trimestrul II, 

2017 

Studiu realizat, Plan de 

dezvoltare elaborat şi 

implementat 

2.7. Delimitarea responsabilităţilor funcţionale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor şi Ministerul Mediului în domeniul aprovizionare cu apă  şi canalizare. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor   

Trimestrul IV, 

2017 

Proiecte de acte legislative şi 

normative aprobate 

2.8. Elaborarea cadrului normativ necesar  pentru crearea secţiilor ecologice în cadrul autorităţilor 

publice locale. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2017 

Regulament-cadru al secţiilor 

ecologice aprobat, Proiect de 

modificare a unor acte 

normative aprobat 

3. Integrarea principiilor de conservare, protecţie şi reabilitare a mediului, dezvoltare durabilă, 

dezvoltare economică verde şi de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei 

naţionale. 

Ministerul Mediului 

Ministerul Economiei,  

Ministerul Sănătăţii,  

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2018 

Cerinţe şi principii de 

protecţie a mediului, de 

dezvoltare durabilă şi de 

adaptare la schimbările 

climatice integrate în 6 

sectoare principale ale 

economiei naţionale 

3.1. Introducerea sistemului de evaluare strategică de mediu în Republica Moldova. Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism de implementare a 

sistemului aprobat 

3.2. Îmbunătăţirea cooperării intersectoriale pentru prevenirea poluării şi protecţia mediului, pentru 

promovarea dezvoltării economiei verzi şi dezvoltării durabile la nivel naţional . 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Foaie de Parcurs aprobată, 

Acţiuni implementate 

3.3. Integrarea acţiunilor de adaptare la schimbările climatice în politicile din domeniul energetic, 

agricol, sănătate, transport, silvicultură şi gospodăria apelor. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul IV, 

2017 

Adaptarea la schimbările 

climatice integrată în 

documentele de politici din 6 

sectoare-cheie ale economiei 

naţionale 

3.4. Crearea Sistemului naţional de raportare către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

cu  privire la schimbarea climei. 

Ministerul Mediului  Trimestrul IV 

2016  

Act normativ aprobat 

3.5. Crearea mecanismului de coordonare la nivel naţional a procesului de adaptare la schimbările 

climatice. 

Ministerul Mediului,  Trimestrul IV, 

2016 

Act normativ aprobat 

3.6. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii privind protecţia mediului. Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2017 

Proiect de lege aprobat 
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4. Crearea unui sistem de monitoring integrat şi control al calităţii mediului, prin implementarea 

unor mecanisme eficiente de reglementare şi control: autorizaţii integrate de mediu, instrumente 

economice, taxe ecologice, plăţi pentru poluare, răspunderea extinsă a producătorului ş.a. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Sistem de monitoring integrat 

creat şi funcţional 

Mecanisme noi de 

reglementare şi control de 

mediu implementate 

4.1. Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de monitoring ecologic integrat 

al calităţii componentelor de mediu. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Sănătăţii, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul III, 

2017 

Program aprobat, Lista 

indicatorilor de mediu 

aprobată 

4.2. Modernizarea reţelei de monitorizare a apelor subterane. Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

170 posturi automate de 

monitorizare a nivelului şi 

temperaturii  apelor subterane 

instalate  

4.3. Armonizarea standardelor de calitate a mediului la standardele internaţionale în domeniu. Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2018 

Proiecte aprobate 

4.4. Eficientizarea sistemului de control ecologic, de penalizare pentru contravenţiile în domeniul 

mediului şi de recuperare a prejudiciului cauzat mediului. 

Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2017 

3 acte normative aprobate 

4.5. Elaborarea şi aprobarea mecanismelor de reglementare şi control al activităţilor nucleare şi 

radiologice. 

Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2018 

6 acte normative aprobate 

4.6. Iniţierea implementării mecanismului privind autorizarea integrată de mediu. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

1 act legislativ aprobat 

4.7. Crearea mecanismelor de implementare a principiului privind responsabilitatea extinsă a 

producătorului. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

4 acte normative aprobate 

4.8. Reformarea sistemului de taxe ecologice şi plăţi pentru poluarea mediului. Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2018 

Acte normative aprobate 

4.9. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a 

ecoturismului în Republica Moldova. 

Agenţia Turismului Trimestrul IV 

2016  

Proiect aprobat 

5. Restabilirea, protecţia şi conservarea diversităţii biologice prin extinderea suprafeţelor de păduri 

pînă la 15% din teritoriul ţării şi a ariilor naturale protejate de stat pînă la 8%, precum şi 

asigurarea managementului eficient şi durabil al ecosistemelor naturale. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Grad de împădurire a 

teritoriului ţării extins cu 2 % 

5.1. Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului 

forestier din Republica Moldova. 

Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2017 

Plan aprobat 

5.2. Elaborarea proiectului Codului Silvic (versiune nouă). Ministerul Mediului, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul II, 

2017 

Lege aprobată 

5.3. Elaborarea proiectului Legii privind fondul cinegetic şi protecţia vînatului. Ministerul Mediului 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul I, 

2017 

Lege aprobată 
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5.4. Elaborarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate 

proprietate  publică a unităţilor administrativ  teritoriale  şi a terenurilor degradate proprietate 

privată. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 

5.5. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul  de organizare şi desfăşurare a vânătorii de 

selecţie. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

Regulament aprobat 

5.6. Elaborarea Planurilor de conservare a unor specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ministerul Mediului, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul  III, 

2017 

10  planuri pentru conservarea  

speciilor  aprobate   

5.7. Evaluarea diversităţii şi efectivelor speciilor de animale în vederea completării cadastrului 

regnului animal. Completarea Cadastrului regnului animal. 

Academia de Ştiinţe a AŞM 

(Institutul de Zoologie)  

Trimestrul III, 

2018 

Cadastrul regnului animal 

completat şi accesibil pentru 

persoane cointeresate 

5.8. Extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

7500 ha de noi păduri plantate 

pe terenuri degradate ale  

autorităţilor publice locale 

5.9. Reabilitarea  fîşiilor forestiere de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi ale terenurilor 

agricole. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

1983,1 ha fâşii de protecţie a 

apelor râurilor şi bazinelor de 

apă şi ale câmpurilor agricole 

reabilitate 

5.10. Asigurarea lucrărilor de regenerare a fondului forestier de stat. Agenţia ”Moldsilva” Trimestrul III, 

2018 

3300 ha de noi păduri plantate 

în fondul forestier de stat  

7500 ha de ajutorare a  

regenerării naturale în fondul 

forestier de stat 

5.11. Crearea Rezervaţiei Biosferei tripartite „Delta Dunării – Prutul de Jos” (România-Republica 

Moldova-Ucraina). 

Ministerul Mediului, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul  II, 

2018 

Rezervaţie creată 

5.12.  Fondarea Parcului Naţional „Nistrul Inferior”. Ministerul Mediului, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul  III, 

2018 

Parc  fondat  

6. Creşterea nivelului educaţiei şi culturii ecologice a cetăţenilor, inclusiv prin încorporarea 

educaţiei ecologice în sistemul de educaţie formală, precum şi prin asigurarea accesului la 

instrumentele şi materialele adecvate pentru educaţia ecologică nonformală şi informală. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme de sporire a 

nivelului de educaţie 

ecologică implementate 

6.1. Organizarea acţiunilor de educaţie şi conştientizare ecologică, a concursurilor ecologice  şi 

atragerea societăţii civile în soluţionarea problemelor de mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

5 acţiuni organizate anual la 

nivel naţional, numărul de 

cetăţeni implicaţi 
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6.2. Organizarea campaniilor de informare a publicului larg privind riscurile asociate cu mercurul şi 

privind necesitatea creării sistemelor de gestionare adecvată a deşeurilor la nivel de zone de 

management al deşeurilor. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

1 campanie desfăşurată, 4 

emisiuni televizate şi 

radiofonice 

6.3. Organizarea şi desfăşurarea seminarului regional pentru ţările  Europei de Est, Caucaz şi Asia 

Centrală privind reglementarea plumbului în vopsele 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul II, 

2016 

Seminar desfăşurat 

7. Crearea sistemului informaţional integrat de mediu şi asigurarea accesului la informaţia de 

mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Sistem informaţional integrat 

de mediu creat, acces liber la 

informaţie asigurat 

7.1. Crearea şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul Geologic de Stat”. Ministerul Mediului;  Trimestrul III, 

2018 

Sistem creat şi pus în 

funcţiune 

7.2. Crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul produselor chimice de pe piaţa 

Republicii Moldova”. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2017 

Sistem creat  şi pus în 

funcţiune 

7.3. Crearea Sistemului informaţional în domeniul apelor „Cadastrului de stat al Apelor”. Ministerul Mediului  Trimestrul IV, 

2017 

Sistem creat  şi pus în 

funcţiune 

7.4. Crearea Sistemului informaţional automatizat „Managementul deşeurilor”  Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2017 

Sistem creat 

7.5. Crearea Sistemului naţional de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) a activităţilor de 

atenuare adecvate la nivel naţional (AAANN). 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016  

Sistem creat 

8. Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin implementarea sistemului de gestionare integrată 

a resurselor de apă conform principiului de bazin hidrografic. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Sistem de gestionare integrată 

a resurselor de apă conform 

principiului de bazin 

hidrografic creat 

8.1. Crearea Comitetului de Coordonare a Dialogului naţional privind politica în domeniul gestionării 

integrate a resurselor de apă. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016  

Comitet de Coordonare creat 

8.2. Delimitarea şi codificarea corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

50% Corpuri de apă delimitate 

şi codificate 

8.3. Elaborarea studiului privind impactul  cauzat de modificarea regimului hidrologic al cursurilor 

de apă din bazinele hidrografice asupra biodiversităţii. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Ministerul 

Mediului 

Trimestrul III, 

2017 

Studiu elaborat 

8.4. Elaborarea Ghidului privind bunele practici de reabilitare a zonelor de protecţie a corpurilor de 

apă. 

Ministerul Mediului,  

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei  

Trimestrul II, 

2018 

Ghid publicat  

8.5. Dezvoltarea capacităţilor de asigurare a unui management integrat al apelor  pe  principiul de 

bazin hidrografic. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

2 Planuri de management al 

bazinelor hidrografice 

aprobate 

8.6. Elaborarea Regulamentul-tip de exploatare a acumulărilor de apă. Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat  



127 
 

9. Sporirea accesului cetăţenilor la sisteme sigure de alimentare cu apă potabilă de calitate şi la 

servicii de sanitaţie. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Număr al cetăţenilor cu acces 

la apă potabilă şi sisteme de 

sanitaţie asigurat 

9.1. Asigurarea implementării proiectelor investiţionale de construcţie, reconstrucţie şi dezvoltare a 

infrastructurii de aprovizionare  cu apă şi de canalizare. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

km de reţele de apeduct şi 

canalizare construite/ 

reparate 

km de reţele de apeduct şi 

canalizare construite/ reparate 

Nr. populaţie conectată 

Nr. de staţii de tratare a apei 

reabilitate/ construite  

Nr.  staţiilor de epurare a apei 

uzate reabilitate/ construite 

9.2. Crearea operatorului regional pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare 

Soroca-Bălţi. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Operator creat 

9.3. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului centralizat Vadul lui Vodă–

Chişinău–Străşeni–Călăraşi. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

Studiu elaborat 

9.4. Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie din Republica 

Moldova. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2018 

Structuri în domeniu 

consolidate 

9.5. Elaborarea tehnologiilor performante de potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă în scopul 

asigurării populaţiei cu apă de calitate 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (Institutul de 

Chimie) 

Trimestrul III, 

2018 

Tehnologie elaborată  

10. Restabilirea şi îmbunătăţirea calităţii solurilor, managementul durabil al terenurilor, reconstrucţia 

ecologică a terenurilor degradate, a celor afectate de alunecări şi a fîşiilor de protecţie a 

terenurilor agricole. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme de îmbunătăţire a 

calităţii solurilor aprobate 

10.1. Elaborarea Planului naţional privind combaterea deşertificării. Ministerul Mediului    Trimestrul I, 

2017 

Plan  aprobat 

10.2. Elaborarea Ghidului privind asigurarea managementului durabil al terenurilor. Ministerul Mediului   Trimestrul IV, 

2016 

Ghid aprobat 

10.3. Elaborarea Instrucţiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol în rezultatul 

distrugerii stratului de sol fertil amestecându-l cu roca parentală, decopertării neselective, 

comercializării şi folosirii neadecvate a acestuia. 

Ministerul Mediului,  

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei    

Trimestrul I, 

2017 

Instrucţiune aprobată 

10.4. Elaborarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe 

anul 2016 pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de conservare 

şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014 -2016. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Program aprobat, lucrări 

antierozionale executate, 

terenuri incluse în circuitul 

agricol, terenuri desecate, 

canale curăţate 

10.5. Elaborarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect  aprobat 
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10.6. Elaborarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe 

anul 2017 pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de conservare 

şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul I, 

2017 

Program aprobat, lucrări 

antierozionale executate, 

terenuri incluse în circuitul 

agricol, terenuri desecate, 

canale curăţate 

10.7. Elaborarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe 

anul 2018 pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de conservare 

şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020. 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, Ministerul 

Finanţelor 

Trimestrul I, 

2018 

Program aprobat, lucrări 

antierozionale executate, 

terenuri incluse în circuitul 

agricol, terenuri desecate, 

canale curăţate 

11. Gestionarea durabilă, protecţia şi conservarea resurselor minerale utile, inclusiv a resurselor de 

petrol şi gaze naturale. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2017 

Mecanisme de gestionare 

durabilă a resurselor minerale 

utile create 

11.1. Elaborarea proiectului Legii petrolului. Ministerul Mediului,  

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2017 

Lege aprobată 

11.2. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de efectuare a expertizei de stat a 

informaţiei geologice. 

Ministerul Mediului Trimestrul III 

2016 

Act normativ aprobat 

11.3. Elaborarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu 

zăcăminte de substanţe minerale utile. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Act normativ aprobat 

11.4. Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea concesionării 

zăcământului de apă minerală naturală „Cahul”. 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Dezvoltării 

regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul II, 

2016 

Act normativ aprobat 

12. Implementarea măsurilor de reducere a poluării aerului, inclusiv de la sursele de transport şi 

activităţile economice. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme de reducere a 

poluării aerului create şi 

implementate 

12.1. Elaborarea cadrului strategic naţional în domeniul protecţiei aerului atmosferic. Ministerul Mediului  Trimestrul II 

2017 

2 documente de politici 

aprobate 

12.2. Stabilirea plafoanelor naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici. Ministerul Mediului  Trimestrul III, 

2018 

2 acte normative aprobate 

12.3. Organizarea acţiunii de promovare a protecţiei aerului atmosferic ,,Săptămîna Mobilităţii 

Europene” (anual). 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

3 acţiuni realizate la nivel 

naţional  

13. Dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a deşeurilor menajere solide şi a sistemelor de 

colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor, care ar contribui la reducerea cantităţilor de deşeuri 

depozitate şi creşterea ratei de reciclare. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Infrastructură  de eliminare a 

deşeurilor menajere solide 

dezvoltată la 20 % 

13.1. Elaborarea şi finalizarea Studiilor de fezabilitate pentru  dezvoltarea infrastructurii de 

management al deşeurilor menajere solide în toate 8 regiuni de management al deşeurilor din 

Republica Moldova. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2017 

Studii de fezabilitate finalizate 

pentru 8 regiuni de 

management al deşeurilor. 

13.2. Evaluarea amplasamentelor propuse pentru construcţia depozitelor regionale de deşeuri şi a 

staţiilor de transfer a acestora. 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2017 

Amplasamente evaluate, 

selectate şi aprobate în comun 

cu APL 
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13.3. Elaborarea documentaţiei de evaluarea impactului asupra mediului pentru studiile de fezabilitate 

privind construcţia infrastructurii de deşeuri menajere solide şi a staţiilor de transfer. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

3 Acorduri  de mediu eliberate 

13.4. Elaborarea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor 

menajere solide şi iniţierea negocierilor pentru semnarea Acordului de finanţare cu BEI. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

Acordul semnat cu BEI, 

Proiecte elaborate  

13.5. Iniţierea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de management al deşeurilor. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Depozite regionale, staţii de 

transfer  construite 

14. Crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor, de colectare, tratare, valorificare sau 

eliminare a fluxurilor de deşeuri specifice şi periculoase. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme de funcţionare a 

sistemelor de colectare, 

tratare, valorificare sau 

eliminare a fluxurilor de 

deşeuri specifice şi 

periculoase create 

14.1. Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în Regiunea Dunării de 

Jos. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Studiu elaborat 

14.2. Inventarierea cantităţilor de  mercur aflate în Republica Moldova. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Inventar elaborat 

14.3. Elaborarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2016- 

2025. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Strategie aprobată 

14.4. Elaborarea tehnologiilor de prelucrare şi reciclare a deşeurilor industriale. Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (Institutul de 

Chimie) 

Trimestrul III, 

2018 

Elaborarea 2 tehnologii de 

potabilizare a apei.  

15. Evacuarea şi distrugerea stocurilor de deşeuri de poluanţi organici persistenţi. Ministerul Mediului Trimestrul I, 

2018 

Cantitate de deşeuri de 

pesticide eliminate din ţară 

15.1. Asigurarea implementării proiectului NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi substanţelor 

chimice periculoase în Republica Moldova prin intermediul Fondurilor de afectare specială 

NATO. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul I, 

2018 

658 tone pesticide evacuate 

15.2. Asigurarea implementării proiectului FAO TCP/MOL/3302 ,,Îmbunătăţirea capacităţilor de 

eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi 

prevenire a poluării de la utilizarea pesticidelor”. 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Mediului 

Trimestrul I, 

2017 

360 tone  pesticide evacuate 

16. Reducerea impactului riscurilor naturale şi protecţia împotriva dezastrelor. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Sistem de gestionare a 

riscurilor şi de protecţie 

împotriva dezastrelor iniţiat 

16.1. Iniţierea reformei sistemului naţional de gestionare, prevenire şi reducere a consecinţelor 

inundaţiilor asupra mediului. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2017 

Concept de reformă aprobat 

16.2. Promovarea proiectului de Lege privind siguranţa infrastructurii hidrotehnice. Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2017 

Lege aprobată 

16.3. Evaluarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice şi crearea Registrului de Stat al 

Patrimoniului hidrotehnic. 

Ministerul mediului  Trimestrul I, 

2017 

Studiu realizat, 1 act normativ 

aprobat 
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16.4. Elaborarea Planului de acţiuni pentru  reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de protecţie 

contra inundaţiilor. 

Ministerul Mediului  Trimestrul IV, 

2016 

Plan de acţiuni elaborat 

16.5. Reconstrucţia şi dezvoltarea infrastructurii de protecţie contra inundaţiilor. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Km de diguri şi alte 

construcţii hidrotehnice 

reparate/ construite 

17. Identificarea resurselor şi mecanismelor de finanţare internaţională în domeniul protecţiei 

mediului şi asigurarea participării Republicii Moldova în cadrul convenţiilor, proiectelor şi 

organizaţiilor de mediu. 

Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme de finanţare 

identificate, volum de resurse 

financiare atrase în domeniul 

mediului, acorduri şi tratate 

negociate, semnate, ratificate 

17.1. Semnarea Acordului cu Banca  Europeană de Investiţii şi organizarea activităţilor de 

implementare a proiectului de asistenţă tehnică referitor la pregătirea proiectelor privind 

managementul deşeurilor menajere solide  în trei regiuni din Republica Moldova. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2016 

Acord semnat 

17.2. Iniţierea negocierilor cu Agenţia Cehă pentru Dezvoltare în vederea acordării asistenţei tehnice 

pentru realizarea evaluării situaţiei la depozitul de la Cişmichioi. 

Ministerul Mediului Trimestrul IV, 

2017 

Memorandum semnat, Studiu 

realizat 

17.3.  Elaborarea şi promovarea proiectului Legii pentru  ratificarea Protocolului de la Nagoya privind 

accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din 

utilizarea acestora. 

Ministerul Mediului  Trimestrul III, 

2016 

Protocol ratificat 

17.4. Elaborarea şi promovarea proiectului Legii pentru  ratificarea  Protocolului adiţional Nagoya-

Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daunelor, conform Protocolului de la Cartagena 

privind biosecuritatea. 

Ministerul Mediului   Trimestrul IV, 

2017 

Protocol adiţional ratificat 

17.5. Crearea mecanismului de punere în aplicare a celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 

unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii 

Moldova, semnat la Chişinău, la 10 decembrie 2013. 

Ministerul Mediului   Trimestrul III, 

2018 

Dialog cu partea română 

stabilit, Lista de proiecte 

prioritare aprobată de ambele 

părţi, Proiecte lansate şi 

implementate 

17.6. Ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur. Ministerul Mediului Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

17.7. Intensificarea cooperării cu Ucraina în vederea asigurării punerii în aplicare şi implementării 

Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la 29 

noiembrie 2012 la Roma (Italia). 

Ministerul Mediului Trimestrul II, 

2018 

Comisii create, planuri 

comune de gestionare  a 

bazinului hidrografic Nistru  

elaborate 

IX. POLITICI SOCIALE PROACTIVE 

A. Muncă, migraţia forţei de muncă şi politici salariale 

1. Consolidarea cadrului legislativ şi instituţional privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 

socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul legislativ implementat 
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1.1. Elaborarea unei noi Strategii de ocupare a forţei de muncă. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Strategia elaborată 

1.2. Aprobarea şi promovarea în redacţie nouă a Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind 

ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea  unui loc de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

2. Promovarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de motivare a angajatorilor în vederea 

integrării pe piaţa muncii a grupurilor cu nevoi şi cerinţe speciale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2017 

Măsuri identificate şi 

promovate 

3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul muncii având drept scop asigurarea respectării 

drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi în raporturile de muncă, cu accent deosebit pe 

combaterea fenomenului muncii nedeclarate şi economiei informale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Confederaţia Naţională a 

Patronatului din Republica 

Moldova, Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor din 

Moldova  

Trimestrul III, 

2018 

Cadru legal perfecţionat 

3.1. Perfecţionarea Codului muncii în vederea ajustării la cerinţele moderne ale economiei de piaţă. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Confederaţia Naţională a 

Patronatului din Republica 

Moldova, Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor din 

Moldova 

Trimestrul IV, 

2016 

Modificări aprobate 

3.2. Elaborarea şi aprobarea proiectelor de acte normative avînd drept scop perfecţionarea legislaţiei 

muncii în vigoare. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Confederaţia Naţională a 

Patronatului din Republica 

Moldova, Confederaţia 

Naţională a Sindicatelor din 

Moldova 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

4. Fortificarea capacităţilor Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv prin eliminarea 

constrângerilor de ordin legislativ în scopul asigurării drepturilor social-economice ale 

salariaţilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate; Inspectori 

instruiţi;  Unităţi de transport 

procurate 

4.1. Modificarea şi completarea Legii nr.140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de stat al Muncii, 

în vederea conformării la prevederile Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate 

de Republica Moldova. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2017 

Lege aprobată 

4.2. Formarea a 2 inspectori de muncă la Cursul „Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi Sistemul de 

Inspecţie a Muncii” şi la Cursul „Administrarea Muncii şi Inspecţia Muncii”, oferite de Centrul 

de Instruire al Organizaţiei Internaţionale a Muncii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Trimestrul III, 

2017 

2 inspectori de muncă cu 

capacităţi de formatori 

pregătiţi pentru a instrui 

inspectorii de muncă. 

4.3. Procurarea a 21 unităţi de transport şi dotarea cu acestea a Inspectoratului de Stat al Muncii 

pentru a spori mobilitatea inspectorilor de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Trimestrul III, 

2017 

21 unităţi de transport 

procurate şi dotate cu ele 
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Ministerul Finanţelor Inspectoratul de Stat al 

Muncii. 

5. Ajustarea legislaţiei naţionale la directivele Uniunii Europene pentru asigurarea securităţii 

sociale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

6 directive UE transpuse în 

legislaţia naţională 

5.1. Elaborarea şi promovarea spre aprobare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Codului muncii al Republicii Moldova, avînd drept scop transpunerea: Directivei 97/81/CE din 

15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat 

între UCIPE, CEIP şi CES; Directivei 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea 

legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 

de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi; Directivei 2002/14/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de 

informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

5.2. Implementarea în legislaţia naţională a directive 92/85/CEE din 19.10.1992 privind introducerea 

da măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul 

lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

5.3. Implementarea în legislaţia naţională a directivei 91/383/CEE din 25.06.1991 de completare a 

măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul 

lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

5.4. Implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2004/40/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (cîmpuri electromagnetice). 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

6. Corelarea cererii de forţă de muncă pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanţare de la 

bugetul de stat. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Observator creat 

6.1. Dezvoltarea sistemului de analiză şi informare despre necesităţile pieţei muncii prin crearea unui 

observator al pieţei muncii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2017 

Observator creat 

7. Elaborarea standardelor ocupaţionale şi implementarea programelor de formare profesională şi 

dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru diferite categorii de populaţie în corelaţie cu 

necesităţile pieţii forţei de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Metodologie aprobată 

7.1. Modificarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Metodologie modificată 

7.2. Organizarea cursurilor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru şomeri. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

Trimestrul II, 

2017 

Nr de persoane instruite 

8. Dezvoltarea cadrului normativ privind mobilitatea profesionala şi încheierea acordurilor 

bilaterale în domeniul migraţiei de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul normativ aprobat 

8.1. Elaborarea şi adoptarea proiectului de modificare a Legii nr. 180 cu privire la migraţia de muncă 

din 10.07.2008. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul I, 

2017 

Lege aprobată 

8.2. Iniţierea unor dialoguri cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

HG  aprobată 



133 
 

8.3. Asigurarea drepturilor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în baza acordurilor bilaterale 

semnate de Republica Moldova. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

4 proiecte de acorduri şi 

aranjamente administrative 

elaborate, 3 acorduri şi 

aranjamente administrative 

negociate şi semnate 

9. Dezvoltarea programelor de informare şi consiliere a cetăţenilor pentru a asigura o mobilitate 

sigură a cetăţenilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

Trimestrul I, 

2017 

Nr de persoane consiliate şi 

informate 

10. Promovarea şi implementarea unui program complex, multidisciplinar şi interinstituţional de 

reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Program implementat 

10.1. Instituirea a 10 birouri de informare şi reintegrare. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

Trimestrul III, 

2016 

Birouri instituite 

11. Majorarea graduală a salariului minim pe ţară în vederea creşterii protecţiei sociale a salariaţilor, 

perfecţionarea sistemelor de salarizare în vederea motivării pentru productivitate şi excelenţă 

profesională. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Salariu minim majorat gradual 

11.1. Revizuirea modului de stabilire a salariului minim pe ţară. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

11.2. Modificarea cuantumului salariului minim pe ţară. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II 

2016, 2017, 

2018 

Hotărîre de Guvern aprobată 

11.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern 

11.4. Elaborarea unui nou sistem de salarizare a militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă 

angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect prezentat Guvernului 

spre examinare 

11.5. Elaborarea proiectului de lege privind  modificarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern 

11.6. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului de stabilire a sporului pentru vechime în muncă 

pentru profesiile de muncitori. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

11.7. Revizuirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în funcţie de dinamica 

indicelui preţurilor de consum şi creşterea productivităţii muncii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul II 

2016, 2017, 

2018 

Hotărîre de Guvern aprobată 

B. Asigurări sociale 

1. Instituirea pensiei de bază ca instrument de sporire a protecţiei sociale a pensionarilor. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru legislativ modificat 
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1.1. Elaborarea proiectului de Lege privind instituirea pensiei de bază. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea studiului privind oportunitatea de instituire a pensiei de bază în aspect social, luînd în 

considerare posibilitatea financiară a sistemului public de asigurări sociale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul IV, 

2016 

Studiu elaborat 

2. Asigurarea stabilităţii, durabilităţii şi transparenţei sistemului public de asigurări sociale. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

2.1. Elaborarea şi aprobarea proiectelor de legi anuale ale  bugetului asigurărilor sociale pentru anii 

2016, 2017 şi 2018. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul II, 

2016, 

Trimestrul IV, 

2016, 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiecte elaborate şi aprobate 

2.2. Întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (lunar, semianual, 

anual). 

Casa Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul III 

2017 

Trimestrul III 

2018 

Rapoarte elaborate 

3. Crearea şi consolidarea mecanismului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale în baza 

contribuţiilor de asigurări sociale achitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

3.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV 

din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii 

de asigurări sociale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

3.2. Consolidarea procesului de evidenţă individuală a contribuţiilor, inclusiv prin prezentarea 

electronică a declaraţiilor REV-5 cu aplicarea semnăturii electronice. 

Casa Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul III, 

2018 

100% plătitori de contribuţii 

au prezentat declaraţiile 

electronic  cu aplicarea 

semnăturii electronice din cei 

obligaţi  

3.3. Stabilirea drepturilor de asigurări sociale în baza legislaţiei în vigoare.  Casa Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

100% prestaţii sociale stabilite 

conform normelor legale în 

vigoare 

4. Efectuarea schimbărilor parametrice în sistemul de pensionare în vederea eficientizării 

formulelor de calcul şi indexare a pensiilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2018 

Cadru legislativ modificat 

4.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 

privind pensiile de asigurări sociale de stat. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul II, 

2017 

Proiect elaborat şi aprobat 

5. Continuarea procesului de unificare a condiţiilor de pensionare pentru toate categoriile de 

persoane. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

5.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 

privind pensiile de asigurări sociale de stat (unificarea formulei de calcul al pensiei). 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

6. Implementarea certificatelor electronice de concediu medical. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii,  Casa 

Naţională de Asigurări 

Trimestrul III, 

2018 

Certificate electronice 

implementate 
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Sociale 

6.1. Elaborarea studiului de implementare a certificatelor electronice de concediu medical. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii,  Casa 

Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul III, 

2017 

Studiu elaborat 

6.2. Elaborarea şi aprobarea conceptului de certificat electronic de concediu medical. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii,  Casa 

Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat şi aprobat 

6.3. Reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate 

temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii,  Casa 

Naţională de Asigurări 

Sociale 

Trimestrul III, 

2018 

Soft aplicativ elaborat şi 

implementat, Proces 

reorganizat 

C. Asistenţă socială şi protecţia familiei 

1. Dezvoltarea sistemică a asistenţei sociale pentru a spori nivelul de protecţie a cetăţenilor, 

familiilor şi coeziunea socială. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul normativ aprobat 

1.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială”. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

1.2. Elaborarea şi promovarea Planului de acţiuni (2017-2019) pentru implementarea Programului 

naţional strategic în domeniul securităţii demografice. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul I, 

2017 

Plan aprobat 

2. Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate prin perfecţionarea cadrului normativ care 

reglementează modul de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Acces asigurat 

2.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a Serviciului social pentru persoanele dependente de substanţe psihoactive şi 

Standardelor minime de calitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

2.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a Serviciului social de găzduire şi adaptare pentru boschetari şi Standardelor 

minime de calitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 

3. Sporirea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale prin implementarea eficientă a mecanismelor de 

acreditare şi inspecţie a prestatorilor de servicii sociale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de prestatori acreditaţi 

3.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

4. Consolidarea programelor de ajutor social pentru creşterea nivelului de protecţie a familiilor şi 

crearea mecanismelor de activare sociala. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul beneficiarilor de 

ajutor social 

4.1. Elaborarea proiectului legii pentru  modificarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

4.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2017 

Proiect aprobat 
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5. Prevenirea instituţionalizării copiilor prin dezvoltarea programelor de intervenţie timpurie şi 

dezvoltarea serviciilor alternative. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul serviciilor 

dezvoltate; Numărul de copii 

beneficiari ai serviciilor 

5.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate pentru 

organizarea şi funcţionarea serviciului social Centrul de plasament pentru copii în situaţie de risc. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

5.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate pentru 

organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de copii de tip familial. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

5.3. Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi 

pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta 4 luni – 1,5 (3) ani. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Cadru normativ aprobat 

5.4. Consolidarea capacităţilor membrilor Comisiilor raionale/municipale pentru protecţia copilului 

aflat în dificultate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul I, 

2017 

Membrii a 37 Comisii 

raionale/municipale instruiţi 

6. Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării, exploatării copiilor şi promovarea practicilor 

nonviolente în educaţia copiilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiecte aprobate 

6.1. Promovarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul 

Familiei, Codul Contravenţional, Codul Penal, Legea privind administraţia publică locală). 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei  

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

6.2. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de 

fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 948 din 07 august 2008. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

7. Dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii, implementarea programelor 

pentru dezvoltarea abilitaţilor parentale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru normativ aprobat 

7.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind completarea Regulamentului cu 

privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub 

tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25.05.2006. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

7.2. Revizuirea cadrului normativ în scopul majorării mărimii ajutorului bănesc lunar/unic din cadrul 

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2017 

Cadru normativ revizuit şi 

aprobat 

7.3. Modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

social asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului: copiilor nou-născuţi, copiilor cu 

dizabilităţi, minorelor gravide, mamelor minore cu risc de abandon a copilului. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2018 

Cadru normativ revizuit şi 

aprobat 

7.4. Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei în scopul asigurării celerităţii luării deciziilor, 

acordării sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, prevenirii şi 

combaterii corupţiei în procedura de adopţie. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2018 

Cadru normativ revizuit şi 

aprobat 

7.5. Revizuirea cadrului normativ în scopul asigurării dreptului adoptatorului/adoptatorilor la 

acordarea concediu suplimentar plătit cu o durată de 30 zile calendaristice în perioada de 

potrivire cu copilul adoptabil. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul I, 

2018 

Cadru normativ revizuit şi 

aprobat 

8. Elaborarea şi implementarea programelor destinate copiilor rămaşi în ţară ca urmare a 

fenomenului migraţiei. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Programe implementate 
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8.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul 

reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi 

responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror 

părinţi /unicul părinte sunt plecaţi peste hotare). 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei; 

Ministerul Justiţiei;, 

Ministerul Afacerilor 

Interne;  Ministerul 

Educaţiei; Ministerul 

Sănătăţii 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect de lege prezentat spre 

adoptarea Parlamentului 

8.2. Dezvoltarea platformei informaţionale pentru sensibilizarea şi consilierea părinţilor, inclusiv a 

părinţilor migranţi şi copiilor acestora privind comunicarea eficientă cu copiii, diminuarea 

posibilelor efecte negative ale migraţiei, suport psiho-emoţional. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Platforma informaţională 

dezvoltată şi funcţională 

8.3. Identificarea oportunităţilor de organizare a activităţilor extraşcolare pentru copiii rămaşi în ţară 

ca urmare a fenomenului migraţiei. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul IV, 

2017 

Analiză efectuată 

9. Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin implementarea recomandărilor şi 

observaţiilor Comitetului ONU. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Recomandări implementate 

9.1. Elaborarea, definitivarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerele de resort 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

9.2. Elaborarea, definitivarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire modul de 

stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport”. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

9.3. Elaborarea, definitivarea şi consultarea proiectului de Decret al Preşedintelui Republicii Moldova 

pentru aprobarea semnării Protocolului Opţional la Convenţia ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de către RM prin Legea nr. 166 din 09.07.2010. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerele de resort 

Trimestrul III, 

2016 

Proiectul de Decret  consultat 

9.4. Elaborarea, definitivarea şi aprobarea Programului Naţional de incluziune sociala a persoanelor 

cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerele de resort 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

10. Elaborarea unui mecanism imparţial de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în vederea stabilirii 

capacităţii de muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism implementat 

10.1. Modificarea structurii şi modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru 

Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi structurilor teritoriale în vederea stabilirii 

unui mecanism imparţial de evaluare. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

11. Dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi mintale, prin crearea sistemului de îngrijiri în 

comunitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Program naţional implementat 

11.1. Evaluarea complexă a Internatului psihoneurologic din com. Brînzeni, r-nul Edineţ şi Internatul 

psihoneurologic din mun. Bălţi. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Evaluare efectuată 

11.2. Elaborarea şi aprobarea Programului naţional de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi 

intelectuale şi/sau tulburări mintale. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Program aprobat 
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12. Dezvoltarea societăţii inclusive, consolidarea capacităţilor angajaţilor instituţiilor publice 

implicate în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi consolidate 

12.1. Organizarea şi participarea, în parteneriat şi cu suportul ONG-lor, a partenerilor de dezvoltare, la 

diferite conferinţe, seminare, trening-uri, ş.a., în scopul consolidării capacităţilor angajaţilor 

instituţiilor publice implicate în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Partenerii de dezvoltare 

Trimestrul III, 

2018 

Evenimente organizate 

13. Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul combaterii violenţei în familie. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Şedinţe ale Consiliului 

organizate 

13.1. Fortificarea mecanismului instituţional în domeniu şi asigurarea activităţii Consiliului 

interministerial în prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrial Şedinţe organizate, raport de 

activitate elaborat anual 

14. Dezvoltarea cadrului legislativ şi de politici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie. Îmbunătăţirea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la servicii de calitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul normativ aprobat 

14.1. Elaborarea proiectului  hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Programului naţional în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

14.2. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului Serviciului linia telefonică pentru femei şi standarde minime de calitate. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul I, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

14.3. Organizarea unui atelier de lucru cu partea Ucraineană cu privire la definitivarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în 

domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii) copiilor 

neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate. 

 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Trimestrul II, 

2016 

Atelier de lucru organizat, 

Acord definitivat  

15. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la prevenirea şi eliminarea stereotipurilor de gen, 

precum şi a condiţiilor care generează situaţii discriminatorii în diferite domenii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Parteneri 

de dezvoltare 

Trimestrul III, 

2016 

Campanii de informare 

organizate 

15.1. Desfăşurarea procesului de autoevaluare pe dimensiunea gender în sectorul de securitate şi 

apărare. 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Serviciul 

Vamal, Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul IV,  

2016 

Chestionar de autoevaluare pe 

dimensiunea gender în 

sectorul de securitate şi 

apărare completat 

X. EDUCAŢIA 

1. Ridicarea prestigiului profesiei de pedagog prin elaborarea şi implementarea unui sistem de 

salarizare orientat spre motivarea performanţei, carieră, autonomie educaţională şi integritate. 

Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul I, 

2017 

Sistem de salarizare 

implementat 

1.1. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de evaluare externă a cadrelor didactice din instituţiile de 

învăţămînt general. 

Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul III, 

2016 

Metodologie aprobată 
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1.2. Elaborarea şi aprobarea metodologiei de autoevaluare şi evaluare externă a cadrelor de 

conducere. 

Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul III, 

2016 

Metodologie aprobată 

1.3. Analiza situaţiei actuale cu privire la evaluarea şi motivarea resursei umane în educaţie şi 

elaborarea unui concept cu privire la salarizarea în baza performanţelor. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Concept elaborat 

1.4. Elaborarea cadrului normativ privind reducerea duratei zilei de muncă şi a normei didactice 

pentru un salariu de funcţie la 75% în primii trei ani de activitate didactică după absolvirea 

instituţiei de învăţămînt. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre de Guvern aprobată 

1.5. Elaborarea şi prezentarea spre aprobare a modificărilor legislative necesare pentru introducerea 

sistemului de salarizare în baza performanţelor. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul I, 

2017 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern 

2. Aprobarea şi implementarea unui program naţional pentru sporirea calităţii resursei umane în 

educaţie, inclusiv prin reconceptualizarea învăţământului pedagogic. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Program naţional elaborat şi 

implementat 

2.1. Aprobarea Programului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din educaţie. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Program aprobat 

2.2. Revizuirea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi a specialităţilor în 

învăţămîntul superior. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Nomenclator aprobat 

2.3. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate din 

învăţămîntul profesional tehnic. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Cursuri organizate în cadrul a 

4 Centre de excelenţă  

2.4. Eficientizarea procesului de formare profesională în învăţămîntul pedagogic prin revizuirea 

reţelei de instituţii de învăţămînt superior. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Reţea de instituţii revizuită 

3. Dezvoltarea unui mecanism eficient de monitorizare, analiză a progresului, consultare şi 

informare a mediului academic şi a societăţii civile în procesul de implementare a cadrului legal 

şi de politici din domeniul educaţiei. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Mecanism de comunicare 

eficientizat 

3.1. Organizarea întrunirilor cu reprezentanţii mediului academic şi ai societăţii civile pentru 

informarea, consultarea şi implicarea în procesul de implementare a cadrului legal şi de politici 

în domeniul educaţiei. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Întruniri semestriale 

organizate  

4. Consolidarea capacităţilor şi funcţionalităţii instituţiilor de asigurare a calităţii în învăţământ. Ministerul Educaţiei, 

Cancelaria de Stat, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional, 

Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional, 

Agenţia Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare 

Trimestrul IV, 

2017 

Instituţii funcţionale 

4.1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Inspectoratului Şcolar Naţional. Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul IV, 

2017 

100% din posturi ocupate 

100% din angajaţi instruiţi în 

domeniile prioritare de 

activitate 
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4.2. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a 

Calităţii în Învăţămîntul Profesional. 

Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional,  

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2016 

Cel puţin 75% din posturi în 

aparatul administrativ 

ANACIP ocupate 

Consiliu de Conducere 

aprobat 

4.3. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi 

Evaluare. 

Ministerul Educaţiei, 

Agenţia Naţională pentru 

Curriculum şi Evaluare 

Trimestrul IV, 

2017 

100% din posturi ocupate 

100% din angajaţi instruiţi în 

domeniile prioritare de 

activitate 

5. Evaluarea externă a calităţii programelor şi a instituţiilor de învăţământ în vederea autorizării de 

funcţionare provizoriei sau acreditării. 

Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Agenţia Naţională 

de Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem de evaluare externă 

implementat 

5.1.  Elaborarea ghidului de implementare a standardelor de calitate în învăţămîntul primar, gimnazial 

şi liceal din perspectiva şcolii prietenoase copilului. 

Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Ghid elaborat 

5.2.  Elaborarea planului de acţiuni privind implementarea standardelor de calitate în învăţămîntul 

primar, gimnazial şi liceal din perspectiva şcolii prietenoase copilului. 

Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2016 

Plan de acţiuni aprobat 

5.3. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de raportare a instituţiilor de învăţămînt general. Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul III, 

2016 

Metodologie aprobată 

5.4. Revizuirea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt general. Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul IV, 

2016 

Regulament aprobat 

5.5. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de evaluare şi autoevaluare a instituţiilor de învăţămînt 

general. 

Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul I, 

2017 

Metodologie aprobată 

5.6. Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt general. Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Naţional 

Trimestrul II, 

2018 

Cel puţin 75% instituţii 

acreditate conform planului 

aprobat 

5.7. Evaluarea externă şi acreditarea programelor de studii pentru învăţămîntul profesional tehnic. Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional,  

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul II, 

2018 

20 de programe de studii 

pentru învăţămîntul 

profesional tehnic acreditate 
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5.8. Evaluarea externă şi acreditarea programelor de studii de licenţă şi master. Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în 

Învăţămîntul Profesional,  

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Programe acreditate 

 

1) în 2016: 

10 programe de licenţă şi 

master în economie acreditate 

10 programe de master 

autorizate provizoriu din 

diverse domenii de formare 

profesională 

10 programe de licenţă şi 

master în ştiinţe ale educaţiei 

acreditate 

12 programe de licenţă în 

diferite domenii de formare 

profesională autorizate de 

agenţii internaţionale 

acreditate  

în 10 instituţii de învăţămînt 

privat acreditate instituţional 

2) în 2017: 

20 de programe de licenţă în 

domeniul ştiinţelor educaţiei 

acreditate 

20 de programe de master în 

domeniul ştiinţelor educaţiei 

acreditate 

3) în 2018: 

30 programe de master în 

diferite domenii de formare 

profesională acreditate 

6. Modernizarea curriculară pentru asigurarea relevanţei studiilor şi integrării socioprofesionale 

depline. 

Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Curriculum modernizat şi 

implementat 

6.1. Aprobarea Standardelor profesionale pentru cadrele didactice şi cadrele manageriale din 

învăţămîntul general. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Standarde profesionale 

aprobate 

6.2. Aprobarea Cadrului de Referinţă al Curriculumului Naţional. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Cadrul de referinţă al 

Curriculumului aprobat 

6.3. Revizuirea curriculumului pentru educaţia timpurie. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Curriculum aprobat 
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6.4. Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţării. Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Standarde aprobate 

6.5. Dezvoltarea referenţialului de evaluare în bază de competenţe. Ministerul Educaţiei, 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Trimestrul II, 

2017 

Referenţial aprobat 

6.6. Revizuirea curricula şcolare (pentru clasele I, V, X). Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2017 

Curricula aprobate 

6.7. Elaborarea şi aprobarea curricula în învăţămîntul profesional tehnic. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2018 

20 curricula aprobate 

6.8. Modernizarea Curriculumului în domeniul Drept în conformitate cu standardele europene. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Curriculum revizuit în 13 

instituţii de învăţămînt 

superior 

6.9. Promovarea competitivităţii şi a posibilităţilor de angajare a studenţilor prin introducerea 

metodologiilor de predare noi (învăţării bazate pe probleme (PBL), învăţare bazată pe întrebări şi 

simulări (EBL)). 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

6 programe de studii 

implementate în baza 

metodologiilor de predare noi 

în 6 universităţi 

7. Implementarea tehnologiilor informaţionale în managementul instituţiilor şi în procesul 

educaţional la toate treptele de învăţămînt. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Tehnologii informaţionale 

implementate 

7.1. Implementarea platformei de comunicare şi schimb de bune practici între cadrele didactice. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Platformă educaţională 

funcţională 

7.2. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni e-Educaţie 2016-2020. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Plan de acţiuni aprobat 

7.3. Elaborarea şi aprobarea Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a evaluării competenţelor 

digitale ale elevilor şi ale cadrelor didactice. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Metodologii aprobate 

7.4. Elaborarea manualelor electronice pentru învăţămîntul general. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

2 manuale digitale pilot 

elaborate 

7.5. Elaborarea cursurilor digitale „Utilizarea mijloacelor TIC în procesul didactic” şi „Utilizarea 

mijloacelor TIC în managementul educaţional”. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2017 

Cursuri elaborate 

7.6. Implementarea cursurilor opţionale „Robotica”, „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”, 

„Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor” în instituţiile de învăţămînt general. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Cursuri implementate în 50 de 

instituţii 

8. Modernizarea infrastructurii instituţiilor de învăţămînt orientată spre inovarea, relevanţa, 

eficienţa educaţiei şi accesul echitabil la studii. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Infrastructură modernizată 

8.1. Elaborarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare strategică pentru Centrele de Excelenţă. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

3 Planuri de dezvoltare 

strategică aprobate 
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8.2. Reorganizarea sistemului de instituţii de tip rezidenţial pentru educaţia şi îngrijirea copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Instituţii reorganizate 

1) în 2016 – 5 instituţii 

2) în 2017 – 2 instituţii 

3) în 2018 – 2 instituţii 

8.3. Consolidarea şi modernizarea infrastructurii Centrelor de Excelenţă. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Contracte de reconstrucţie a 

10 Centre de Excelenţă 

semnate 

9. Elaborarea şi implementarea mecanismelor de asigurare a transparenţei şi a participării 

comunităţii la procesele decizionale privind dezvoltarea şi administrarea eficientă a instituţiilor 

de învăţământ şi formarea competenţelor pentru participare. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Mecanisme implementate 

9.1. Elaborarea şi publicarea fişelor şcolii pentru toate instituţiile de învăţămînt general. Ministerul Educaţiei Trimestrul I al 

anului următor 

celui de 

referinţă 

Fişele şcolilor elaborate şi 

publicate 

9.2. Publicarea bugetelor tuturor instituţiilor de învăţămînt general. Ministerul Educaţiei Trimestrul I al 

anului următor 

celui de 

referinţă 

Bugetele şcolilor publicate 

9.3. Elaborarea platformei de noutăţi în educaţie. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Platformă de noutăţi 

funcţională 

9.4. Elaborarea platformei de conţinuturi educaţionale. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Platformă de conţinuturi  

funcţională 

9.5. Implementarea autonomiei universitare extinse prin: 

- instituirea Consiliului de Etica şi management; 

- instituirea Consiliilor de dezvoltare strategică instituţională pentru asigurarea dualităţii 

structurilor de guvernare universitară. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Consiliu de Etică şi 

Management instituit 

 

Consilii de Dezvoltare 

Strategică Instituţională 

instituite în toate universităţile 

10. Perfecţionarea cadrului normativ şi elaborarea programului naţional privind promovarea formării 

profesionale pe parcursul întregii vieţi. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

Cadru normativ aprobat 

10.1. Aprobarea Regulamentului de formare continuă a adulţilor. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 

10.2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii didactice în cadrul unităţilor de 

instruire a conducătorilor de autovehicule. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 

10.3. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării 

provizorie şi acreditare a programelor de studii pentru adulţi. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Metodologie aprobată 

10.4. Crearea unui sistem informaţional cu privire la ofertele de formare pe parcursul întregii vieţi. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

Informaţie plasată pe 

platformă electronică 

(Registrul electronic al 

serviciilor educaţionale 

acreditate) 
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11. Dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor şi a instrumentelor pentru recunoaşterea şi validarea 

competenţelor şi a calificărilor obţinute în diferite contexte educaţionale, eliminarea barierelor 

pentru dezvoltarea şi mobilitatea profesională. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Cadru normativ aprobat 

11.1. Aprobarea Regulamentului pentru certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în 

contexte de educaţie nonformală şi informală. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 

11.2. Elaborarea Metodologiei pentru recunoaşterea competenţelor dobîndite în contexte de educaţie 

nonformală şi informală, inclusiv cele dobîndite peste hotare. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul II, 

2016 

Metodologie aprobată 

12. Dezvoltarea reţelei serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară şi perfecţionarea cadrului 

normativ privind funcţionarea acestor servicii. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Reţea a serviciilor de educaţie 

antepreşcolară şi preşcolară 

dezvoltată; cadru normativ 

perfecţionat 

12.1. Realizarea unui studiu comparativ privind organizarea educaţiei timpurii în ţările UE. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Studiu elaborat 

Raport aprobat 

12.2. Modernizarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor de educaţie 

timpurie. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Cel puţin 10 instituţii cu 

infrastructură modernizată şi 

bază tehnico-materială şi 

didactică îmbunătăţită 

12.3. Elaborarea formulei de finanţare per copil pentru domeniul educaţiei timpurii. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Formulă elaborată 

13. Implementarea programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive şi cultivarea toleranţei şi 

tratamentului non-discriminator în mediul educaţional şi în societate. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul I, 

2017 

Program naţional implementat 

13.1. Elaborarea şi aprobarea conceptului privind individualizarea procesului educaţional prin 

curriculum modificat. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Concept aprobat   

13.2. Elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni privind dotarea şcolilor cu echipament special, 

necesar pentru instruirea persoanelor cu dizabilităţi. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Plan de acţiuni aprobat 

13.3. Revizuirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului psihologic. Ministerul Educaţiei Trimestrul I, 

2017 

Regulament aprobat 

13.4. Aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt special. Ministerul Educaţiei Trimestrul I, 

2017 

Regulament-tip aprobat 

14. Consolidarea activităţii de cercetare în instituţiile de învăţămînt superior prin promovarea 

parteneriatelor dintre universitate-guvern-business şi facilitarea internaţionalizării. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Economiei,  

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul II, 

2018 

Parteneriate promovate; studii 

internaţionalizate 

14.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea postdoctoratului. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Regulament aprobat 
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14.2. Implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat prin dezvoltarea şcolilor doctorale, 

realizarea unor noi programe de doctorat şi implicarea tinerilor conducători de doctorat. 

Ministerul Educaţiei, 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul II, 

2018 

Şcoli doctorale funcţionale 

15. Modernizarea învăţămîntului profesional tehnic în vederea asigurării relevanţei studiilor, 

angajabilităţii absolvenţilor şi integrarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în Spaţiul 

European al educaţiei şi formării profesionale prin promovarea principiilor procesului de la 

Copenhaga. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Camera de comerţ şi 

Industrie 

Trimestrul II, 

2018 

Învăţămînt profesional tehnic 

modernizat 

15.1. Elaborarea şi aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor Profesionale. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

15 calificări aprobate 

15.2. Implementarea programelor de formare profesională duală în învăţămîntul profesional tehnic. Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Economiei, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie  

Trimestrul IV, 

2017  

Numărul de locuri la 

programe de formare 

profesională prin sistem dual 

în creştere cu 10% faţă de 

anul precedent 

15.3.  Implementarea sistemului de management al calităţii în sistemul profesional tehnic. Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2017 

Sistem implementat 

15.4. Implementarea unui sistem nou de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare în 

învăţămîntul profesional tehnic. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Camera de comerţ şi 

Industrie 

Trimestrul II, 

2018 

Sistem implementat 

16. Stimularea implicării mediului economic, partenerilor sociali şi a comunităţii civile în educaţie 

pentru utilizarea eficientă a expertizei, sincronizarea activităţilor şi optimizarea resurselor. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadru Naţional al Calificărilor 

dezvoltat cu participarea 

partenerilor 

16.1. Crearea structurii de dezvoltare a Cadrului Naţional de Calificări în învăţămîntul profesional 

tehnic şi superior. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul I, 

2017 

Structură creată 

16.2. Constituirea Comitetului sectorial în domeniul Energetic. Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Comitet sectorial constituit 

16.3. Crearea Registrului Naţional de Calificări în învăţămîntul profesional tehnic şi superior. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2017 

Registrul Naţional de 

Calificări funcţional 
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16.4. Implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor, în structurile de 

guvernare universitară, la organizarea stagiilor de practică, dezvoltarea infrastructurii 

universitare etc. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Mediu de afaceri implicat 

17. Perfecţionarea cadrului normativ şi modernizarea infrastructurii şcolare pentru alimentarea 

sănătoasă a copiilor şi elevilor. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

Cadru normativ şi 

infrastructură dezvoltate 

17.1. Modernizarea sistemelor de apă şi sanitaţie ale instituţiilor de învăţămînt general pentru 

asigurarea cu apă potabilă şi alimentaţie sănătoasă a copiilor şi elevilor. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Sisteme de apă şi sanitaţie 

renovate în 10 instituţii 

17.2. Elaborarea Hotărîrii Guvernului privind reglementarea alimentaţiei copiilor din instituţiile de 

învăţămînt general şi profesional tehnic. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

Hotărîre de Guvern aprobată 

18. Perfecţionarea normelor de finanţare în învăţămîntul în vederea satisfacerii noilor standarde 

educaţionale. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2017 

Norme de finanţare 

perfecţionate şi implementate 

18.1. Elaborarea Regulamentului privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de 

învăţămînt profesional tehnic. 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul III, 

2016 

Regulament elaborat, avizat şi 

prezentat spre aprobare 

18.2. Implementarea noului mecanism de finanţare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic. Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Trimestrul II, 

2017 

Toate instituţiile finanţate în 

baza noii formule de finanţare 

19. Însuşirea calitativă a limbii romane a Republicii Moldova în şcoală şi în societate şi promovarea 

bunei funcţionări a acesteia în comunicarea între cetăţenii. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Concepţie didactică pentru 

predarea şi învăţarea limbii 

române de către copiii/elevii 

alolingvi aprobată 

19.1. Elaborarea Curriculumului la limba română în instituţiile de educaţie timpurie cu program în 

limbile minorităţilor naţionale. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Curriculum aprobat 

19.2. Aprobarea Concepţiei didactice pentru predarea şi învăţarea limbii române de către copiii/elevii 

alolingvi în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, componenta 

Limba şi literatura română în şcolile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2016 

Concepţie aprobată 

19.3. Elaborarea ghidului de implementare a Curriculumului  la limba română  (grupele medie, mare şi 

pregătitoare)  în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2017 

Ghid elaborat 

19.4. Organizarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice la metodica predării şi  învăţării 

limbii române în instituţiile de educaţie timpurie. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Programe elaborate şi 

aprobate               

 Cca 200 cadre didactice 
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instruite 

19.5. Organizarea cursurilor de formare continuă pentru profesorii de limba şi literatura română din 

instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal) 

în vederea modernizării procesului de învăţare. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

Cca 200 de cadre didactice 

instruite anual 

19.6. Organizarea cursurilor de studiere  a limbii române pentru cadrele didactice alolingve. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2018 

70 cadre didactice instruite 

anual 

20. Elaborarea şi implementarea programului naţional pentru educaţia extracurriculară orientată spre 

realizarea funcţiei de dezvoltare a vocaţiei, creativităţii şi spiritului antreprenorial. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2017 

Program implementat 

20.1. Elaborarea conceptului privind consilierea şi ghidarea în carieră a elevilor. Ministerul Educaţiei Trimestrul II, 

2016 

Concept aprobat 

20.2. Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţămînt extraşcolar. 

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Regulament aprobat 

20.3. Elaborarea şi aprobarea Programului de diversificare a activităţilor extraşcolare. Ministerul Educaţiei Trimestrul III, 

2017 

Program aprobat 

XI. CERCETARE ŞI ŞTIINŢĂ 

1. Dezvoltarea mecanismelor pentru stimularea meritocraţiei, stoparea exodului de cadre ştiinţifice 

şi motivarea diasporei pentru participare în proiectele naţionale de cercetare. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiecte de cercetare comune, 

Mecanisme elaborate 

2. Asigurarea condiţiilor pentru atingerea performanţei în cercetare şi perfecţionarea cadrului 

normativ privind finanţarea sustenabilă a ştiinţei în vederea promovării şi valorificării excelenţei 

ştiinţifice şi a impactului societal. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Acte normative elaborate şi 

aprobate 

3. Elaborarea unui program naţional de motivare pentru cariera ştiinţifică. Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2017 

Program elaborat 

3.1. Actualizarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice Academia de Ştiinţe a 

Moldovei,  CNAA, 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Hotărîrea Guvernului privind  

aprobarea modificărilor şi 

completărilor la  

Nomenclatorului 

specialităţilor ştiinţifice 

4. Promovarea cercetărilor interdisciplinare orientate spre soluţionarea provocărilor societale 

(salvgardarea identităţii şi patrimoniului cultural, creşterea calităţii şi speranţei la viaţă, 

conservarea biodiversităţii şi securitatea ecologică, generarea de cunoaştere,implementarea 

inovaţiilor si a transferului tehnologic) din sursele bugetului de stat şi surse externe. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul II, 

2018 

Numărul 

proiectelor/programelor 

ştiinţifice finanţate  

5. Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare. Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

Trimestrul IV, 

2016 

Parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice înfiinţate 
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6. Crearea parteneriatelor dintre diaspora ştiinţifică şi organizaţiile din sfera cercetării şi inovării 

din Republica Moldova, susţinerea mobilităţii profesionale şi motivarea pentru reîntoarcerea în 

ţară a cercetătorilor. 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul III, 

2018 

Parteneriate create 

XII. SĂNĂTATEA 

1. Alinierea la bunele practici europene conform aquis-ului european, inclusiv prin aprobarea 

Codului Sănătăţii, ajustarea Cadrului normativ aferent. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

20 de proiecte aprobate  

1.1. Aprobarea Codului Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

1.2. Ajustarea cadrului normativ în domeniul transplantului la acquis-ul comunitar. Ministerul Sănătăţii  Trimestrul IV 

2016 

2 proiecte probate  

2. Organizarea serviciilor medicale în funcţie de necesităţile populaţiei prin crearea reţelei naţionale 

strategice de prestatori de servicii medicale. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul III, 

2018 

Reţea naţională de prestatori 

de servicii creată şi 

funcţională  

3. Finanţarea prestatorilor de servicii medicale în baza rezultatelor şi performanţelor demonstrate; 

îmbunătăţirea mecanismelor de plată/remunerare instituţionale şi personale; schimbarea formulei 

de finanţare pentru anumite tipuri de asisitenţă medicală. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul III, 

2018 

100% de instituţii din AMP 

sunt contractate în baza 

rezultatelor; 

Mecanismul de contractare a 

spitalelor în baza rezultatelor 

aprobat  

3.1. Elaborarea criteriilor minime pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti. Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

3.2. Modificarea mecanismului de salarizare a angajaţilor din instituţiile medicale finanţate de la 

bugetul de stat. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul IV, 

2016 

Mecanismul aprobat 

3.3. Revizuirea programului de stimulare bazat pe performanţă în Asistenţa Medicală Primară 

(AMP). 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV 

2016 

Indicatori de performanţă 

elaboraţi şi prezentaţi 

Ministerului Sănătăţii 

4. Îmbunatatirea accesului la tratament medicamentos prin schimbarea politicilor de preţuri la 

medicamente, extinderea listei de medicamente compensate, revizuirea protocoalelor naţionale şi 

formularului farmacoterapiutic naţional. 

Ministerul Sănătăţii 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul III, 

2018 

1. % de majorare a preţurilor 

la medicamente în limita 

inflaţiei anuale;  

2. % de majorare a numărului 

de (resurselor financiare 

pentru) medicamente 

compensate 

4.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a 

medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 
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4.2. Extinderea listei de medicamente compensate şi revizuirea ratei medii de rambursare a 

medicamentelor. 

Ministerul Sănătăţii,  Trimestrul IV, 

2016 

Numărul de DCI de 

medicamente incluse în lista 

medicamentelor compensate  

4.3. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind avizarea şi înregistrarea preţului de producător 

la medicamente. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

4.4. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privitor la publicitatea şi promovarea pe piaţă a 

medicamentelor. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 

5. Modernizarea serviciilor de sănătate, inclusiv serviciului de supraveghere de stat al sănătăţii 

publice, prin regionalizarea acestuia, îmbunătăţirea coordonării la nivel local între toate 

nivelurile de asistenţă medicală. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

1. 10 de centre de sănătate 

publică de performanţă 

funcţionale; 

2. 34 de Consilii teritoriale de 

sănătate publică funcţionale.   

5.1. Elaborarea şi aprobarea modificărilor şi completărilor la Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat  

5.2. Elaborarea şi promovarea modificărilor şi completărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 

mai 2010 „Cu privire la Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice”. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat  

6. Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative şi reabilitare, serviciilor comunitare şi de sănătate 

mintală, asigurarea sănătăţii reproducerii, fortificarea serviciului de asistenţă medicală urgentă 

prespitalicească. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

1. Numărul de paturi de 

îngrijiri cronice; 

2. Numărul de beneficiari de 

servicii de reabilitare 

/geriatrie/îngrijiri paliative; 

3. 36 de centre comunitare de 

sănătate mintală funcţionale; 

4. Numărul de cazuri de 

reproducere umană asistate 

medical; 

5. 0,8 echipe de asistenţă 

medicală de urgenţă la 10.000 

locuitori. 

6.1. Elaborarea Strategiei privind sănătatea reproducerii pentru 2016-2020. Ministerul Sănătăţii Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

6.2. Elaborarea şi implementarea Programului Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă 

pentru anii 2016 – 2020. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

6.3. Revizuirea Regulamentului-cadru şi standardelor minime de calitate pentru centrele comunitare 

de sănătate mintală. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

7. Sporirea eficienţei instituţiilor medicale prin îmbunătăţirea mecanismelor de guvernanţă şi 

schimbarea mecanismelor de achiziţii în sănătate. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 
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7.1. Instituirea managementului administrativ comun pentru unele spitale publice din mun. Chişinău. Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

50% din spitale publice din 

mun. Chişinău se află sub 

administrare comună  

7.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului pentru achiziţii publice a medicamentelor şi altor 

produse de uz medical procurate centralizat. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

8. Stimularea investiţiilor în modernizarea tehnologiilor medicale, inclusiv din resurse formate de 

instituţii pentru aceasta, dar şi sporirea cotei procentuale a contribuţiei financiare a fondatorilor 

instituţiilor medico-sanitare publice. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

Numărul de instituţii medico-

sanitare cu bază tehnico-

materială modernizată 

8.1. Elaborarea proiectului de lege privitor la asigurarea finanţării instituţiilor medico sanitare publice 

de către autorităţile publice locale, în calitate de fondator. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2017 

Proiect de lege aprobat 

9. Centrarea sistemului de sănătate pe nevoile pacientului, fortificarea asistenţei medicale primare, 

îmbunătăţirea accesului la toate tipurile de asistenţă medicală prin digitalizarea completă a 

întregului sistem de sănătate; asigurarea transparenţei, clarităţii şi simplităţii regulilor de acces, 

dar şi pachetului de servicii încadrat în Programul Unic. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

100% de instituţii AMP aplică 

SIA   

9.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

9.2. Implementarea Sistemului informaţional automatizat „e-Prescripţie”. Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Centrul de 

Guvernare Electronică 

Trimestrul III, 

2018 

Sistem informaţional 

funcţional 

10. Asigurarea profilaxiei şi controlului eficient al bolilor infecţioase cu impact social, controlului 

maladiilor netransmisibile, bolilor profesionale, promovarea şi educarea de timpuriu a modului 

sănătos de viaţă prin adoptarea de noi programe naţionale intersectoriale. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul III, 

2018 

1. Acoperirea vaccinala a 

populaţiei este 92%; 

2. Reducerea cu 2% a 

mortalităţii prin maladii 

netransmisibile 

10.1. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru promovarea Programului naţional de 

profilaxie şi control al HIV/SIDA şi ITS pe anii 2016-2020. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.2. Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru promovarea Programului naţional de 

profilaxie şi control a TB pentru anii 2016-2020. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.3. Promovarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020. Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

10.4. Elaborarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-

2021. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat 

10.5. Promovarea Programului de promovare şi educare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-

2020. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 
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10.6. Promovarea Programului naţional de control al cancerului pentru 2016- 2025. Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 

10.7. Elaborarea Programului naţional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi 

acid folic. 

Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect elaborat 

10.8. Elaborarea Programului Naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2020. Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

11. Implementarea legislaţiei privind controlul tutunului, aprobarea pachetului de legi privind 

controlul alcoolului, aplicarea taxei pe viciu şi creşterea accizelor pentru produsele din tutun şi 

băuturile alcoolice, ca sursă de finanţare suplimentară pentru sistemul de sănătate. 

Ministerul Sănătăţii; 

Ministerul Finanţelor; 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul III, 

2018 

4 proiecte aprobate 

11.1. Promovarea proiectului legii privind controlul alcoolului. Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat 

11.2. Elaborarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021. Ministerul Sănătăţii, 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect elaborat 

12. Implimentarea mecanismelor noi de formare, motivare şi reţinerea resurselor umane în sănătate, 

prin aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii 2016-2025. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

Gradul de asigurare a 

instituţiilor medicale cu 

personal medical este nu mai 

mic de 80 % 

12.1. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de salarizare în baza criteriilor de performanţă a 

personalului medical instituţiilor încadrate în AOAM. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2016 

Proiect aprobat 

12.2. Revizuirea mecanismului de oferire şi a cuantumului îndemnizaţiilor pentru tinerii specialişti 

angajaţi în mediul rural. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

13. Restabilirea încrederii reciproce şi îmbunătăţirea relaţiei medic-pacient prin aprobarea şi 

implementarea noului Codul Deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

100% de instituţii au instituit 

şi este lucrativ Comitetul de 

Etică instituţional 

13.1. Aprobarea Codului Deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului. Ministerul Sănătăţii Trimestrul I, 

2017 

Proiect aprobat  

14. Îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a resurselor umane, prin fortificarea bazelor de 

cercetare medicală şi ştiinţifică, precum şi instruire universitară şi postuniversitară, prin crearea 

Spitalului Universitar. 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2018 

Numărul de curriculum-uri 

universitare şi postuniversitare 

revizuite 

14.1.  Crearea Spitalului Universitar. Ministerul Sănătăţii Trimestrul III, 

2016 

Proiect aprobat 
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14.2. Elaborarea şi implementarea cadrului normativ cu privire la Clinica Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". 

Ministerul Sănătăţii Trimestrul II, 

2017 

Proiect aprobat 

XIII. CULTURA 

1. Elaborarea cadrului legal pentru protejarea patrimoniului cultural naţional, promovarea 

creativităţii artistice şi a industriilor culturale. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Cadru legislativ armonizat 

1.1. Elaborarea proiectului de lege privind mormintele şi operele comemorative de război. Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Proiect de lege aprobat 

1.2. Implementarea Legii cinematografiei nr.116 din 03 iulie 2014: 

1. Elaborarea Regulamentului privind susţinerea financiară a producţiei de film. 

2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografic. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Proiect de HG aprobat Proiect 

de HG aprobat 

1.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la teatre, 

circuri şi organizaţii concertistice nr.1242 din 15.10.2003. 

Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2017 

Proiect de lege şi HG aprobat 

1.4. Elaborarea proiectului Legii muzeelor (redacţie nouă). Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege şi HG aprobat 

1.5. Elaborarea proiectului Legii bibliotecilor (redacţie nouă). Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2016 

Proiect de lege şi HG aprobat 

1.6. Elaborarea Programului naţional privind promovarea diversităţii culturale. Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

Program elaborat 

1.7. Elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei Naţionale pentru UNESCO. Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Proiect de HG  şi Regulament 

aprobat 

2. Formarea şi dezvoltarea sistemului naţional de documentare, evidenţă, conservare şi protejare a 

patrimoniului cultural naţional. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Cadru instituţional format 

2.1. Documentarea şi evidenţa bunurilor de patrimoniu cultural. Ministerul Culturii Trimestrul I, 

2017 

 

 

Trimestrul I, 

2018 

150 de situri arheologice 

documentate, 2000 de obiecte 

de patrimoniu cultural mobil 

documentate 

200 de situri arheologice 

documentate, 1500 de obiecte 

de patrimoniu cultural mobil 

documentate 

2.2. Demararea proiectului TWINING „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al 

Republicii Moldova prin conservarea şi protejarea lui”.   

Ministerul Culturii  Trimestrul I, 

2017 

1 proiect demarat 

3. Valorificarea şi integrarea patrimoniului cultural şi a potenţialului creator în proiecte de 

dezvoltare comunitară naţionale şi locale. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Patrimoniu cultural valorificat 

3.1. Desfăşurarea proiectului „COMUS” – strategii urbane conduse de către comunităţile locale din 

oraşele istorice. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiect desfăşurat 
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3.2. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la Strategia privind valorificarea turistică a 

Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. 

Ministerul Culturii, Agenţia 

Turismului,  

Trimestrul IV, 

2016 

Hotărîre aprobată 

3.3. Semnarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Culturii şi USAID pentru valorificarea 

turistică a Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”. 

Ministerul Culturii, Agenţia 

Turismului 

Trimestrul II, 

2016 

Acord semnat 

3.4. Fortificarea cooperării dintre instituţiile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului. Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul II, 

2018 

2 acţiuni realizate anual 

4. Promovarea patrimoniului cultural naţional şi integrarea lui în sistemul valorilor europene şi 

mondiale. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Patrimoniu promovat 

4.1. Reconceperea nominalizării multinaţionale „Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie” şi 

retrimiterea formularului îmbunătăţit  şi a materialelor aferente la UNESCO. 

Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Dosar depus 

4.2. Promovarea nominalizării multinaţionale „Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie” în Lista 

reprezentativă UNESCO. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2017 

Dosar promovat 

4.3. Promovarea dosarului Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei şi promovarea în Lista 

Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii - UNESCO  (proiect România – 

Republica Moldova). 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

Dosar promovat 

4.4. Elaborarea proiectului „Cămaşa cu altiţă sau cămaşa încreţită la gît / ia” (în comun cu România), 

pentru nominalizare în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 

umanităţii. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Proiect elaborat 

4.5. Promovarea proiectului „Peisajul arheologic Orheiul Vechi” pentru înscriere în Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2017 

Proiect promovat 

5. Îmbunătăţirea şi consolidarea sistemului educaţional-artistic naţional. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Sistem consolidat 

5.1. Crearea Centrului de excelenţă în educaţie artistică. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2016 

Centru creat 

5.2. Integrarea patrimoniului cultural în sistemul naţional de educaţie prin elaborarea programelor 

educaţionale. 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

2 programe create 

5.3. Elaborarea proiectului de hotarîre de Guvern privind modificarea şi completarea 

„Nomenclatorului domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 853 din 14.12.2015. 

Ministerul Culturii Trimestrul II 

2016 

Proiect de hotărîre aprobat 
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6. Modernizarea şi diversificarea ofertei de servicii culturale. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Servicii culturale diversificate 

şi modernizate 

6.1. Susţinerea financiară a producţiei de film. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2017 

2 proiecte susţinute 

6.2. Implementarea Programului Novateca. Ministerul Culturii Trimestrul I, 

2017 

Trimestrul I, 

2018 

Servicii noi create 

6.3. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituţiei Publice „Biroul de 

Informare Turistică”. 

Agenţia Turismului Trimestrul IV, 

2017 

Proiect aprobat 

7. Dezvoltarea industriilor culturale şi protejarea meşteşugurilor tradiţionale. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Industrii culturale integrat în 

circuitul economic 

7.1. Elaborarea Foii de parcurs pentru susţinerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative . Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Foaie de parcurs elaborată 

7.2. Implementarea Programului pentru Cultură şi Creativitate al Parteneriatului Estic. Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2018 

6 evenimente organizate 

(seminare, workshop-uri), 2 

studii elaborate, 80 de 

persoane instruite  

7.3. Susţinerea start-up-urilor în domeniul industriilor creative. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

2 start-up-uri susţinute 

7.4. Susţinerea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

2 iniţiative susţinute anual 

8. Revitalizarea şi dezvoltarea infrastructurii culturale naţionale. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Infrastructură dezvoltată 

8.1. Restaurarea monumentelor de istorie şi cultură. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 proiecte de restaurare 

desfăşurate 

8.2. Acord de credit export privind finanţarea serviciilor de dotare tehnică a instituţiilor de cultură din 

Republica Moldova. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

Acord încheiat 

9. Promovarea politicii de formare a centrelor culturale comunitare. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Centre culturale formate 

9.1. Elaborarea Regulamentului caselor de cultură. Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Regulament aprobat 
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10. Formarea capacităţilor instituţionale necesare implementării Strategiei de dezvoltare a culturii 

„Cultura 2020” (Institutul Monumentelor, Institutul Cultural Moldovenesc, Centrul Naţional de 

Analiză şi Formare în domeniul culturii). 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Capacităţi consolidate 

10.1. Depunerea unor aplicaţii TAIEX (Misiune de experţi) în domeniile cinematografiei, 

marketingului şi dezvoltarea audienţei. 

Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Proiecte depuse 

10.2. Crearea Centrului Naţional de Analiză şi Formare în domeniul Culturii. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2017 

Centru creat 

10.3. Crearea Centrului Naţional al Cinematografiei.  Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2016 

Centru creat 

10.4. Crearea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Institut creat 

11. Susţinerea Programului Europa Creativă în scopul promovării proiectelor culturale ale 

asociaţiilor obşteşti şi instituţiilor de cultură. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Proiecte culturale promovate 

11.1. Organizarea sesiunilor de informare privind oportunităţile de participare la Programul UE 

„Europa Creativă”. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

3 sesiuni de informare 

organizate anual 

11.2. Organizarea seminarelor de scriere şi management a proiectelor culturale. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

3 sesiuni de instruire 

organizate anual 

12. Consolidarea relaţiilor culturale cu alte ţări, inclusiv cu diaspora. Ministerul Culturii 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul III, 

2018 

Relaţii bilaterale consolidate 

12.1. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte state în vederea îmbunătăţirii condiţiilor pentru mobilitatea 

artiştilor şi a altor personalităţi din domeniul culturii. 

 Ministerul Culturii,  

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

10 acţiuni culturale 

desfăşurate anual 

12.2. Acordarea asistenţei la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale în ţările de reşedinţă a 

diasporei moldoveneşti. 

Ministerul Culturii, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

6 acţiuni culturale desfăşurate 

anual 

13. Implementarea managementului performant în instituţiile publice de cultură. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Management performant 

implementat 

13.1. Elaborarea şi aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la Regulamentul privind managementul 

instituţiilor de cultură din domeniul public. 

Ministerul Culturii Trimestrul II, 

2018 

Regulament aprobat 

14. Implementarea modelelor de finanţare competitivă pentru susţinerea politicilor culturale şi a 

oamenilor de cultură. 

Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Modele implementate 

14.1. Stimularea activităţii performante a oamenilor de creaţie. Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

50 de indemnizaţii acordate 

oamenilor de creaţie 

14.2. Susţinerea proiectelor culturale şi editoriale promovate de asociaţiile obşteşti şi edituri. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Concurs de proiecte 

culturale/editoriale desfăşurat 

anual 

15. Digitalizarea arhivei patrimoniului cultural-istoric. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2018 

Patrimoniu digitalizat anual în 

proporţie de 5% 
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15.1. Digitizarea patrimoniului cultural naţional şi asigurarea reţelei de împrumut digital 

interbibliotecar. 

Ministerul Culturii Trimestrul I, 

2018 

Nr. documente digitizate, Nr. 

înregistrări digitizate ale 

patrimoniului imaterial, Nr. 

biblioteci intrate în reţea 

XIV. TINERET ŞI SPORT 

1. Promovarea şi stimularea participării tinerilor în cadrul diferitor programe de mobilitate. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Nivel de mobilitate a tinerilor, 

inclusiv a celor cu oportunităţi 

reduse, la nivel naţional şi 

internaţional crescut 

1.1. Susţinerea schimbului de experienţă dintre membrii structurilor reprezentative ale tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de beneficiari ai 

schimburilor de experienţă 

1.2. Susţinerea evenimentelor de promovare a mobilităţii tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul evenimentelor 

susţinute 

2. Dezvoltarea şi consolidarea reţelei consiliilor locale de tineret, astfel încît să fie extinsă aria de 

acoperire teritorială a acestora. Promovarea programelor orientate spre dezvoltarea 

competenţelor de a participa în procesul decizional. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Reţeaua Consiliilor locale de 

tineret dezvoltată 

2.1. Dezvoltarea şi consolidarea reţelei naţionale a Consiliilor locale ale tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul I, 

2018 

Reţeaua naţionala a 

Consiliilor Locale ale 

Tinerilor funcţională 

2.2. Crearea paginii web a reţelei Consiliilor locale ale tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Pagina web a Consiliilor 

locale ale tinerilor creată 

2.3. Susţinerea consiliilor locale ale tinerilor prin Programe de Granturi. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Minim 8 Consilii 

Raionale/Municipale ale 

Tinerilor beneficiare ai 

Programului de Granturi 

3. Crearea sistemelor de orientare, consiliere şi calificare în domeniul muncii şi al viitoarelor 

oportunităţi de muncă. Promovarea accesului la piaţa muncii şi asigurarea calităţii locurilor de 

muncă. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Sisteme funcţionale 

3.1. Elaborarea şi implementarea unui Program de orientare şi consiliere privind angajarea în cîmpul 

muncii a tinerilor. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul II, 

2018 

Program elaborat; Numărul 

Centrelor de resurse pentru 

tineret, care oferă servicii de 

orientare şi/sau consiliere 

4. Promovarea acţiunilor de voluntariat, sensibilizarea populaţiei referitor la valoarea 

voluntariatului şi recunoaşterea socială a muncii prestate de voluntari. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Acţiuni de voluntariat 

promovate 

4.1. Desfăşurarea campaniilor şi evenimentelor de informare despre importanţa voluntariatului şi 

mobilizarea voluntarilor. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Festivalul voluntarilor anual 

desfăşurat; Săptămîna 

Naţională a Voluntariatului 

anual desfăşurată 



157 
 

4.2.  Asigurarea funcţionalităţii Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de instituţii 

acreditate Numărul de carnete 

şi contracte de voluntariat 

încheiate trimestrial 

5. Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic de acreditare a serviciilor pentru tineri, precum şi 

asigurarea calităţii acestor servicii. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Modificări şi completări 

promovate 

5.1. Elaborarea şi implementarea unui Program naţional de susţinere şi dezvoltare a serviciilor 

prestate tinerilor. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2017 

Program naţional de susţinere 

şi dezvoltare a serviciilor 

prestate tinerilor elaborat 

5.2. Crearea Agenţiei Naţionale pentru Programe şi Servicii de Tineret. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2017 

Agenţia Naţională pentru 

Programe şi Servicii de 

Tineret creată 

5.3. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru al prestatorului de servicii pentru tineri. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Regulamentul-cadru al 

prestatorului de servicii pentru 

tineri aprobat 

5.4. Elaborarea şi aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de tineret. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Standardele minime de 

calitate pentru serviciile de 

tineret aprobate  

6. Creşterea numărului de beneficiari ai programelor de stagii profesionale. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Programe de stagii 

profesionale promovate, 

Număr de beneficiari 

6.1. Realizarea studiului referitor la experienţa internaţională privind participarea la internshipuri a 

tinerilor din Republica Moldova. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Studiu realizat 

6.2. Mediatizarea on-line a oportunităţilor de internship. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Anual  Numărul de pagini web care 

promovează internshipurile 

6.3. Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri privind avantajele experienţei de internship la 

angajarea în cîmpul muncii. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Ghid pentru tineri elaborat 

7. Perfecţionarea şi extinderea mecanismului de stimulare a tinerilor care se angajează la lucru în 

mediul rural şi în oraşele mici. 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism extins 
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7.1. Asigurarea tinerilor cu locuinţe sociale. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul tinerilor angajaţi 

asiguraţi cu locuinţe sociale 

7.2. Realizarea campaniilor de informare privind oportunităţile de angajare în cîmpul muncii în 

mediul rural şi în oraşele mici. 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, Ministerul 

Tineretului şi Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul campaniilor de 

informare desfăşurate anual 

7.3. Crearea grupului de lucru care va elabora conceptul pentru implementarea şi pilotarea 

Programului de Stat «Prima casă», care va avea drept scop facilitarea accesului populaţiei la 

achiziţia locuinţelor prin contractarea de credite garantate de stat 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Banca Naţională a 

Moldovei, ODIMM 

Semestrul II, 

2016 

Grup de lucru creat, concept 

elaborat 

7.4. Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea şi pilotarea Programului de Stat «Prima 

casă» 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul 

Finanţelor,Ministerul 

Economiei, Banca Naţională 

a Moldovei, ODIMM 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiecte aprobate 

7.5. Implementarea şi pilotarea Programului de Stat «Prima casă» Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi  Construcţiilor, 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Banca Naţională a 

Moldovei, ODIMM 

Trimestrul IV, 

2017 

Mecanism funcţional 

8. Susţinerea organizaţiilor necomerciale de tineret pentru dezvoltarea proiectelor de promovare a 

modului de viaţă sătnătos în rîndul tinerilor. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de organizaţii 

necomerciale de tineret 

susţinute 

8.1. Organizarea campaniilor şi activităţilor de informare a tinerilor cu privire la modul sănătos de 

viaţă. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul tinerilor care u 

beneficiat direct de activităţi 

de informare; Numărul de 

acţiuni de informare realizate 

anual 

8.2. Consolidarea reţelei de tineri educatori „De la egal la egal”. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Reţeaua de tineri educatori 

„De la egal la egal” acoperă 

34% din numărul total al UAT 
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9. Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Strategie elaborată 

10. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

sportive şi elaborarea cadrului normativ privind exploatarea acestora. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Structurile sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Infrastructura sportivă şi baza 

tehnico-materială a 

instituţiilor sportive 

modernizată 

10.1. Renovarea/modernizarea edificiilor sportive. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

2 edificii sportive 

renovate/modernizate 

2 edificii sportive 

renovate/modernizate 

4 edificii sportive 

renovate/modernizate 

10.2. Construcţia terenurilor de fotbal. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. Ministerul 

Educaţiei. Federaţia 

Moldovenească de Fotbal 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

3 terenuri de fotbal construite 

 

4 terenuri de fotbal construite 

 

4 terenuri de fotbal construite 

10.3. Modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive. Ministerul Tineretului şi 

Sportului. Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. Ministerul 

Educaţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Baza tehnico-materială 

modernizată la 6 instituţii 

sportive  

11. Susţinerea sportivilor de performanţă cu rezultate la nivel naţional şi internaţional. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Participare a sportivilor de 

performanţă la evenimente 

sportive naţionale şi 

internaţionale crescută cu 3% 

anual pînă în anul 2018 

11.1. Majorarea normelor financiare pentru activitatea sportivă. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiectul hotărîrii Guvernului 

elaborat  

11.2. Majorarea bursei sportivilor de performanţă. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2017 

Proiectul hotărîrii Guvernului 

elaborat  
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11.3. Dotarea cu echipament şi inventar sportiv a sportivilor de performanţă. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

300 de sportivi dotaţi cu 

echipament sportiv 

300 de sportivi dotaţi cu 

echipament sportiv 

300 de sportivi dotaţi cu 

echipament sportiv 

11.4. Dotarea cu utilaj sportiv a structurilor sportului. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

5 structuri ale sportului dotate 

7 structuri ale sportului dotate 

8 structuri ale sportului dotate 

11.5. Organizarea competiţiilor internaţionale de anvergură (Campionatul Mondial, Campionatul 

Europei) pe teritoriul Republicii Moldova. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Federaţiile 

sportive naţionale 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

2 competiţii organizate 

 

2 competiţii organizate 

 

2 competiţii organizate 

12. Dezvoltarea unor programe de concursuri naţionale orientate spre stimularea creativităţii, 

identificarea şi punerea în valoare a tinerelor talente. 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul concursurilor 

desfasurate, Numărul tinerilor 

participanţi în cadrul 

concursurilor, Numărul 

tinerilor premiaţi anual 

13. Creşterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democraţiei participative. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Tineri implicaţi în procesul de 

consolidare a democraţiei 

participative 
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13.1. Implementarea anuală a programului „Capitala Tineretului”. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Culturii, 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Agenţia 

Turismului, Biroul Relaţii 

Interetnice 

Anual Numărul activităţilor realizate 

anual în cadrul Capitalei 

Tineretului; Numărul tinerilor 

beneficiari ale activităţilor din 

cadrul Capitalei Tineretului  

13.2. Realizarea studiilor privind implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Studii bienale realizate privind 

implicarea tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor 

13.3. Crearea şi implementarea unui mecanism de monitorizare a bugetelor la nivel local, de către 

tineri precum şi a unui mediu propice de participare. 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul II, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism de monitorizare a 

bugetelor la nivel local de 

către tineri, creat; Rapoarte 

anuale elaborate privind 

monitorizarea bugetelor locale 

14. Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale şi de angajare în câmpul muncii în rândul tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul Economiei; 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei; 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Oportunităţi antreprenoriale 

dezvoltate 

14.1. Susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social în rîndul tinerilor. Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Trimestrul III, 

2018 

Cadrul normativ ajustat, 

Iniţiative şi programe 

promovate 
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14.2. Organizarea anuală a Forumului Tinerilor Antreprenori. Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Forumuri organizate anual 

XV. MASS-MEDIA 

1. Elaborarea concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media, bazată pe fortificarea pluralismului 

şi libertăţii de exprimare. 

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul II 

2017 

Concepţie de dezvoltare a 

mass-media aprobată 

1.1. Elaborarea şi aprobarea Concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media. Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul II 

2017 

Concepţie aprobată 

2. Adoptarea unui nou Cod al audiovizualului în conformitate cu Rezoluţiile Consiliului Europei, 

directivele Uniunii Europene, bunelor practici comunitare şi recomandările partenerilor de 

dezvoltare. 

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Legislaţie armonizată 

3. Abilitarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu prerogative ferme de asigurare a 

pluralismului de opinii în programele audiovizuale, promovarea politicilor privind respectarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor civice fundamentale. Revizuirea procedurii de sancţionare a 

contravenienţilor din domeniul audiovizualului în conformitate cu standardele europene. 

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect de lege aprobat şi 

promovat 

4. Implementarea Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice şi liberalizarea pieţei de 

distribuţie a presei scrise. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Piaţa liberalizată 

5. Armonizarea Legii privind accesul la informaţie în consonanţă cu imperativele şi practicile de 

guvernare electronică. 

Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul III, 

2018 

Proiect aprobat 

XVI. DIASPORA 

1. Dezvoltarea cadrului normativ conform Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind 

implementarea Strategiei naţionale „Diaspora 2025”. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Cadru normativ dezvoltat 

1.1. Elaborarea şi aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la abordarea integrată a domeniului 

diaspora, migraţie şi dezvoltare în Republica Moldova. 

Cancelaria de Stat Trimestrul IV, 

2016 

Hotărâre de Guvern aprobată 

1.2. Modificarea regulamentelor de activitate ale APC privind responsabilităţile si atribuţiile în 

domeniul gestionării politicilor în domeniul diaspora, migraţie şi dezvoltare. 

Cancelaria de Stat, Autorităţi 

ale administraţiei publice 

centrale 

Trimestrul II, 

2017 

Număr de regulamente 

modificate 

1.3. Consolidarea Biroului pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat ca instituţie ce 

asigură coordonarea politicilor publice destinate diasporei. 

Cancelaria de Stat Trimestrul III, 

2018 

Politicile publice în domeniul 

diasporei coordonate 
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1.4. Crearea şi administrarea programului bugetar „Diaspora Republicii Moldova”. Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul III, 

2018 

Program administrat 

2. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor tematice dedicate diasporei Republicii Moldova Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul III, 

2018 

Evenimente tematice 

desfăşurate 

2.1. Desfăşurarea Congresului Diasporei, ediţiile VII şi VIII Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora 

Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2018 

100 participanţi în cadrul 

ediţiilor Congresului 

Diasporei, dintre care 60 – 

delegaţi de asociaţiile 

diasporei 

2.2. Organizarea anuală a Zilelor Diasporei la nivel naţional şi local. Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale 

Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

15 acţiuni la nivel naţional şi 

local organizate în cadrul 

ediţiilor anuale 

2.3. Organizarea ediţiilor anuale ale programului Gala Studenţilor Originari din Republica Moldova. Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul IV, 

2016 

Trimestrul IV, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Ediţiile anuale ale 

programului Gala studenţilor 

originari din Republica 

Moldova organizate, Număr 

de studenţi premiaţi 

2.4. Organizarea Forumului de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum), ediţiile II şi III. Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de participanţi, număr 

de ateliere de lucru 

2.5. Organizarea evenimentelor tematice de promovare a potenţialului economic şi investiţional al 

Republicii Moldova peste hotare, cu implicarea diasporei 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de evenimente 

organizate, Numărul de 

participanţi per eveniment 

2.6. Consolidarea legăturilor culturale şi de identitate ale copiilor şi tinerilor din diaspora Republicii 

Moldova, inclusiv prin organizarea anuală a programului DOR – Diaspora * Origini * Reveniri. 

Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul III, 

2016 

Trimestrul III, 

2017 

Trimestrul III, 

2018 

Acţiuni de mediatizare 

realizate, număr de copii care 

au beneficiat de programul 

DOR anual 
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2.7. Extinderea programelor pentru tinerii din diasporă, inclusiv prin promovarea oportunităţilor de 

cercetare ştiinţifică, stagiere şi angajare 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de programe, Număr 

de beneficiari, Regulamentul 

programului de stagii aprobat 

2.8. Implementarea acţiunii „Guvernul vine mai aproape de tine” în ţările de destinaţie ale 

migranţilor, în vederea extinderii campaniei ”Ambasada vine mai aproape de tine” 

Cancelaria de Stat, Biroul 

pentru relaţii cu diaspora, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acţiuni organizate 

3. Perfecţionarea mecanismului şi facilitarea recunoaşterii diplomelor şi calificărilor educaţionale 

naţionale şi a celor obţinute peste hotare. 

Ministerul Educaţiei, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism dezvoltat 

3.1. Operarea modificărilor în actele normative şi acordurile de colaborare necesare prestării 

serviciului de autentificare şi recunoaştere a actelor de studii   

Ministerul Educaţiei Trimestrul IV, 

2016 

Modificări aprobate 

4. Dezvoltarea şi promovarea sistemelor şi produselor electronice pentru facilitarea accesului 

cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare la servicii online de calitate. 

Autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, Cancelaria 

de Stat (Centrul de 

Guvernare Electronică) 

Trimestrul III, 

2018 

Servicii publice electronice 

disponibile pentru membrii 

diasporei 

4.1. Lansarea şi prestarea serviciilor online pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi peste hotare Autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, Cancelaria 

de Stat (Centrul de 

Guvernare Electronică) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de servicii prestate 

4.2. Organizarea campaniilor de informare privind accesul diasporei la serviciile online. Autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, Cancelaria 

de Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Campanii de informare 

desfăşurate, număr de 

beneficiari 

5. Facilitarea transferului de remitenţe şi a transportului internaţional de pasageri şi bunuri. Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Cancelaria 

de Stat, Camera de 

Licenţiere 

Trimestrul III, 

2018 

Transport şi transfer de bani 

facilitat 
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5.1. Perfecţionarea cadrului normativ privind facilitarea şi asigurarea siguranţei pentru transportul 

internaţional de pasageri şi bunuri. 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Cancelaria 

de Stat 

Trimestrul III, 

2017 

Cadru normativ aprobat 

5.2. Semnarea acordurilor bilaterale internaţionale între oficiile poştale naţionale pentru transferul 

remitenţelor. 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Î.S. ”Poşta 

Moldovei”, Cancelaria de 

Stat 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acorduri încheiate 

6. Creşterea numărului programelor pentru diasporă, în vederea păstrării identităţii naţionale, 

promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural, şi organizarea proiectelor tematice pentru o mai 

bună promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Culturii, Agenţia 

Turismului 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de programe şi 

proiecte tematice realizate 

6.1. Susţinerea proiectelor pentru copiii din diasporă şi Republica Moldova, lansate de asociaţiile şi 

comunităţile diasporei 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora) 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de proiecte susţinute 

anual 

6.2. Susţinerea asociaţiilor şi comunităţilor diasporei în vederea păstrării identităţii naţionale, 

promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural, precum şi organizării acţiunilor de caritate. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de acţiuni desfăşurate 

anual, Număr de asociaţii 

beneficiare 

7. Diversificarea serviciilor de predare complementară (inclusiv la distanţă) pentru copiii şi tinerii 

din diasporă. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Servicii diversificate 

7.1. Elaborarea şi pilotarea programului de cursuri complementare online pentru reprezentanţii 

diasporei. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Educaţiei 

Trimestrul IV, 

2017 

Program de predare online 

elaborat şi pilotat în diaspora, 

număr de beneficiari 

7.2. Susţinerea şi dotarea centrelor de predare complementară din diasporă. Ministerul Educaţiei, 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Trimestrul III, 

2018 

Număr de centre de predare 

complementară susţinute, 

Număr de beneficiari 

7.3. Elaborarea mecanismului de oferire a certificatelor pentru cursurile de limbă română din 

diasporă. 

Ministerul Educaţiei, 

Cancelaria de Stat 

Trimestrul IV, 

2017 

Mecanism elaborat şi 

implementat 
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8. Dezvoltarea şi facilitarea unui set de instrumente financiare pentru atragerea investiţiilor 

diasporei în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Instrumente financiare 

dezvoltare 

8.1. Perfecţionarea şi promovarea programelor economice existente dedicate diasporei Republicii 

Moldova 

Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de programe 

economice îmbunătăţite, 

Numărul de activităţi de 

instruire financiară dedicate 

membrilor diasporei 

8.2. Studierea fezabilităţii unor noi instrumente financiare dedicate diasporei Republicii Moldova Cancelaria de Stat (Biroul 

pentru relaţii cu diaspora), 

Ministerul Economiei 

Trimestrul III, 

2018 

Numărul de studii de 

fezabilitate realizate 

XVII. MINORITĂŢI NAŢIONALE 

1. Elaborarea şi aplicarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale din Republica Moldova. Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2016 

Cadru legislativ-normativ 

aprobat 

1.1. Elaborarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale a Republicii Moldova (2016-2026). Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2016 

Strategie aprobată 

1.2. Elaborarea Planului de acţiuni privind implementarea  Strategiei de integrare a minorităţilor 

naţionale a Republicii Moldova, perioada anilor 2016-2018 (etapa I). 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2016 

Plan aprobat 

1.3. Elaborarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie Romă din Republica 

Moldova,  perioada anilor 2016-2020. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul II, 

2016 

Plan aprobat 

2. Crearea condiţiilor necesare pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, 

culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Condiţii create 

2.1. Implementarea Planului de acţiuni privind implementarea  Strategiei de integrare a minorităţilor 

naţionale a Republicii Moldova, perioada anilor 2016-2018. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Acţiuni organizate: 1 forum, 4 

mese rotunde, 3conferinţe, 

etc. 

2.2. Implementarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie Romă din Republica 

Moldova pentru perioada anilor 2011-2015. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Raport elaborat, 

Săptămîna dedicată Zilei 

internaţionale a Romilor, 

anual 

3 mese rotunde, 

4 şedinţe a grupului de lucru, 

anual interministerial 

3. Facilitarea dialogului intercultural şi consolidarea apartenenţei civice a minorităţilor naţionale 

faţă de statul Republica Moldova. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Condiţii create, dialog 

consolidat 

3.1. Promovarea dialogului intercultural şi a spiritului de toleranţă prin organizarea de manifestări 

etnoculturale (forum, festivaluri, zilele limbii, zilele culturii). 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

2 forumuri, 8 festivaluri 

republicane 

80  de activităţi dedicate 

culturii, limbilor, tradiţiilor, 

obiceiurilor şi istoriei 

minorităţilor naţionale 
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4. Facilitarea accesului persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale la mijloacele de informare 

pentru promovarea toleranţei şi pluralismului cultural. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Condiţii create 

4.1. Organizarea de mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi alte activităţi pentru promovarea 

standardelor internaţionale privind drepturile minorităţilor naţionale, prevenirea discriminării 

după criteriile de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

3 conferinţe, anual 

18 mese rotunde, anual 

28 alte activităţi, anual 

5. Încurajarea cunoaşterii culturii, istoriei, limbii şi religiei atît ale minorităţilor naţionale, cît şi ale 

majorităţii etnice. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul III, 

2018 

Cultura naţională promovată 

5.1. Promovarea prin intermediul (mass-mediei, familie, comunitate, şcoală, mediul academic, 

instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, etc.) a culturii, istoriei, limbii şi religiei atît 

ale minorităţilor naţionale, cît şi ale majorităţii etnice. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

5 emisiuni televizate 

10 interviuri radiofonice 

8 participări la prezentări şi 

festivaluri de film 

24 acţiuni culturale 

6. Asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi aplicarea limbii de stat de către cetăţenii 

alolingvi, inclusiv adulţi. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

Condiţii asigurate 

6.1. Organizarea cursurilor de studiere a limbii române de către cetăţenii alolingvi adulţi inclusiv în 

locurile compact populate  de minorităţi naţionale. 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

Organizarea cursurilor în 14 

localităţi compact populate de 

minorităţi naţionale  

6.2. Promovarea  şi susţinerea instruirii lingvistice la distanţă prin utilizarea sof-ului educaţional  

”Învăţăm româna la distanţă”.  

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

4 traininguri organizate pentru 

profesori 

6.3. Organizarea de evenimente privind promovarea necesităţii însuşirii limbii de stat pentru 

minorităţi naţionale ( mese rotunde, seminare, activităţi de incluziune  cultură şi lingvistică,). 

Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

8 mese rotunde organizate 

12 seminare, 48 activităţi 

organizate 

7. Asistarea asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale în realizarea activităţii lor statutare. Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

Asociaţii obşteşti consolidate 

7.1. Susţinerea informaţională, financiară a organizaţiilor etnoculturale acreditate pe lîngă BRI. Biroul Relaţii Interetnice Trimestrul IV, 

2016 

4 Şedinţe a Consiliului 

Coordonator al organizaţiilor 

etnoculturale 

8 evenimente culturale 

susţinute financiar 

Deschiderea datelor BRI pe 

portalurile www.bri.gov.md şi 

www.date. gov.md 

XVIII. SOCIETATEA CIVILĂ 

1. Elaborarea cadrului normativ de reglementare a raporturilor dintre autorităţile publice şi 

societatea civilă, dezvoltarea la nivel naţional şi local a mecanismelor de promovare a participării 

organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional. 

Cancelaria de Stat, 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale 

Trimestrul III, 

2018 

Mecanism funcţional 
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2. Reformarea mecanismului de înregistrare şi reînregistrare a organizaţiilor necomerciale pentru 

asigurarea respectării libertăţii de asociere. 

Ministerul Justiţiei  Trimestrul IV, 

2016 

Mecanism de înregistrare şi 

reînregistrare a organizaţiilor 

necomerciale reformat 

2.1. Modificarea şi completarea actelor legislative în parte ce ţine de perfecţionarea mecanismului de 

înregistrare a organizaţiilor necomerciale. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

3. Reformarea cadrului legal cu privire la filantropie şi sponsorizare în vederea asigurării 

durabilităţii şi independenţei organizaţiilor neguvernamentale. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Cadru legal armonizat 

3.1. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării durabilităţii şi 

independenţei organizaţiilor neguvernamentale. 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 

4. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile prin adoptarea procedurii de 

aplicare a prevederilor legale cu privire la direcţionarea de către persoane fizice şi juridice a unei 

părţi din impozit către organizaţiile de utilitate publică. 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul III, 

2016 

Proceduri aprobate 

5. Asigurarea transparenţei în activitatea Comisiei de certificare prin publicarea deţinătorilor 

certificatului de utilitate publică, a datelor privind activitatea şi deciziile Comisiei. 

Ministerul Justiţiei Trimestrul III, 

2018 

Transparenţă asigurată 

5.1. Publicarea informaţiei privind lista organizaţiilor necomerciale de utilitate publică, desfăşurarea 

şedinţelor Comisiei de certificare, precum şi a raportului anual de activitate al Comisiei de 

certificare. 

Ministerul Justiţiei Permanent 1.Nr organizaţiilor de utilitate 

public nou înregistrate 

2.Nr şedinţelor desfăşurate 

3.Raport elaborat şi publicat 

6. Reglementarea mecanismului şi procedurii de participare şi de eligibilitate a organizaţiilor 

neguvernamentale pentru prestarea serviciilor sociale, de sănătate, de formare a deprinderilor etc. 

Ministerul Culturii,  Trimestrul III, 

2018 

Mecanism ajustat 

6.1. Promovarea şi diversificarea serviciilor socioculturale prin susţinerea financiară a proiectelor şi 

iniţiativelor locale. 

Ministerul Culturii Trimestrul IV, 

2016 

6 iniţiative susţinute, 5 

produse culturale valorificate, 

2 servicii create 

6.2. Elaborarea studiului cu privire la consumul cultural în Republica Moldova. Ministerul Culturii Trimestrul III, 

2017 

Studiu elaborat 

7. Definirea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social şi cumpărarea serviciilor sociale. Ministerul Economiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Finanţelor 

Trimestrul IV, 

2016 

Cadru legal armonizat 

8. Elaborarea noii Strategii privind dezvoltarea societăţii civile pentru anii 2016-2020 în parteneriat 

cu organizaţiile societăţii civile. 

Cancelaria de 

Stat,autorităţile 

administraţiei publice 

centrale 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiect aprobat 
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