Programul anual de elaborare a proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultărilor publice
pe parcursul anului 2020

Termen de realizare
Nr.

Denumirea proiectului de decizie

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Trim.
II

Trim.
III

Trim.
IV

Subdiviziunea responsabilă de
elaborarea proiectului de decizie

POLITICI ECONOMICE ȘI MEDIUL DE AFACERI

I.
1.

Trim.
I

Aprobarea Strategiei naționale de industrializare a țării
până în anul 2030
Perfecționarea Regulamentului cu privire la
subvenționarea creării locurilor de muncă
Elaborarea și transmiterea unor bunuri imobile în
administrarea ZEL „Bălți” în vederea creării Centrului
de cercetare și dezvoltare R&D
Crearea condițiilor pentru construcția infrastructurii
tehnice și de producere în subzona Cahul, ZEL „Bălți”
Aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de
stat pentru susținerea agenților economici în vederea
instruirii ucenicilor prin învățământ dual
Elaborarea Strategiei de atragere a investițiilor și
promovare a exporturilor pentru anii 2021-2025
Aprobarea proiectului de lege de către Guvern, privind
protejarea intereselor naționale prin examinarea
investițiilor străine directe care pot afecta securitatea și
ordinea publică a țării (FDI screening)
II.

III
IV
IV

Direcția politici economice și
mediul de afaceri
Direcția politici economice și
mediul de afaceri
Secția Politici Economice
Secția Politici Economice

II

Secția Politici Economice

I

IV
I

Secția Politici Economice
Secția Politici Economice

ADMINISTRAREA PROPRIETĂȚII PUBLICE

1

Elaborarea unui document de politici publice
Secția Politici Economice
II
privind gestionarea proprietății publice (Hotărâre de
Guvern aprobată)
9.
Analiza și identificarea întreprinderilor de stat ce
Secția Politici Economice
II
urmează a fi supuse reorganizării, privatizării sau
lichidării (Hotărâre de Guvern aprobată)
10. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru
Secția Politici Economice
III
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr.1053/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la reprezentarea statului în societățile comerciale
11. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru
Secția Politici Economice
III
aprobarea Regulamentului privind achiziționarea
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de
stat
12. Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de
Secția Politici Economice
IV
guvern privind modificarea Legii nr.179/2008 cu privire
la parteneriat public -privat
13. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern
Secția Politici Economice
IV
cu privire la procedurile de implementare a Legii nr.
121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii
III. REGLEMENTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI DEZVOLTAREA SECTORULUI INTREPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCII
14. Elaborarea documentului strategic de dezvoltare a
Secția reglementarea mediului de
IV
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
afaceri și ÎMM
2021-2025
15. Promovarea și aprobarea proiectului hotărârii
Secția reglementarea mediului de
I
Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de
afaceri și ÎMM
stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță
pentru atingerea eficienței maxime în activitatea
8.
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16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

organelor de control și pentru micșorarea constantă a
presiunii asupra mediului de afaceri
Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător în scopul introducerii
obligativității utilizării de către autoritățile emitente a
SIA GEAP
Aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor
acte legislative (Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta
de întreprinzător, Codul fiscal nr. 1163/1997, etc.) în
scopul introducerii reglementărilor și simplificării
activității de întreprinzător
Elaborarea şi implementarea Programului de sprijin și
încurajarea antreprenoriatului social
Elaborarea şi implementarea Programului de susținere a
afacerilor cu potențial de creștere înalt și
internaționalizarea acestora
Ajustarea și promovarea proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la extinderea Programului „Start
pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă”
Crearea instituției de Ombudsman (avocat) în domeniul
activității de afaceri
Elaborarea cadrului normativ privind finanțările
participative („crowdfunding”)
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, în special în
aspectele ce țin de notificările în comerț, includerea
reglementărilor privind vânzările cu preț redus
Inițierea revizuirii cadrului normativ secundar în
vederea implementării modificărilor la Legea nr.

I

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

I

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

IV
IV

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

IV

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

IV
IV

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

IV

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

II
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25.
26.

27.

28.
29.

231/2010 cu privire la comerțul interior urmare
aprobării modificărilor la legea vizată
Elaborarea procedurii de eliberare și evidență a
IV
certificatului de producător autohton
Elaborarea proiectului de lege privind diminuarea
III
risipei alimentare în vederea reducerii generării
deșeurilor alimentare și prin aplicarea operațiunilor de
donare
Revizuirea și modificarea cadrului normativ actual în
I
vederea ajustării listei de produse foste în folosință ce
cad sub interdicția de import și comercializare
IV. POLITICI ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a
II
turismului pentru anii 2020-2030 „Turism 2030”
Promovarea și aprobarea proiectului de lege pentru
II
modificarea unor acte normative (Legea nr. 352/2006
cu privire la desfășurarea activității turistice în
Republica Moldova, Codul contravențional al
Republicii Moldova nr. 218/2008, Legea nr. 231/2010
cu privire la comerțul interior, Legea nr. 93/1998 cu
privire la patenta de întreprinzător etc.) în scopul
stimulării dezvoltării turismului intern şi receptor şi a
serviciilor conexe
V.

30.

31.

Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM
Secția reglementarea mediului de
afaceri și ÎMM

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

Ratificarea Protocolului Adițional 6 la Acordul de
amendare şi aderare la Acordul Central European de
Comerț Liber (CEFTA)
Aprobarea Protocolului Adițional 7 la Acordul de
amendare şi aderare la Acordul Central European de
Comerţ Liber (CEFTA)

IV

II

Direcția cooperare internațională
Direcția cooperare internațională
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32.

33.

34.
35.
36.

37.

Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului în scopul
racordării normelor naționale la angajamentele asumate
în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în
domeniul serviciilor
Elaborarea Decretului privind inițierea negocierilor și
aprobarea semnării Deciziei Comitetului mixt pan-euromediteraneean privind modificarea Convenției
regionale cu privire la regulile de origine preferențiale
pan-euro-mediteraneene (Decret semnat)
Negocierea Acordului de comerț liber între Republic
Moldova și Marea Britanie (Acord semnat)
Semnarea Protocolului privind aplicarea regulilor de
origine
Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind
aprobarea proiectului de modificare a Legii 1163/2000
„Cu privire la controlul exportului, reexportului,
importului şi tranzitului de mărfuri strategice”
Elaborarea hotărârii Guvernului cu privire la
modificarea HG nr.606/2002 „Cu privire la Sistemul
național de control al exportului, reexportului,
importului şi tranzitului de mărfuri strategice în
Republica Moldova
VI.

38.

39.
40.

Direcția cooperare internațională

II

Direcția cooperare internațională

III

IV

Direcția cooperare internațională

IV

Direcția cooperare internațională

III

Serviciul control al circulației
mărfurilor cu dublă destinație

III

Serviciul control al circulației
mărfurilor cu dublă destinație

DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC

Promovarea proiectului de lege pentru aprobarea
Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul
2030
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 174/2017 cu privire la energetică
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 107/2017 cu privire la energetică

II

Direcția politici în domeniul
energetic

II

Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic

II
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41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr.108/2016 cu privire la gazele naturale
Modificarea Legii nr. 92/2014 cu privire la energia
termică și promovarea cogenerării
Modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile
Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea
și completarea unor acte legislative (aferente cadrului
juridic cu privire la protecția/ zonele de protecție a
infrastructurii energetice)
Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire
la cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de
combustibil necesară centralelor electrice pe bază de
combustibili fosili
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea măsurilor de susținere a producătorilor de
energie termică în regim de cogenerare de înaltă
eficiență
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
aprobarea Regulamentului cu privire la protecția
rețelelor termice
Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire
la cercetarea prealabilă a utilității publice a lucrărilor în
cadrul proiectului de interconectare a sistemelor
energetice MD-RO
Elaborarea proiectului de lege privind declararea
utilității publice a lucrărilor în cadrul proiectului de
interconectare a sistemelor energetice MD-RO
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr.128/2014 privind performanta energetică a clădirilor

II
III
II
IV

Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic

III

IV

Direcția politici în domeniul
energetic

III

Direcția politici în domeniul
energetic

III

Direcția politici în domeniul
energetic

IV

Direcția politici în domeniul
energetic

IV

Direcția politici în domeniul
energetic
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Elaborarea proiectului de Lege cu privire la crearea și
menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere
Transpune Directiva 2009/119/CE
Promovarea și aprobarea proiectului hotărârii
Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu
privire la auditorii energetici și auditul energetic
Promovarea și aprobarea proiectului hotărârii
Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu
privire la efectuarea auditului energetic de către
întreprinderile mari
Promovarea și aprobarea proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea Programului privind
implementarea obligației privind renovarea clădirilor
autorităților administrației publice centrale de
specialitate
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
modificarea HG nr. 428/2009 cu privire la aprobarea
reglementării tehnice Cerințe de randament pentru
cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau
gazoasă
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Strategiei sectoriale pentru renovarea
fondului imobiliar național pe termen lung (aspecte de
eficiență energetică)
Elaborarea proiectelor hotărârilor de Guvern de
încheiere a acordurilor și contractelor relevante de
finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană
pentru Investiții și Banca
Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare privind “Proiectul de
îmbunătățire a eficienței energetice în Republica
Moldova”

IV

Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic

II

IV

Direcția politici în domeniul
energetic
Direcția politici în domeniul
energetic

III

IV

Direcția politici în domeniul
energetic

IV

Direcția politici în domeniul
energetic

IV

Direcția politici în domeniul
energetic
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58.

59.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind criteriile de
durabilitate pentru biocarburanți și procedura de
verificare a respectării criteriilor de durabilitate la
producerea biocarburanților
Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului de calcul a consumului final
de energie din surse regenerabile în transporturi
VII.

60.

61.

62.

63.

64.

IV

Direcția politici în domeniul
energetic

Direcția politici în domeniul
energetic

II

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor
acte legislative (Legea nr. 467/2003 cu privire la
informatizare şi la resursele informaționale de stat,
Legea nr.71/2007 cu privire la registre, Legea
1069/2000 cu privire la informatică)
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia
informației
Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii
Guvernului nr. 1144/2017 cu privire la crearea parcului
pentru tehnologia informației „Moldova IT park”
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
modificarea pct. 8 din Regulamentul de interacțiune
între Serviciul 112 și Serviciile specializate de urgență,
aprobat prin HG nr.647/2018. (Delegarea Serviciului
112 a atribuției de dotare a echipajelor de intervenție ale
SSU cu terminale de lucru mobile conectate la SIA al
Serviciului 112)
Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului de experți al Comitetului coordonator
interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii între
Serviciul 112 și SSU

III

II

III

II

III

Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale
Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale
Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale
Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale

Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
aprobarea proiectului de lege privind securitatea
rețelelor și sistemelor informaționale
Elaborarea și aprobarea Metodologiei de calculare a
tarifelor la serviciile prestate de către Instituția publică
”Serviciul Național de Management al Frecvențelor
Radio”
Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului serviciilor
prestate de către Instituția publică ”Serviciul Național
de Management al Frecvențelor Radio” și cuantumului
tarifelor la acestea
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (neutralitatea
Internetului)
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii
nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea
partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de
comunicații electronice
Elaborarea proiectului de hotărâre a Comisiei de stat
pentru frecvențe radio privind introducerea în Tabelul
național de atribuire a benzilor de frecvențe a unor noi
reglementări naționale
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului ,,Pentru
aprobarea regulamentului privind modul de ținere a
Registrului de stat format de Sistemului Informațional
Automatizat ,,Registrul de stat al frecvențelor și stațiilor
de radiocomunicații“.
Elaborarea și aprobarea Programului de management al
spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025
Finalizarea procesului de tranziție la televiziunea
digitală terestră (Hotărâre de Guvern aprobată)

IV

II

Direcția infrastructura de
comunicații

III

Direcția infrastructura de
comunicații

II

I

Direcția politici și reglementări în
domeniul societății informaționale
și economiei digitale
Direcția infrastructura de
comunicații

III

Direcția infrastructura de
comunicații

III

Direcția infrastructura de
comunicații

IV

Direcția infrastructura de
comunicații

IV

Direcția infrastructura de
comunicații
Direcția infrastructura de
comunicații
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74.
75.

76.

77.
78.

79.

80.

Promovarea proiectului de lege de modificare a Legii
Direcția infrastructura de
I
comunicațiilor poștale nr. 36/2016
comunicații
.Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar
Direcția infrastructura de
IV
pentru implementarea prevederilor Legii comunicațiilor
comunicații
poștale nr. 36/2016
Promovarea proiectelor de legi privind ratificarea
Direcția infrastructura de
I
actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la
comunicații
Congresul extraordinar din Addis-Abeba la 07.09.2018
și din Geneva la 26.09.2019.
VIII. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII ȘI SECURITATEA INDUSTRIALĂ
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 cu
Direcția Infrastructura Calității și
IV
privire la aprobarea unităților de măsură legale
Supravegherea Pieței
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016 cu
Direcția
Infrastructura Calității și
II
privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de
Supravegherea Pieței
măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic
legal în conformitate cu cele mai bune practici a
organizațiilor europene de metrologie
Modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de
Direcția Infrastructura Calității și
I
reglementare tehnică în conformitate cu prevederile
Supravegherea Pieței
acordului
Modificarea Legii nr.116/2012 privind securitatea
Direcția Infrastructura Calității și
IV
industrială a obiectelor industriale periculoase
Supravegherea Pieței
IX.

81.

82.

ASIGURAREA CADRULUI NORMATIV ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Elaborarea și promovarea
proiectului Hotărârii
Guvernului privind aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor
alterabile
Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii
Guvernului privind aprobarea Conceptului Tehnic
privind Sistemul de management integrat

Serviciul Transport Rutier

I

II

Serviciul Transport Rutier
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83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și
funcționarea sistemului informațional ”e-Autorizație
transport”.
Elaborarea proiectului de lege privind modificarea
Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014
Aprobarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind
transportul combinat de mărfuri
Semnarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan în
domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și
persoane
Semnarea Acordului între Guvernul Turkmenistanului
și Guvernul Republicii Moldova privind traficul auto
internațional
Semnarea Protocolului la Acordul privind transportul
internațional ocazional de călători cu autocarul și
autobuzul (INTERBUS), referitor la transportul regulat
și special al călătorilor cu autocarul și autobuzul
Semnarea Protocolului de modificare a Acordului
INTERBUS prin extinderea posibilității de aderare la
acesta a Regatului Maroc
Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de
stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor
administrative referitoare la personalul navigant din
aviația civilă
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura de
autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum

Serviciul Transport Rutier

II

III

Serviciul Transport Rutier
Serviciul cooperare transport

I

II

Serviciul cooperare transport

II

Serviciul cooperare transport

III

Serviciul cooperare transport

III

Serviciul cooperare transport

Serviciul Transport Aerian

I

II

Serviciul Transport Aerian
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și a condițiilor în care decolarea și aterizarea
aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri
decît aeroporturile/heliporturi
92. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire
la Programul Național de Siguranță a zborurilor
93. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile
administrative referitoare la anumite categorii de
aerodromuri
94. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire
la aprobarea Programului național de securitate a
aviației civile
95. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situațiilor excepționale sau de urgență generate de
producerea unui accident aeronautic pe teritoriul
Republicii Moldova
96. Elaborarea studiului de prefezabilitate privind
relansarea unor aeroporturi regionale din Republica
Moldova
97. Semnarea Acordului privind transportul aerian între
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor
Unite ale Americii
98. Semnarea Acordul între Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord privind serviciile aeriene
99. Elaborarea și promovarea proiectului Codului
transportului feroviar al Republicii Moldova
100. Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii
Guvernului privind reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din

Serviciul Transport Aerian

II
III

Serviciul Transport Aerian

III

Serviciul Transport Aerian

IV

Serviciul Transport Aerian

IV

Serviciul Transport Aerian

II

Serviciul cooperare transport

II

Serviciul cooperare transport

I

Serviciul Transport Feroviar

I

Serviciul Transport Feroviar
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni
interne, separate funcțional
Promovarea proiectului de lege cu privire la aderarea
Republicii Moldova la Convenția privind transporturile
internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980,
semnată la Berna
Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii
Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr.997/2006 cu privire la implementarea Codului
internațional de management pentru exploatarea în
siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind
aprobarea Regulamentului de monitorizare și informare
privind traficul naval
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire
la Regulamentul cadru privind respectarea obligațiilor
statului de pavilion
Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind
modificarea Hotărârii de Guvern 855/2007 privind
înregistrarea navelor maritime
Semnarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind
transportul pe căile navigabile interioare
Elaborarea proiectului de lege cu privire la investigarea
accidentelor și incidentelor în
transporturi
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor
acte normative (Trecerea la autofinanțare a Autorității
Aeronautice Civile, a Agenției Naționale Transport
Auto și a Agenției Navale)
X.

I

Serviciul Transport Feroviar

I

Serviciul Transport Naval

Serviciul Transport Naval

II

Serviciul Transport Naval

III

IV

Serviciul Transport Naval

IV

Serviciul Cooperare Transport

Serviciul Cooperare Transport

I

II

Direcția Transport

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI
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109. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului

110.

111.

112.

113.

114.

115.

cu privire la modificarea Legii drumurilor nr. 509/1995,
în vederea majorării responsabilității de administrare a
drumurilor publice
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului
cu privire la modificarea Legii fondului rutier nr.
720/1996, în vederea responsabilizării și stabilirii unui
mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor
publice
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului
pentru aprobarea unui document de dezvoltare
strategică a sistemului de transport în condiții de
siguranță pentru anii 2021 - 2030
Elaborarea proiectului de Lege cu privire la declararea
utilității publice pentru lucrările de interes național de
construcție și reabilitare a unor drumuri.
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului
cu privire la modificarea Legii nr. 121/2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice, în
vederea delimitării clare a atribuțiilor de administrare a
terenurilor adiacente drumurilor.
Inițierea negocierilor asupra Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
privind construirea podului rutier de frontieră între cele
două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți
(Republica Moldova) și Iampol (Ucraina)
Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire aprobarea
Legii privind
gestionarea siguranței circulației pe infrastructura
rutieră

III

Direcția Infrastructura de transport

III

Direcția Infrastructura de transport

IV

Direcția Infrastructura de transport

Direcția Infrastructura de transport

II

III

Direcția Infrastructura de transport

Direcția Infrastructura de transport

II

III

Direcția Infrastructura de transport
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116. Elaborarea și promovarea Planului de acțiuni privind

Direcția Infrastructura de transport

I

siguranța rutieră pentru anii 2020-2021
și aprobarea proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire aprobarea
Legii privind
gestionarea siguranței circulației pe infrastructura
rutieră

117. Elaborarea

XI.

DEZVOLTAREA DOMENIULUI URBANISMULUI, CONSTRUCȚIILOR ȘI LOCUINȚELOR

118. Promovarea Codului urbanismului și construcțiilor în
119.
120.
121.

122.
123.

124.
125.

126.

Direcția Infrastructura de transport

III

lectura a doua
Elaborarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a
localităților până în anul 2030
Stabilirea modului de emitere a datelor și condițiilor
pentru elaborarea documentației de urbanism
Stabilirea modului de elaborare și emitere a avizelor
tehnice de conectare la infrastructura tehnico-edilitară a
construcțiilor
Stabilirea modului de expertizare și avizare a
documentației de urbanism
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
elaborarea și aprobarea Regulamentului privind
elaborarea documentației de atribuire a contractului de
achiziții în urma concursului de soluții
Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei de
dezvoltare a domeniului construcțiilor până în anul 2030
Modificarea Regulamentului cu privire la administrarea
mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente
normative în construcții (Hotărârea Guvernului
nr.1436/2008
Aprobarea Reglementării tehnice de stabilire a
cerințelor minime pentru anumite produse de
construcție

III
IV
III
III

Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe

III
III

IV
I

II

Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe

Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe
Direcția urbanism, construcții și
locuințe
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127. Sporirea cerințelor față de calificarea specialiștilor în

128.
129.

130.

131.
132.

domeniu prin modificarea Regulamentului cu privire la
atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu
activități în construcții (Hotărârea Guvernului
nr.329/2009)
Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică
în construcții (Hotărârea Guvernului nr.936/2006)
Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea
și abrogarea unor legi (în urma adoptării Legii cu privire
la condominiu)
Aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea
serviciilor comunale și necomunale, folosire, exploatare
și administrare
Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
calculare a cotelor-părți în condominiu
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
constituire și funcționare a Fondului de reparație și
dezvoltare și modul de calcul a cotelor de

Secția politici în urbanism

I

Secția politici în urbanism

II
IV

Secția politici în urbanism
Secția politici în urbanism

III

IV

Secția politici în urbanism

IV

Secția politici în urbanism
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