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PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII PENTRU ANUL 2020
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I. POLITICI ECONOMICE ȘI MEDIUL DE AFACERI
Obiectivul 1: Analiza și prognoza principalilor indicatori
Indicatori de rezultat:
- informațiile operative cu privire la evoluția economiei naționale elaborate și expediate în
macroeconomici
termen de cel mult 5 zile de la sfârșitul lunii;
- discrepanța dintre prognoză și datele efective ale indicatorilor macroeconomici diminuată
până la 3-5%;
- diminuarea erorilor standarde ale modelelor de prognoză până la 5%;
- prognoza elaborată în termenul prevăzut de calendarul bugetar;
1.1. Monitorizarea,
12 informații operative
Lunar
Bugetul MEI
Complexitatea domeniului și Secția modelare Dispoziția
analiza situației
elaborate, remise și
insuficiența de personal
și prognozare
Guvernului
macroeconomice din
plasate pe pagina Web
pentru studierea aprofundată
economică
nr.120 din
Republica Moldova și
a ministerului
a proceselor din cadrul
(SMPE)
24.11.2003;
informarea
economiei naționale;
Parlamentului,
Disponibilitatea întârziată a
Regulamentul
Președinției, Guvernului
datelor statistice;
Secției
RM, altor instituții de
Modificările în sistemul de
stat prin elaborarea
raportare statistică
notelor informative
(schimbarea termenilor de
corespunzătoare
furnizare a informațiilor, a
sistemului de indicatori);
Abilități analitice insuficient
dezvoltate
1.2. Elaborarea și
Min. 2 variante
Trimestrul III
Bugetul MEI
Cunoștințe insuficiente
SMPE
Legea finanțelor
actualizarea prognozelor
(preliminară și
privind noile tehnici şi
publice și
principalilor indicatori
actualizată) de
metode de prognozare
responsabilității
macroeconomici pe
prognoză a principalilor
macroeconomică;
bugetar-fiscale nr.
termen mediu
indicatori
Șocurile economice interne
181/2014;
macroeconomici
și externe ce nu pot fi
Ordinul
elaborate și publicate;
anticipate, cu impact
Ministerului
Min. 2 Note de
semnificativ asupra
Finanțelor
argumentare a
rezultatelor prognozei
nr. 209/2015;
prognozei elaborate
(condițiile climaterice
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nefavorabile, situațiile de
criză din țările-partenere
comerciale ale RM)
1.3. Estimarea
impactului politicilor
asupra prognozei
macroeconomice prin
chestionarea direcțiilor
de politici din cadrul
MEI

1 Chestionar elaborat și
distribuit;
1 Notă de argumentare
a prognozei

Trimestrul III

Obiectivul 2: Dezvoltarea sectorului industrial

2.1. Aprobarea
Strategiei naționale de
industrializare a țării
până în anul 2030

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

2.2. Perfecționarea
Regulamentului cu
privire la subvenționarea
creării locurilor de
muncă

Hotărâre de Guvern
aprobată;
Regulament
perfecționat

Trimestrul IV

2.3. Elaborarea,
aprobarea și lansarea
implementării
Programului de
dezvoltarea pentru
furnizorii locali pentru

Program elaborat,
aprobat și lansat;
Cel puțin 50 companii
selectate și instruite;
Cel puțin 50 companii
evaluate

Pe parcursul
anului

Bugetul MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională;
Prezentarea informațiilor
necalitative și insuficiente,
precum și nerespectarea
termenelor-limită de
prezentare a informațiilor

Regulamentul
Secției
SMPE

Legea nr.
181/2014;
Ordinul MinFin
nr. 209/2015;
Regulamentul
Secției

Indicatori de rezultat:
- document strategic național aprobat;
- creșterea producției industriale cu 2,7%;
- investiții directe atrase în dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale - de 1314 mil. lei;
- cel puțin 3500 locuri de muncă create în cadrul infrastructurii antreprenoriale;
- majorarea ponderii producției industriale exportate (din ZEL) în exportul total al țării până
la cel puțin 30%.
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
Direcția politici Planul de acțiuni
politice;
economice și
al Guvernului
Asistență externă
Deficiențe de comunicare
mediul de afaceri pentru anii 2020(GIZ Moldova)
inter-instituțională
(DPEMA)
2023 (PAG 20202023),
(pct.4.6.4)
Bugetul MEI,
Imprevizibilitatea deciziilor
DPEMA
Hotărârea
Asistență externă
politice;
Guvernului nr.
(GIZ Moldova)
Deficiențe de comunicare
1145/2017 pentru
inter-instituțională
aprobarea
Regulamentului
privind
subvenționarea
creării locurilor
de muncă
Bugetul MEI
Inițiativa slabă din partea
DPEMA
Legea bugetului
15000,0 mii lei
mediului de afaceri de
de stat pentru anul
participare la proces;
2020
Imprevizibilitatea deciziilor
politice
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perioada 2020-2021
2.4. Monitorizarea
dezvoltării
infrastructurii
antreprenoriale (Parcuri
Industriale, Zone
Economice Libere,
Portul Liber
Internațional
Giurgiulești)

2.5. Elaborarea și
transmiterea unor bunuri
imobile în administrarea
ZEL „Bălți” în vederea
creării Centrului de
cercetare și dezvoltare
R&D
2.6. Crearea condițiilor
pentru construcția
infrastructurii tehnice și
de producere în subzona
Cahul, ZEL „Bălți”
2.7. Aprobarea
Regulamentului privind
mecanismul de utilizare
a mijloacelor financiare
alocate din bugetul de

Locuri de muncă
create;
Volum de investiții
realizate;
Plăți la Bugetul public
național;
2 rapoarte de
monitorizare ale
activității PI;
4 rapoarte de activitate
ale PILG și ZEL
elaborate și prezentate
către Guvern

Semestrial

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Bugetul MEI

Bugetul MEI;
Creditul 5 mil. Euro

Hotărâre de Guvern
aprobată (cu privire la
schimbarea categoriei
de destinație a unui
teren);
Construcție lansată
Hotărâre de Guvern
aprobată

Insuficiența informației
prezentate de administratori;
Nerespectarea termenilor de
prezentare a rapoartelor

DPEMA,
Secția Politici
Economice
(SPE)

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
inter-instituțională

SPE

PNAA 2017-2019
Legea
nr.182/2010 cu
privire la
parcurile
industriale;
Lege nr. 8/2005
cu privire la
Portul
Internațional
Liber
"Giurgiulești";
Hotărârea
Guvernului nr.
721/2005 cu
privire la
activitatea
Portului
Internațional
Liber
"Giurgiulești"
PAG 2020-2023,
(pct.4.10.1)

Trimestrul II

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
inter-instituțională

SPE

PAG 2020-2023,
(pct. 4.10.2)

Trimestrul I

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
inter-instituțională

SPE

PAG 2020-2023,
(pct. 4.13.1)

4

stat pentru susținerea
agenților economici în
vederea instruirii
ucenicilor prin
învățământ dual
2.8. Dezvoltarea
Procesarea a 100% din
Pe parcursul
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
DPEMA
Hotărârea
cooperării de producție
numărul solicitărilor
anului
politice;
Guvernului
în cadrul Acordurilor
parvenite
Instabilitate economică în
nr.369/1995
privind cooperarea de
plan național și la nivel
producție încheiate între
regional
Republica Moldova şi
statele CSI (Federația
Rusă, Republica
Belarus) și a Acordului
între Guvernul RM şi
Guvernul FR privind
cooperarea tehnicoștiințifică și de producție
a întreprinderilor din
ramura industriei de
apărare
Obiectivul 3: Consolidarea politicilor de dezvoltare a Indicatori de rezultat:
investițiilor, promovare a exporturilor, și protejare a - document strategic aprobat;
- mecanism de atragere a investițiilor și protejare a intereselor naționale consolidat;
intereselor naționale
- evenimente privind atragerea investițiilor și promovare exporturilor organizate.
3.1. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul IV
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
SPE
PAG 2020-2023,
Strategiei de atragere a
aprobată
politice;
(pct. 4.10.5)
investițiilor și
Deficiențe de comunicare
promovare a
inter-instituțională
exporturilor pentru anii
2021-2025
3.2. Protejarea
Proiect de lege aprobat
Trimestrul I
Bugetul MEI
Deficiențe de comunicare
SPE
PAG 2020-2023,
intereselor naționale
de Guvern și remis
inter-instituțională
(pct. 4.10.6)
prin examinarea
Parlamentului;
investițiilor străine
Mecanism de verificare
directe care pot afecta
a investițiilor străine
securitatea și ordinea
directe elaborat
publică a țării (FDI
screening)
3.3. Conlucrarea cu
Nr. de evenimente
Permanent
Asistența
Posibile deficiențe de
SPE
Hotărârea
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Agenția de Investiții
organizate în comun cu
(AI) și alți parteneri de
AI și alți parteneri de
dezvoltare în vederea
dezvoltare;
promovării ZEL-urilor
Nr. de evenimente de
ca destinație
promovare la care s-a
investițională atractivă
participat
pentru investitorii
străini, inclusiv pe
platforma diplomației
economice
3.4. Monitorizarea și
2 Rapoarte de
Semestrial
evaluarea realizării Foii
monitorizare elaborate;
de parcurs pentru
Nivel de realizare (%)
ameliorarea
competitivității
Republicii Moldova
(Hotărârea Guvernului
nr.4 din 14 ianuarie
2014)
Obiectivul 4: Dezvoltarea continuă a politicilor în domeniul
administrării proprietății publice
4.1. Elaborarea unui
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
document de politici
aprobată
publice privind
gestionarea proprietății
publice
4.2. Analiza și
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
identificarea
aprobată
întreprinderilor de stat
ce urmează a fi supuse
reorganizării,
privatizării sau lichidării
4.3. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului pentru
modificarea şi
completarea Hotărîrii
Guvernului
nr.1053/2010 pentru
aprobarea

partenerilor externi

Bugetul MEI

comunicare și colaborare
instituțională;
Insuficiența resurselor
umane;

Schimbări ale Guvernului
şi/sau mecanismului
guvernamental;
Nerespectarea termenilor de
prezentare a rapoartelor

Indicatori de rezultat:
- eficientizarea administrării proprietății publice
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
politice

Guvernului nr.
511/2016

DPEMA

Planul Național
de Acțiuni privind
implementarea
Acordului de
Asociere RM-UE
(PNAA 20172019)

SPE

PAG 2020-2023,
(pct. 4.12.1)

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
inter-instituțională

SPE

PAG 2020-2023,
(pct. 4.12.2)

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

SPE

Hotărârea Curții
de Conturi cu
privire la
Raportul auditului
performanţei nr.
5/2012
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Regulamentului cu
privire la reprezentarea
statului în societățile
comerciale
4.4. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului privind
achiziționarea bunurilor,
lucrărilor şi serviciilor la
întreprinderea de stat
4.5. Elaborarea și
Proiect de lege aprobat
promovarea proiectului
de Guvern și remis
hotărârii de guvern
Parlamentului
privind modificarea
Legii nr.179/2008 cu
privire la parteneriat
public -privat
4.6. Elaborarea și
Hotărâre de Guvern
aprobarea proiectului
aprobată
hotărârii de Guvern cu
privire la procedurile de
implementare a Legii nr.
121/2018 cu privire la
concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii
Obiectivul 5: Reglementarea mediului de afaceri
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

5.1. Elaborarea
documentului strategic
de dezvoltare a

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Tergiversarea aprobării
proiectului de act normativ

SPE

Legea
nr.246/2017 cu
privire la
întreprinderile de
stat și
întreprinderile
municipale

Trimestrul IV

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Tergiversarea aprobării
proiectului de act normativ

SPE

Recomandările
Curții de
Conturi nr. 83 din
19.07.2019

Trimestrul IV

Bugetul MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Tergiversarea aprobării
proiectului de act normativ

SPE

Legea nr.
121/2018 cu
privire la
concesiunile de
lucrări și
concesiunile de
servicii

și dezvoltarea Indicatori de rezultat:
- document strategic de dezvoltare a sectorului ÎMM aprobat;
- cel puțin 500 ÎMM finanțate;
- minim 100 afaceri susținute prin garantarea creditelor, inclusiv pentru femei și tineri;
- cel puțin 900 locuri create și menținute prin intermediul programelor de finanțare;
- minim 2500 persoane instruite privind abilitățile antreprenoriale;
- procedură simplificată de obținere a patentei de întreprinzător și a permisului pentru
activitatea independentă;
- activitatea organelor de control eficientizată în scopul diminuării presiunii asupra mediului
de afaceri.
Trimestrul IV În limitele bugetului Fluctuația specialiștilor
Secția
PAG 2020-2023,
aprobat
implicați în procesul de
reglementarea
(pct. 4.5.13)
elaborare și ajustare a
mediului de
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sectorului
întreprinderilor mici și
mijlocii pentru anii
2021-2025

5.2. Promovarea și
aprobarea proiectului
hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea
Metodologiei de
stabilire a obiectivelor și
indicatorilor de
performanță pentru
atingerea eficienței
maxime în activitatea
organelor de control și
pentru micșorarea
constantă a presiunii
asupra mediului de
afaceri
5.3. 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
5.4. Aprobarea
proiectului de lege
privind modificarea
unor acte legislative
(Legea nr. 93/1998 cu

programelor;
Insuficiența resurselor
umane

afaceri și ÎMM
(SRMAIMM),
Organizația
Dezvoltarea
Întreprinderilor
Mici și Mijlocii
(ODIMM)
SRMAIMM

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul I

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.4)

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul I

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.3)

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.2)
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privire la patenta de
întreprinzător, Codul
fiscal nr. 1163/1997,
etc.) în scopul
introducerii
reglementărilor și
simplificării activității
de întreprinzător
5.5. Relansarea
activității grupului de
lucru specializat –
Consiliul consultativ
pentru întreprinderile
mici și mijlocii
5.6. Analiza
oportunității de
elaborare a cadrului
normativ cu privire la
întreprinderile de
familie
5.7. Elaborarea şi
implementarea
Programului de sprijin și
încurajarea
antreprenoriatului social
5.8.Elaborarea şi
implementarea
Programului de
facilitare a grupării
întreprinderilor mici și
mijlocii în clustere
5.9.Elaborarea şi
implementarea
Programului de
susținere a afacerilor cu
potențial de creștere
înalt și
internaționalizarea
acestora

2 ședințe semestriale
desfășurate până la
finele anului;
Plan de activitate
elaborat și aprobat

Trimestrul IV

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.1.1)

Analiză elaborată

Trimestrul IV

În limitele bugetului
aprobat

Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
elaborare a programelor;
Insuficiența resurselor
umane

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.10)

Hotărâre de Guvern
aprobată;
Program lansat

Trimestrul IV

5 000,0 mil. lei

Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
elaborare a programelor

SRMAIMM,

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.11)

Hotărâre de Guvern
aprobată;
Program lansat

Trimestrul IV

Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
elaborare a programelor;
Insuficiența resurselor
umane

SRMAIMM,

Hotărâre de Guvern
aprobată;
Program lansat;
Minim 30 companii
instruite

Trimestrul
IV

Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
elaborare a programelor;
Insuficiența resurselor
umane

SRMAIMM,

5 700,0 mil. lei

15 000,0 mil. lei

ODIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.12)

ODIMM

ODIMM

PAG 2020-2023
(pct. 4.6.1);
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 cu
privire la
aprobarea
Strategiei de
dezvoltare a
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5.10. Ajustarea și
promovarea proiectului
hotărârii Guvernului cu
privire la extinderea
Programului „Start
pentru Tineri: o afacere
durabilă la tine acasă”
5.11. Crearea instituției
de Ombudsman (avocat)
în domeniul activității
de afaceri

5.12. Elaborarea
cadrului normativ
privind finanțările
participative
(„crowdfunding”)
5.13. Sporirea accesului
micilor antreprenori la
credite bancare prin
gestionarea Fondului de
garantare a creditelor
pentru întreprinderile
mici și mijlocii și
capitalizarea acestuia
5.14. Implementarea
Programului de
stimulare a înființării și
dezvoltării afacerilor de
către tineri, în special în
zonele rurale „START
pentru TINERI: o
afacere durabilă la tine
acasă”

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

În limitele bugetului
aprobat

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul IV

În limitele bugetului
aprobat

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul IV

În limitele bugetului
aprobat

190 garanții active;
Volumul creditelor
garantate - 243,5 mil.
lei;
Fondul de garantare a
creditelor capitalizat

Trimestrial

5 000,0 mil. lei

150 companii create și
dezvoltate de către
tineri;
180 locuri de muncă
create;
Volumul granturilor
aprobate - 27 mil. lei;
Volumul investițiilor
atrase în economie - 36

Trimestrial

20 000,0 mil. lei

sectorului
întreprinderilor
mici și mijlocii
pentru anii 20122020 (pct. 2.4.3.)
PAG 2020-2023,
(pct. 4.8.5.)

Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
elaborare și ajustare a
programelor;
Insuficiența resurselor
umane

SRMAIMM,

Fluctuația personalului
calificat;
Insuficiența resurselor
umane;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Insuficiența resurselor
umane

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.14)

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.13.3)

Interesul scăzut a băncilor
de a utiliza instrumentul de
garantare financiară a
antreprenorilor;
Percepția redusă a IMMurilor privind beneficiile
garanției financiare oferite
de ODIMM
Aplicarea unui număr mic
de proiecte investiționale
viabile la concursul de
granturi;
Insuficiența resurselor
financiare alocate;
Reticența din partea tinerilor
defavorizați de a deschide o
afacere

ODIMM,

PAG 2020-2023,
(pct. 4.15.1);

ODIMM

SRMAIMM
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
2.1.1.)
ODIMM,

PAG 2020-2023,
(pct. 4.8.5);

SRMAIMM
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
2.4.1.)
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5.15. Implementarea
Programului „Femei în
afaceri”

5.16. Implementarea
Programului de atragere
a remitențelor în
economie „PARE 1+1”

5.17. Dezvoltarea rețelei
incubatoarelor de afaceri

5.18. Implementarea
Programului de
ecologizare a
întreprinderilor mici și
mijlocii

mil. lei
60 afaceri finanțate;
140 locuri de muncă
create și menținute;
Volumul granturilor
aprobate - 9.9 mil. lei;
Volumul investițiilor
atrase în economie 13.46 mil. lei
160 proiecte
investiționale finanțate;
400 locuri de muncă
create și menținute;
Suma granturilor
acordate - 38 mil. lei
Volumul investițiilor
atrase în economie - 80
mil. lei

Trimestrial

Trimestrial

230 companii incubate
(rezidenți);
1050 locuri de muncă
create și menținute;
11 incubatoare de
afaceri funcționale

Trimestrial

25 consultanți naționali
formați;
Număr de planuri de
ecologizare finanțate;
Volumul investițiilor
atrase în economie

Trimestrial

15 000,0 mil. lei

40 000,0 mil. lei

2 200,0 mil. lei

10 000,0 mil. lei

Interesul scăzut al
antreprenorilor de a
participa la program;
Insuficiența culturii
antreprenoriale

Nerealizarea în termen a
investițiilor din surse proprii
provenite din remitențe;
Condițiile de forță-majoră
(calamități naturale,
instabilitate politică,
conflicte regionale
/embargou);
Insuficiența culturii
antreprenoriale;
Interesul scăzut al
antreprenorilor de a
participa la program
Gradul redus de susținere a
antreprenorilor din partea
autorităților administrației
publice locale;
Fluctuația specialiștilor
implicați în procesul de
consultanță din cadrul
Incubatoarelor de Afaceri
Interesul scăzut din partea
IMM-urilor față de
oportunitățile programului;
Cunoștințe insuficiente a
potențialilor beneficiari
privind economia verde și
beneficiile acestea;
Interesul scăzut din partea
antreprenorilor pentru
programele de susținere;

ODIMM,

PAG 2020-2023,
(pct. 4.8.6);

SRMAIMM
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
7.3.1.)
ODIMM,

PAG 2020-2023,
(pct. 4.8.8);

SRMAIMM
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
2.3.1.)

ODIMM,

PAG 2020-2023,
(Acțiunea 4.8.7);

SRMAIMM
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
5.1.2.)
ODIMM,
SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.8.9);
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
8.2.1.)
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5.19. Implementarea
Programului de
stimulare a participării
agenților economici la
târguri și expoziții
5.20. Promovarea
dialogului public-privat
prin organizarea
Conferinței
Internaționale a IMMlor și a concursului
național „Cel mai bun
antreprenor din sectorul
IMM”

5.21. Realizarea
cursurilor de instruire
antreprenorială:
1) Programul ”Start
pentru Tineri: o afacere
durabilă la tine acasă”;
2) Programul de atragere
a remitențelor în
economie „PARE 1+1”;
3) Programul de
instruire continuă
„Gestiunea eficientă a
afacerii”;
4) Programul de
ecologizare a
întreprinderilor mici și
mijlocii;
5) Programul de
susținere a afacerilor cu

120 de agenți
economici susținuți

Trimestrial

Conferință anuală
organizată;
250 participanți la
conferința anuală;
Concurs desfășurat;
IMM-uri premiate

Trimestrul IV

Minim 2500 beneficiari
instruiți

Trimestrial

300,0 mii lei

400,0 mii lei

În limitele bugetului
aprobat per fiecare
Program

Insuficiența culturii
antreprenoriale
Insuficiența resurselor
financiare alocate;
Interesul scăzut din partea
IMM-urilor față de
oportunitățile programului
Implicarea redusă a
antreprenorilor de a
participa la discuții;
Insuficiența resurselor
financiare necesare;
Numărul mic al aplicațiilor;
Insuficiența resurselor
financiare;
Interesul scăzut al
antreprenorilor de a
participa;
Tergiversarea desfășurării
concursului de către APLuri
Interesul scăzut din partea
antreprenorilor pentru
programele de susținere;
Insuficiența culturii
antreprenoriale;
Insuficiența prestatorilor de
servicii calificați

ODIMM,
SRMAIMM

SRMAIMM,
ODIMM

ODIMM,
SRMAIMM

Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
4.1.1)
Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
6.2.1, 6.2.2)

Hotărârea
Guvernului nr.
685/2012 (pct.
3.1.1)

12

potențial de creștere
înalt și
internaționalizarea
acestora;
6) Programul „Femei în
afaceri”.
5.22. Acordarea
10 ÎMM consultate
Trimestrial
În limitele
Fluctuația specialiștilor
ODIMM
Hotărârea
asistenței ÎMM-urilor în
anual;
bugetului
implicați în proces;
Guvernului nr.
identificarea partenerilor
4 evenimente
aprobat
Interesul scăzut din partea
685/2012 (pct.
de afaceri și
organizate;
antreprenorilor;
6.1.1, 6.1.2,
internaționalizare
10 expresii de interes;
Insuficiența resurselor
7.3.2.)
(European Enterprise
2 evenimente cofinanciare alocate
Network – EEN)
organizate
Obiectivul 6: Consolidarea și dezvoltarea politicilor în Indicatori de rezultat:
- majorarea numărului de notificări în comerț depuse on-line;
domeniul comerțului, alimentației publice și prestări servicii
- cadrul legal eficientizat în scopul atractivității depunerii on-line a notificărilor privind
inițierea activității de comerț;
- spectrul lărgit de măsuri de prevenire a risipei alimentare înainte de expirarea termenului de
valabilitate a produselor;- accesul pe piață în mod prioritar a producătorilor agricoli autohtoni facilitat prin prisma
obținerii certificatului de producător autohton.
6.1. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II În limitele bugetului Imprevizibilitatea deciziilor
SRMAIMM
PAG 2020-2023,
proiectului de lege
de Guvern și remis
aprobat
politice
(pct. 4.5.5)
pentru modificarea Legii
Parlamentului
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
6.2. Inițierea revizuirii
Hotărâre de Guvern
Trimestrul IV În limitele bugetului Deficiențe de comunicare
SRMAIMM
PAG 2020-2023,
cadrului normativ
aprobată
aprobat
inter-instituțională;
(pct. 4.5.6.)
secundar în vederea
Imprevizibilitatea deciziilor
implementării
politice
modificărilor la Legea
nr. 231/2010 cu privire
la comerțul interior
urmare aprobării
modificărilor la legea
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vizată
6.3. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul IV
procedurii de eliberare și
aprobată
evidență a certificatului
de producător autohton
6.4. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul III
proiectului de lege
de Guvern și remis
privind diminuarea
Parlamentului
risipei alimentare în
vederea reducerii
generării deșeurilor
alimentare și prin
aplicarea operațiunilor
de donare
6.5. Revizuirea și
Hotărâre de Guvern
Trimestrul I
modificarea cadrului
aprobată
normativ actual în
vederea ajustării listei de
produse foste în
folosință ce cad sub
interdicția de import și
comercializare
Obiectivul 7: Dezvoltarea politicilor în domeniul turismului
7.1. Elaborarea și
aprobarea Strategiei de
dezvoltare a turismului
pentru anii 2020-2030
„Turism 2030”
7.2. Promovarea și
aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea
unor acte normative
(Legea nr. 352/2006 cu
privire la desfășurarea
activității turistice în
Republica Moldova,
Codul contravențional al
Republicii Moldova nr.

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul II

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
inter-instituțională

În limitele bugetului
aprobat

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.7)

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.5.9.)

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.13.2.)

Indicatori de rezultat:
- cadrul strategic aprobat;
- număr de prevederi legale restrictive eliminate.
În limitele bugetului Imprevizibilitatea deciziilor
aprobat
politice

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.3.2)

În limitele bugetului
aprobat

SRMAIMM

PAG 2020-2023,
(pct. 4.3.1)

Imprevizibilitatea deciziilor
politice
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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
II. SECTORUL ENERGETIC
Obiectivul 8: Consolidarea cadrului legal în domeniul energetic Indicatori de rezultat:
- direcții de dezvoltare a sectorului energetic către orizontul 2030 identificate;
- cadru juridic primar aferent procedurilor de racordare la rețeaua publică de alimentare cu
energie îmbunătățite;
- îmbunătățire a poziției Republicii Moldova în clasamente internaționale relevante
înregistrate (raportul Doing Business, componenta „Getting electricity”);
- sisteme de alimentare centralizată cu energie termică consolidate și performante;
- premise pentru o piață energetică competitivă și durabilă create.
8.1. Promovarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
Direcția politici Legea nr.
Tergiversarea procesului de
proiectului de lege
de Guvern și remis
/Asistență tehnică/
în domeniul
174/2017 cu
promovare (consultările
pentru aprobarea
Parlamentului
STARS
energetic
privire la
publice);
Strategiei energetice a
(DPE)
energetică (art. 4
Mobilizare tardivă a
Republicii Moldova
(1), lit. b)
asistenței tehnice, inclusiv a
până în anul 2030
consultanților locali/
internaționali
8.2. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
DPE
PAG 2020-2023
Tergiversarea procesului de
proiectului de lege
de Guvern și remis
/Asistență tehnică/
(pct. 3.6.29)
promovare (consultările
pentru modificarea Legii
Parlamentului
USAID
publice)
nr. 174/2017 cu privire
la energetică
8.3. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
DPE
PAG 2020-2023
Tergiversarea procesului de
proiectului de lege
de Guvern și remis
/Asistență tehnică/
(pct.3.6.29);
promovare (consultările
pentru modificarea Legii
Parlamentului
USAID
Legea nr.
publice)
nr. 107/2017 cu privire
174/2017 (art. 5
la energetică
(1), lit. d)
8.4. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
DPE
PAG 2020-2023;
Tergiversarea procesului de
proiectului de lege
de Guvern și remis
/Asistență tehnică/
Legea nr.
promovare (consultările
pentru modificarea Legii
Parlamentului
USAID
174/2017 (art. 5
publice)
nr.108/2016 cu privire la
(1), lit. d)
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gazele naturale
8.5. Modificarea Legii
nr. 92/2014 cu privire la
energia termică și
promovarea cogenerării

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul III

Asistență tehnică
/STARS, UE/
Buget MEI

Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;
Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate
Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;
Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate
Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

PAG 2020-2023
(pct.3.6.29)

8.6. Modificarea Legii
nr. 10/2016 privind
promovarea utilizării
energiei din surse
regenerabile

Lege adoptată

Trimestrul II

Asistență tehnică
/STARS, UE/
Buget MEI

DPE

PAG 2020-2023
(pct.3.6.29)

8.7. 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)

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul IV

Buget MEI

DPE

Legea nr.
174/2017 (art. 5
(1), lit. d)

8.8. Elaborarea
proiectului de hotărâre
de Guvern cu privire la
cantitatea minimă
obligatorie a rezervelor
de combustibil necesară
centralelor electrice pe
bază de combustibili
fosili
8.9. Elaborarea
proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la
aprobarea măsurilor de
susținere a
producătorilor de

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Legea nr.
174/2017 (art. 4
(1), lit. g);
Legea nr.
107/2017 cu
privire la energie
electrică, (art. 4
(1), lit. h)

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS, UE/
Buget MEI

Complexitatea actului
normativ și a obiectului de
reglementare a acestuia;
Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;

DPE

Legea nr. 92/2014
cu privire la
energia termică și
promovarea
cogenerării
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energie termică în regim
de cogenerare de înaltă
eficiență
8.10. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la protecția
rețelelor termice
8.11. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
proiectului de hotărâre
aprobată
de Guvern cu privire la
cercetarea prealabilă a
utilității publice a
lucrărilor în cadrul
proiectului de
interconectare a
sistemelor energetice
MD-RO
8.12. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul IV
proiectului de lege
de Guvern și remis
privind declararea
Parlamentului
utilității publice a
lucrărilor în cadrul
proiectului de
interconectare a
sistemelor energetice
MD-RO
8.13. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul IV
proiectului de lege
de Guvern și remis
pentru modificarea Legii
Parlamentului
nr.128/2014 privind
performanta energetică a
clădirilor
Obiectivul 9: Consolidarea infrastructurii naționale de
generare și transport a energiei electrice

Asistență tehnică
/USAID/
Buget MEI

Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate
Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;
Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate

DPE

Legea nr. 92/2014

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Hotărîrea
Guvernului nr.
102/2013 cu
privire la
Strategia
energetică a
Republicii
Moldova pînă în
anul 2030

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Hotărîrea
Guvernului nr.
102/2013

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE,

PAG 2020-2023,
(pct.3.6.29)

DULC,
AEE

Indicatori de rezultat:
- platforma națională de generare a energiei electrice consolidată;
- producere locală de energie electrică în mărime de peste 20% în consumul de electricitate la
nivel național;
- rol al SACET la nivel național consolidat și pondere a energiei generate în baza cogenerării

17

9.1. Monitorizarea
implementării
proiectului investițional
LEA 400 kV
Vulcănești-Chișinău și
Stația Back-to-Back
Vulcănești

în cadrul acestora sporită;
- grad sporit de securitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica
Moldova prin consolidarea infrastructurii interne și a interconexiunilor.
Contribuția
Constrângeri administrative/
DPE
Hotărârea
Guvernului la
de procedură la valorificarea
Guvernului nr.
Proiectul
mijloacelor financiare
102/2013;
ECAPDEV:
planificate pentru anul în
PAG 2020-2023,
3 375 mii lei
curs;
(pct. 4.24.3);
(UCIPE)
Nerealizarea documentației
Ordin MEI nr.
BERD/BEI/BM/UE - de tender în termen;
468/2018 cu
261 mil. Euro
Prezentarea informațiilor
privire la
≈ 20 000 mii lei (ÎS necalitative și nerespectarea
facilitarea
Moldelectrica
termenelor limită de
implementării
Cheltuieli curente - prezentare a informațiilor de
proiectului de
11120,0 mii lei;
către participanții la proces
interconectare a
Cheltuieli recreditate
sistemelor
107480,0 mii lei
electroenergetice
(UCIPE)
MoldovaRomânia

Trimestrul IV

9.2. Monitorizarea
implementării
proiectului „Reabilitarea
rețelelor electrice de
transport ale Î.S.
„Moldelectrica”,
finanțat de BERD, BEI,
UE

4 rapoarte de progres
recepționate și
examinate;
Gradul de progres atins
≈ 10%
Volumul investițiilor
valorificate ≈ 7 mil.
Euro
Contract pentru
extinderea stației
Chișinău semnat
Contract pentru
construcția LEA
semnat
Licitație pentru
construcția Stației
Back-to-Back
Vulcăneşti lansată
4 rapoarte de progres
recepționate și
examinate;
Gradul de progres atins
≈ 90%
Volumul investițiilor
valorificate-16,8 mil.
Euro

Trimestrul IV

BERD/BEI/UE –
327 600,0 mii lei

9.3. Finalizarea
implementării
„Proiectului de
îmbunătățire a eficienței
sectorului de alimentare
centralizată cu energie
termică”, finanțat de
Banca Internațională
pentru Reconstrucție şi
Dezvoltare (BIRD) din

3 Rapoarte de progres
recepționate și
examinate;
Gradul de realizare a
proiectului 100%;
Raport de finalizare elaborat;
Reducerea pierderilor
de căldură în rețea până
al 330 mii Gcal;

Trimestrul IV

Împrumut BIRD –
40 500 000,00 USD
Cheltuieli curente
4892,0 mii lei;
Cheltuieli recreditate
19967,4 mii lei

Constrângeri administrative/
de procedură la valorificarea
mijloacelor financiare
planificate pentru anul în
curs;
Nerealizarea lucrărilor în
termenii stabiliți datorită
mai multor părți implicate în
proces
Obținerea întârziată a
informației cu privire la
cheltuieli;
Neprezentarea rapoartelor
de progres în termen;
Comunicare și interacționare
anevoioasă cu instituțiile/
entitățile responsabile de
implementarea proiectului

DPE

Hotărârea
Guvernului nr.
102/2013

DPE

Hotărârea
Guvernului nr.
102/2013
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cadrul Băncii Mondiale

Reducerea emisiilor
GHG cu 23,631 tCO2;
Rata de defecțiune a
SACET (Număr/km) 0.9
4 Rapoarte de progres
recepționate și
examinate;
Gradul de realizare a
proiectului -100%;
13,4 MW de capacități
noi de cogenerare date
în exploatare;
Creșterea producției de
energie electrică cu
30% comparativ cu anii
precedenți

9.4. Finalizarea
Trimestrul IV
realizării Proiectului
„Sistemul
termoenergetic al mun.
Bălți (SA „CETNord”)”, finanţat de
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) și
Fondului Regional al
Parteneriatului Europei
de Est pentru Eficiență
Energetică și Mediu
(E5P)
Obiectivul 10:Consolidarea securității în alimentarea cu gaze
naturale și produse petroliere

10.1. Monitorizarea
construcției
gazoductului
Ungheni−Chișinău

10.2.
Monitorizarea
procesului
de
expropriere a terenurilor
și asigurare a dreptului
de folosință asupra
terenurilor utilizate în

Nivel de realizare a
construcției -100%

Trimestrul III

Proprietari expropriați
– cca. 2550;
Terenuri expropriate –
cca. 3167.

Trimestrul IV

Buget MEI

Neprezentarea rapoartelor
de progres în termen;
Nerespectarea de către
antreprenorul general a
angajamentelor asumate;
Probleme tehnice la
exploatarea utilajului

DPE

Hotărârea
Guvernului nr.
102/2013

Indicatori de rezultat:
- securitate în alimentarea cu gaze naturale sporită;
- număr al surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze sporit;
- premise pentru sporirea securității în alimentarea cu produse petroliere a consumatorilor din
Republica Moldova identificate și stabilite.
Buget MEI
Obținerea întârziată a
DPE
Hotărârea
informației cu privire la
Guvernului nr.
cheltuieli și realizarea a
102/2013
lucrărilor;
Neprezentarea rapoartelor
de progres în termen;
Comunicare și interacționare
anevoioasă cu instituțiile/
entitățile responsabile de
implementarea proiectului
Contribuția
Acces obstrucționat și
DPE,
CBTM 2020Guvernului,
limitat la informații primare;
Unitatea
2022
Neprezentarea informațiilor
consolidată
Cheltuieli curente
relevante/ rapoartelor în
pentru
4500,0 mii lei
termen de către instituțiile
monitorizarea
implementatoare
proiectelor în
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lucrările de construcție a
conductei Ungheni Chișinău.
10.3.
Elaborarea Proiect de lege aprobat Trimestrul IV
proiectului de Lege cu
de Guvern și remis
privire la crearea și
Parlamentului
menținerea
nivelului
minim al stocurilor
petroliere
Transpune
Directiva 2009/119/CE
Obiectivul 11: Dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale
prin promovarea eficienței energetice și a consumului de
energie regenerabilă

11.1. Promovarea și
aprobarea proiectului
hotărârii Guvernului
privind aprobarea
Regulamentului cu
privire la auditorii
energetici și auditul
energetic
11.2. Promovarea și
aprobarea proiectului
hotărârii Guvernului
privind aprobarea
Regulamentului cu
privire la efectuarea
auditului energetic de
către întreprinderile
mari

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS, UE/
Buget MEI

Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;
Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate

domeniul
energeticii
(UCIPE)
DPE

Hotărârea
Guvernului nr.
102/2013

Indicatori de rezultat:
- legislație națională în domeniul eficienței energetice și a consumului de energie
regenerabilă consolidată;
- consum rațional de resurse energetice și valorificare a energiei din surse regenerabile;
- rol exemplar și optimizat al sectorului public și, în special, al clădirilor publice, în
promovarea eficienței energetice la nivel național;
- valorificare a 100% din sursele bugetare alocate anual în pentru finanțarea măsurilor de
eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul public;
- volumul majorat, în comparație cu perioada precedentă, a resurselor financiare bugetare și
din surse externe mobilizate și valorificate în vederea sporirii eficienței energetice și
consumului de energie regenerabilă;
- ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de minim 17% în
anul 2020.
Asistență tehnică
Tergiversarea procesului de
DPE
Legea
/STARS/
promovare (consultările
nr.139/2018 cu
Buget MEI
publice)
privire la eficiența
energetică

Asistență tehnică
/STARS/
Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Legea
nr.139/2018
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11.3. Promovarea și
aprobarea proiectului
hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea
Programului privind
implementarea obligației
privind renovarea
clădirilor autorităților
administrației publice
centrale de specialitate
11.4. 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
11.5. Elaborarea
proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la
aprobarea Strategiei
sectoriale pentru
renovarea fondului
imobiliar național pe
termen lung (aspecte de
eficiență energetică)
11.6. 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

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Asistență tehnică
/STARS/
Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Legea
nr.139/2018

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS, UE/
Buget MEI

Promovare dificilă și
tergiversată de terțe părți a
actului normativ;
Modificarea priorităților
direcției pe partea de politici
promovate

DPE

PAG 2020-2023
(pct.3.6.29)

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS/
Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE,

Legea
nr.139/2018

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

Două hotărâri de
Guvern aprobate

Trimestrul IV

DUCL

DPE

Legea
nr.139/2018
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Reconstrucție și
Dezvoltare privind
“Proiectul de
îmbunătățire a eficienței
energetice în Republica
Moldova”
11.7.Elaborarea
proiectului Planului
național de acțiuni pe
termen lung în
domeniul energiei și
mediului

Grup de lucru
instituționalizat,
Proiect al prognozei
consumului primar și
final de energie
elaborat

11.8. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului privind
criteriile de durabilitate
pentru biocarburanți și
procedura de verificare a
respectării criteriilor de
durabilitate la
producerea
biocarburanților
11.9. Aprobarea
Hotărâre de Guvern
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului de
calcul a consumului
final de energie din
surse regenerabile în
transporturi
11.10. Facilitatea
Consultant internațional
procedurilor și
angajat
activităților de
Comisie de licitații
organizare a licitațiilor
(interguvernamentală)
pentru capacitățile de
creată
generare a energiei din
Documentație de

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS/
Buget MEI

Trimestrul IV

Asistență tehnică
/STARS/
Buget MEI

Trimestrul II

Trimestrul IV

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice);
Provocări aferente
comunicării dintre APC
responsabile de document
(MEI și MADRM)
Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

DPE

Legea nr.10/2016
cu privire la
promovarea
utilizării energiei
din surse
regenerabile

Buget MEI

Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Legea nr.10/2016

Asistență tehnică
mobilizată de BERD
Buget MEI

Mobilizarea tardivă a
consultanței internaționale;
Tergiversarea procesului de
promovare (consultările
publice)

DPE

Legea nr.10/2016
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surse regenerabile.
11.11. Elaborarea și
aprobarea Planului
național pentru creșterea
numărului de clădiri al
căror consum de energie
este aproape egal cu
zero

licitații elaborată
Grup de lucru
interinstituțional creat;
Proiect al planului
național elaborat

Trimestrul IV

Buget AEE
Asistență tehnică STARS

Complexitatea exercițiului și
insuficiența de specialiști;
Insuficiența mijloacelor
financiare

DPE,
DULC,

Legea nr.
128/2014,
PNAA 2017-2019

AEE

III. INFRASTRUCTURA INFORMATIONALĂ ȘI DE COMUNICAȚII
Obiectivul 12: Consolidarea și dezvoltarea societății și
Indicatori de rezultat:
- creșterea veniturilor de la prestarea serviciilor TI cu 10%;
economiei digitale
- creșterea volumul exportului produselor și serviciilor TI cu circa 20%;
- numărul companiilor TI nou create înregistrate în „Moldova IT Park”, în creștere cu 10 %;
- numărul total de companii rezidente „Moldova IT Park” în creștere cu 20%;
- avansarea Republicii Moldova în Clasamentele ICT internaționale.
12.1.
Elaborarea Proiect de lege aprobat Trimestrul III
Buget MEI
Deficiențe de comunicare
Direcția politici Hotărârea
proiectului
de
lege
de Guvern și remis
instituțională la definitivarea
și reglementări Guvernului
pentru modificarea unor
Parlamentului
proiectului
în domeniul
nr.636/2019
acte legislative (Legea
societății
nr. 467/2003 cu privire
informaționale și
la informatizare şi la
economiei
resursele informaționale
digitale
de
stat,
Legea
(DPRSIED)
nr.71/2007 cu privire la
registre,
Legea
1069/2000 cu privire la
informatică)
12.2. Elaborarea viziunii
Suport de expertiză,
Trimestrul IV
Partenerii de
Schimbarea priorităților
DPRSIED
Hotărârea
conceptuale a Codului Conceptul Codului TI
dezvoltare
partenerilor strategici
Guvernului
tehnologiei informației
elaborat
nr.636/2019
în sectorul public
12.3.
Elaborarea Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
Deficiențe de comunicare
DPRSIED
Hotărârea
proiectului
de
lege
de Guvern și remis
instituțională la definitivarea
Guvernului
pentru modificarea Legii
Parlamentului
proiectului
nr.636/2019
nr.77/2016 cu privire la
parcurile
pentru
tehnologia informației
12.4.
Elaborarea
AI efectuată,
Trimestrul III
Buget MEI
Insuficiența
DPRSIED
Hotărârea
proiectului
de
Hotărâre de Guvern
informației/datelor statistice
Guvernului
modificare a Hotărârii
aprobată
în vederea efectuării
nr.636/2019
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Guvernului
nr.
1144/2017 cu privire la
crearea parcului pentru
tehnologia informației
„Moldova IT park”
12.5. Efectuarea analizei
privind
oportunitatea
extinderii
înlesnirilor
fiscale
existente,
acordate companiilor IT
care activează în regim
general.
(art. 24 (alin. 21) din
Legea nr. 1164/1997
pentru
punerea
în
aplicare a titlurilor I și II
al Codului Fiscal)
12.6.
Monitorizarea
funcționării și asigurarea
evaluării
activității
parcului
pentru
tehnologia informației,
conform Ordinului MEI
nr.195 din 12.04.2018
12.7.
Asigurarea
activității Comisiei de
examinare și evaluare a
solicitărilor rezidenților
parcului
pentru
tehnologia informației în
vederea
acordării
avizului
pentru
acordarea/prelungirea
dreptului de ședere
provizoriu pe teritoriul
Republicii Moldova
12.8.
Elaborarea
Programului
de
susținere a startup-urilor
tehnologice „IT Start-up

analizei;
Deficiențe de comunicare
instituțională
Analiză efectuată,
Propuneri de
modificare înaintate
MF

Trimestrul II

Buget MEI

Lipsa informației/datelor
statistice în vederea
efectuării analizei

DPRSIED

Hotărârea
Guvernului
nr.636/2019

Raport anual de
evaluare elaborat

Trimestrul II

Buget MEI

Neprezentarea în termen a
datelor de către
Administrația parcului

DPRSIED

Legea nr.77/2016

Ședințe desfășurate,
Numărul solicitărilor
examinate

Trimestrul IV

Buget MEI

Interes scăzut din partea
potențialilor solicitanți;
Reținerea avizului din partea
expertului cooptat

DPRSIED

Legea
nr.200/2010

Proiect Program
elaborat

Trimestrul IV

Buget MEI

Lipsa mijloacelor financiare
alocate din bugetul de stat;
Lipsa interesului și finanțării
din partea partenerilor de

DPRSIED

Hotărârea
Guvernului
nr.636/2019
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Moldova”
12.9.
Promovarea
Sondajul efectuat,
Trimestrul IV
utilizării TIC de către
Propuneri de
ÎMM
măsuri elaborate
12.10. Suport pentru Acțiuni de promovare,
Trimestrul II
dezvoltarea
Rețelei
Memorandum de
naționale de Centre de
înțelegere semnat
excelență și inovare IT,
după modelul Tekwill
12.11.
Identificarea Propuneri elaborate și
Trimestrul III
lacunelor și elaborarea înaintate instituțiilor de
propunerilor de ajustare
profil
a cadrului normativ în
vederea
depășirii
constrângerilor
la
exportul
produselor
locale prin intermediul
comerțului electronic
12.12.
Promovarea
Ambasadori digitali
Pe parcursul
climatului investițional
desemnați,
anului
și imaginii Republicii
Nr. de
Moldova în calitate de evenimente/prezentări
destinație
pentru
investiții TIC
12.13.
Coordonarea
Nr. proiectelor
Pe parcursul
realizării
la
nivel
examinate,
anului
național a obiectivelor
Nr. chestionarelor
rețelelor tematice din
completate,
cadrul Panelului pentru Nr. workshop-urilor cu
armonizarea
pieței
prezentări la care s-a
digitale
al
participat
Parteneriatului
Estic
(EU4Digital Project)
Obiectivul 13: Consolidarea și dezvoltarea Serviciului 112

13.1.
Elaborarea
proiectului
hotărârii
Guvernului
privind
modificarea pct. 8 din

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Partenerii de
dezvoltare

dezvoltare
Deficiențe de comunicare
instituțională

DPRSIED,
DPEMA,
ODIMM
DPRSIED

Partenerii de
dezvoltare

Schimbarea priorităților
partenerilor de dezvoltare;
Lipsa resurselor financiare

Partenerii de
dezvoltare
ODIMM

Deficiențe de comunicare
instituțională

DPRSIED

Partenerii de
dezvoltare
„Moldova IT park”

Lipsa resurselor pentru
finanțarea participării

DPRSIED

Partenerii de
dezvoltare

Lipsa resurselor pentru
finanțarea participării

DPRSIED,

Hotărârea
Guvernului
nr.904/2018
Hotărârea
Guvernului
nr.904/2018

-

Hotărârea
Guvernului
nr.904/2018

-

DICOM

Indicatori de rezultat:
- numărul de apeluri recepționate;
- timpul mediu de procesare a apelului de urgență.
Buget MEI
Dificultăți de promovare a
proiectului

DPRSIED
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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)
13.2. Finalizarea și
darea în exploatare a
Sediului II al Serviciului
112
13.3.
Dezvoltarea
Sistemului informațional
al
Serviciului
112
(interconectarea cu SIA
Registrul
bunurilor
imobile,
accesarea
planurilor cadastrale ale
clădirilor)
13.4.
Asigurarea
activității Comitetului
coordonator
interdepartamental
și
monitorizarea executării
hotărârilor acestuia
13.5.
Elaborarea
Regulamentului
de
organizare și funcționare
a Consiliului de experți
al
Comitetului
coordonator
interdepartamental
pentru
asigurarea
interacțiunii
între

Sediul Serviciul 112
funcțional

Trimestrul I

Buget MEI

Interacțiunea cu
Registrul bunurilor
imobile asigurată

Trimestrul III

Bugetul Serviciului
112

Nr. de ședințe,
Nr. de hotărâri
monitorizate

Trimestrul IV

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Dificultăți de interacțiune
instituțională

DPRSIED

-

DPRSIED,

Legea
nr.174/2014

I.P. „Serviciul
112”

Buget MEI

Deficiențe de comunicare
instituțională

DPRSIED
I.P. „Serviciul
112”

Bugetul Serviciului
112

Deficiențe de comunicare
instituțională la definitivarea
proiectului

DPRSIED
I.P. „Serviciul
112”

Hotărârea
Guvernului
nr.242/2016

Legea
nr.174/2014
Hotărârea
Guvernului
241/2016

nr.
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Serviciul 112 și SSU
Obiectivul 14: Securitate cibernetică și siguranța online
14.1.
Consolidarea
Propuneri de
Trimestrul III
mecanismului
de
modificare a
aplicare a Cerințelor
cadrului normativ
minime obligatorii de
elaborate
securitate cibernetică de
către
autoritățile
administrației
publice
centrale,
urmare
a
auditului efectuat în
cadrul acestora
14.2. Efectuarea, cu
Studiu efectuat
Trimestrul II
suportul partenerilor de
dezvoltare,
a
unei
analize (evaluare) a
cadrului instituțional și
normativ în domeniul
securității cibernetice
14.3.
Elaborarea Proiect de lege elaborat Trimestrul IV
proiectului
hotărârii și examinat în cadrul
Guvernului
privind
grupului de lucru
aprobarea proiectului de
interinstituțional
lege privind securitatea
rețelelor și sistemelor
informaționale
14.4. Colaborarea cu
Chestionarul IGSC
Trimestrul I
organizațiile
completat și remis UIT,
internaționale de profil
Nr. de
în domeniul securității
evenimente/ședințe
cibernetice,
inclusiv
organizate
furnizarea datelor pentru
elaborarea
Indicelui
Global al Securității
Cibernetice
Obiectivul 15: Dezvoltarea infrastructurii de comunicații
electronice

Indicatori de rezultat:
- avansarea RM în Indicele global al securității cibernetice.
Buget MEI
Neprezentarea Raportului
DPRSIED
auditului

Hotărîrea
Guvernului
nr.636/2019

Partenerii strategici

Schimbarea priorităților
partenerilor strategici

DPRSIED

Regulamentul
Direcției

Partenerii strategici

Schimbarea priorităților
partenerilor strategici

DPRSIED

HP nr.257/2018

Buget MEI

Lipsa datelor statistice
relevante

DPRSIED

Regulamentul
Direcției

Indicatori de rezultat:
- penetrare acces Internet la puncte fixe – 27% din numărul populației sau circa 60% din
numărul gospodării;
- toate localitățile cu primării (cu excepția celor din stâng r. Nistrului) să fie conectate la
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15.1. Elaborarea și
aprobarea Metodologiei
de calculare a tarifelor la
serviciile prestate de
către Instituția publică
”Serviciul Național de
Management
al
Frecvențelor Radio”
15.2. Elaborarea și
aprobarea
Nomenclatorului
serviciilor prestate de
către Instituția publică
”Serviciul Național de
Management
al
Frecvențelor Radio” și
cuantumului tarifelor la
acestea
15.3. Elaborarea
proiectului de lege
pentru modificarea Legii
comunicațiilor
electronice nr. 241/2007
(neutralitatea
Internetului)
15.4. Elaborarea
proiectului de lege
pentru modificarea Legii
nr. 28/2016 privind
accesul pe proprietăți și
utilizarea partajată a
infrastructurii asociate
rețelelor publice de

rețelele de fibră optică (să aibă un punct de prezență a rețelei de fibră optică);
- penetrare acces Internet la puncte mobile – 95%;
- acoperire cu semnalul Multiplexului A de TV digitală terestră – 99% din populație a
Republicii Moldova (inclusiv și din localităților din stâng r. Nistrului);
- dotarea completă cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a solicitanților din
rândul familiilor beneficiare de ajutor social;
- finalizarea tranziției la TV digitală terestră- 01.03.2020.
Buget MEI
Nerespectarea termenelorDirecția
Hotărârea
limită de prezentare a
infrastructura de Guvernului nr.
avizelor de către autorități
comunicații
644/2019
(DICOM)

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

DICOM

Hotărârea
Guvernului nr.
644/2019

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul II

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

DICOM

PAG 2020-2023
(pct.3.6.23);
Acordul de
Asociere, art. 234,
Anexa XXVIII B

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul III

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

DICOM

PAG 2020-2023
(pct.3.6.24);
Acordul de
Asociere,
art. 234
Transpune:
Directiva
2014/61/UE

28

comunicații electronice
15.5. 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
15.6. Efectuarea unei
analize și elaborarea de
propuneri privind
dezvoltarea capacităților
sistemului național de
radiomonitoring în
Republica Moldova
15.7. 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“.
15.8. Elaborarea și
aprobarea Programului
de management al
spectrului de frecvențe
radio pentru anii 20212025
15.9. Coordonarea
activităților referitoare
la utilizarea spectrului
de frecvențe radio cu

Hotărârea Comisiei
aprobată

Trimestrul III

Buget MEI

Analiză elaborată/ nr.
de propuneri înaintate

Trimestrul III

Buget MEI

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

Solicitări examinate în
termen

Permanent

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

DICOM

DICOM,
Instituția Publică
Serviciul
Național de
Management și
Frecvențe Radio
(IP SNMFR)
DICOM

Actele finale ale
CMR-19;
Legea
nr.241/2007

Legea
nr.241/2007

Legea nr.71/2007

DICOM

PAG 2020-2023
(pct. 4.5.18)

DICOM,

Legea nr.
241/2007;
Legea nr.
174/2018

IP SNMFR
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destinație civilă
15.10. Asigurarea
efectuării măsurătorilor
tehnice a parametrilor de
calitate a serviciilor
furnizate prin
intermediul rețelelor de
comunicații mobile
celulare, precum și a
analizei şi prezentării
rapoartelor
15.11. Elaborarea și
aprobarea Listei
standardelor
moldovenești prin care
se adoptă standarde
europene armonizate
pentru echipamentele
radio
15.12. Monitorizarea
procesului de evaluare a
Organismului de
certificare OC TIP din
cadrul IP SNMFR
15.13. Monitorizarea
procesului de acreditare
și extindere a
Domeniului de
acreditare a
Laboratorului de
Încercări a produselor
TIC din cadrul IP
SNMFR
15.14. Efectuarea unui
studiu și elaborarea de
propuneri privind
asigurarea neîntreruptă
cu energie electrică a
stațiilor de bază ale
rețelelor de comunicații

Măsurări tehnice
realizate;
Raport elaborat

Permanent

Ordin MEI
semnat

Trimestrul II

Buget MEI

Acreditare obținută

Trimestrul II

Buget MEI

Acreditare obținută

Studiu elaborat/ nr. de
propuneri înaintate

Buget
IP SNMFR

DICOM,

Legea
nr.241/2007

IP SNMFR

Trimestrul II

Trimestrul II

Buget MEI

Buget MEI;
Parteneri de
dezvoltare
(Banca Mondială)

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute

Prezentarea întârziată a
informației de către
instituțiile participante;
Nealocarea resurselor
financiare pentru angajarea
expertului de către partenerii
externi

DICOM

Acordul de
Asociere,
art. 173;
Hotărârea
Guvernului nr.
34/2019

DICOM,

Legea
nr.241/2007;
Legea
nr.235/2011

IP SNMFR

DICOM,
IP SNMFR

DICOM,
DPDE,

Legea
nr.241/2007;
Legea
nr.235/2011

Hotărârea
Guvernului
nr.629/2018

DUCL
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electronice mobile
15.15. Finalizarea
procesului de tranziție la
televiziunea digitală
terestră

Hotărâre de Guvern
aprobată

15.16. Desfășurarea unei
Nr. de spoturi
campanii de informare a informative difuzate la
populației cu privire la
TV şi radio,
diferite aspecte ce țin de
Pagină web de
tranziția la televiziunea
informare actualizată
digitală
15.17. Asigurarea
Licitație pentru
dotării cu convertoare
achiziționarea cantității
pentru televiziunea
necesare de convertoare
digitală terestră a
organizată,
familiilor beneficiare de
Licitație pentru
ajutor social (etapa II)
selectarea operatorului
economic care va
asigura distribuirea
convertoarelor
beneficiarilor de ajutor
social eligibili,
Cel puțin 90 % de
familii care au depus
cereri, dotate cu
convertoare gratuite
15.18. Efectuarea unei
Analiză elaborată/ nr.
analize privind
de propuneri înaintate
protejarea populației de
expunere la câmpurile
electromagnetice
nocive, în legătură cu
dezvoltarea
comunicațiilor
electronice (5G)
15.19. Desfășurarea
Consultări realizate,
unor consultări cu
Propuneri înaintate
furnizorii de rețele și

Trimestrul I

Permanent

Buget MEI

Nesuplinirea tuturor
sloturilor din multiplex;
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și cu parteneri
privați
Buget MEI;
Posibile deficiențe de
Parteneri externi;
comunicare și colaborare
Sursele furnizorilor de instituțională și cu parteneri
servicii media
privați

Trimestrul III

15,04 mil lei din
bugetul de stat

Trimestrul IV

Buget MEI

Permanent

Buget MEI

DICOM

PAG 2020-2023
(pct. 5.7.9)

DICOM

Hotărârea
Guvernului nr.
240/2015

Nerespectarea termenilor de
livrare și distribuire a
convertoarelor;
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și cu parteneri
privați

DICOM

art. II din Legea
nr. 167/2015;
Hotărârea
Guvernului nr.
240/2015;
PAG 2020-2023
(pct. 5.7.33

Prezentarea întîrziată a
informației de către
instituțiile participante

DICOM,

Legea
nr.241/2007

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și cu parteneri

IP SNMFR

DICOM

Legea
nr.241/2007
Hotărârea
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servicii de comunicații
electronice privind
implementarea rețelelor
de comunicații
electronice în bandă
largă (5G)
15.20. Elaborarea
calculelor valorilor
taxelor de licență și
identificarea cerințelor
tehnice pentru
valorificarea
frecvențelor necesare
pentru implementarea
rețelelor 5G și altor
tehnologii avansate
15.21.
Consultări
privind inițierea unui
Acord de roaming cu
Republica Belarus și
identificarea
unui
mecanism fezabil
15.22.
Consultări
privind inițierea unui
Acord Regional de
Roaming între țările
membre
ale
Parteneriatului Estic

15.23.
Consultări
privind inițierea unui
Acord Regional privind
condiții
tehnice
armonizate
pentru
statele
Parteneriatului
Estic
pentru
radiocomunicații mobile
terestre în benzile 694790 MHz și 3400-3800

privați

Buget MEI;
Prezentarea întîrziată a
Parteneri de dezvoltare informației de către
(Institutul Coreean instituțiile participante
pentru Dezvoltarea
societății informaționale)

Guvernului
nr.629/2018

DICOM,

Hotărârea
Guvernului
nr.629/2018

Calculele valorilor
taxelor de licență și
cerințele tehnice
elaborate

Trimestrul III

Ședințe convocate,
- Avize/propuneri
perfectate

Permanent

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională

DICOM

Legea nr.
241/2007

Participări asigurate,
Avize/propuneri
perfectate

Permanent

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională

DICOM

Participări asigurate,
Avize/propuneri
perfectate

Permanent

Buget MEI;
Buget EU4Digital

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională

DICOM,

Declarația
Reuniunii
Ministeriale
privind Economia
Digitală a
Parteneriatului
Estic (or. Tallinn,
04-05.10.2017)
Declarația
Reuniunii
Ministeriale
privind Economia
Digitală a
Parteneriatului
Estic (or. Tallinn,
04-05.10.2017)

IP SNMFR

IP SNMFR
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MHz
15.24. Participarea la
activitatea structurilor
specializate din cadrul
organizațiilor
internaționale
(Parteneriatul Estic, UIT,
Conferința Europeană a
Administrațiilor din
Poștă și Telecomunicații)
15.25.
Asigurarea
activității în cadrul
Grupului de lucru pe
probleme de comunicații
electronice și poștale în
procesul
de
reglementare
a
conflictului transnistrean
și
întreprinderea
măsurilor necesare

Cel puțin 3 participări

Anual

DICOM,
DPRSIED

Ședințe convocate,
Avize şi recomandări
prezentate

Permanent

Obiectivul 16: Politici în domeniul comunicațiilor poștale

16.1.
Promovarea
proiectului de lege de
modificare
a
Legii
comunicațiilor poștale
nr. 36/2016

Buget MEI

Lege adoptată de
Parlament

Trimestrul I

Buget MEI

Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

DICOM

Declarația
Reuniunii
Ministeriale
privind Economia
Digitală a
Parteneriatului
Estic (or. Tallinn,
04-05.10.2017)
Ordinul MEI nr.
321 din
03.12.2019;
Regulamentul
comun al
grupurilor de
lucru la nivel de
experți pentru
consolidarea
măsurilor de
încredere și
dezvoltarea
interacțiunilor,
semnat la 9
septembrie 2011,
or. Bad
Reichenhall,
Germania

Indicatori de rezultat:
- serviciul poștal universal asigurat pentru 100% din populația Republicii Moldova;
- extinderea gamei de servicii poștale;
- prestarea gratuită a serviciilor poștale pentru toți nevăzătorii și prizonierii de război.
59 mii lei din
DICOM
Acordul de
bugetul de stat
Asociere,
Anexa XXVIIIC
Transpune:
Directiva
2002/39/CE;
Directiva
2008/6/CE
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16.2.
Promovarea
proiectelor
de
legi
privind
ratificarea
actelor Uniunii Poștale
Universale, aprobate la
Congresul extraordinar
din Addis-Abeba la
07.09.2018
și
din
Geneva la 26.09.2019.
16.3. Elaborarea și
aprobarea cadrului
normativ secundar
pentru implementarea
prevederilor Legii
comunicațiilor poștale
nr. 36/2016

4 proiecte de legi
adoptate de Parlament

Trimestrul I

Buget MEI

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Buget MEI

16.4. Pregătirea
participării
reprezentanților
ministerului la al 27-a
Congres al Uniunii
Poștale Universale la
Abidjan, Cote d’Ivoire.
16.5. Menținerea
dezvoltării rețelei
poștale universale,
precum și de extindere a
gamei de servicii oferite
de furnizorul de serviciu
poștal universal
16.6. Aprobarea
programelor emisiunilor
de mărci și efecte
poștale
16.7. Elaborarea unui
studiu privind
necesitatea armonizării
Regulamentului

Documentul privind
poziția Republicii
Moldova elaborat,
Documente examinate

Trimestrul III

Buget MEI

Ședințe convocate,
Avize şi recomandări
prezentate

Permanent

Buget MEI

2 programe aprobate

Trimestrul III

Buget MEI

DICOM

Legea nr. 36/2016

Recomandări elaborate,
Constrângeri
identificate

Trimestrul IV

Buget MEI

DICOM

Legea nr. 36/2016

Sistarea promovării în
cadrul Parlamentului a
amendamentelor la Legea
comunicațiilor poștale nr.
36/2016;
Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
avizelor de către autorități

DICOM

Legea nr.
36/2016;
PAG 2020-2023
(pct. 5.7.10)

DICOM

DICOM

Acordul de
Asociere,
Anexa XXVIIIC
Transpune:
Directiva
2002/39/CE;
Directiva
2008/6/CE
PAG nr. 3.6.26
Legea nr. 36/2016

DICOM,

Legea nr. 36/2016

DPRSIED
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2018/644 privind
serviciile de livrare
transfrontalieră de colete
IV. INFRASTRUCTURA CALITĂȚII ȘI SECURITATEA INDUSTRIALĂ
Obiectivul 17: Dezvoltarea politicilor în scopul implementării
Indicatori de rezultat:
- rata de preluare a standardelor europene din totalul de standarde publicate de
standardelor moldovenești care adoptă standarde europene
CEN/CENELEC - 100%;
- majorarea gradului de implementare a standardelor europene în economia națională – 60 %.
17.1. Coordonarea și
Proiect consultat și
Trimestrul I
Buget MEI
Posibile deficiențe de
Institutul de
Acordul de
aprobarea Programului
aprobat
/5.200,0 mii lei/
comunicare și colaborare a
Standardizare
Asociere
național de
părților participante la
din Moldova
titlul V, capitolul
standardizare pentru
proces
(ISM)
3,
anul 2020
CBTM 2020Direcția
2022
Infrastructura
Calității și
Securitate
Industrială
(DICSI)
17.2. Adoptarea
Rata de preluare a
Trimestrial
Buget MEI
Limitarea/întreruperea
ISM,
Acordul de
standardelor europene și
standardelor europene
/5.200,0 mii lei
finanțării
Asociere,
internaționale ca
la nivel de 100 %
DICSI
titlul V, capitolul
standarde moldovenești
3,
CBTM 20202022
17.3. Identificarea și
Cel puțin 500 de
Trimestrial
Buget MEI
Opunerea autorităților de
ISM,
Acordul de
anularea standardelor
standarde conflictuale
/5.200,0 mii lei
reglementare,
Asociere
conflictuale cu
anulate
Abilități insuficiente de
DICSI
titlul V, capitolul
standardele
identificare a standardelor
3
moldovenești care
conflictuale
CBTM 2020adoptă standarde
2022
europene
17.4. Identificarea și
Cel puțin 300 de
Trimestrial
Buget de stat
Posibile deficiențe de
ISM,
Acordul de
anularea standardelor
standarde depășite
/5.200,0 mii lei
comunicare şi colaborare a
Asociere
moldovenești depășite și
anulate
părților participante la
DICSI
titlul V, capitolul
care contravin legislației
proces
3,
europene transpuse
CBTM 20202022
17.5. Elaborarea
Cel puțin 5 proiecte de
Trimestrial
Buget MEI
Posibile deficiențe de
ISM,
Acordul de
standardelor
standarde moldovenești
/5.200,0 mii lei
comunicare şi colaborare a
Asociere
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moldovenești originale
în domenii de interes
național

elaborate

17.6. Participarea la
lucrările comitetelor
tehnice, la ședințele de
lucru ale organizațiilor
europene, internaționale
și regionale de
standardizare,
colaborarea
interinstituțională cu
organismele de
standardizare din alte
țări
17.7. Dezvoltarea și
menținerea Centrului
Business Suport în
standardizare pentru
acordarea suportului în
implementarea
standardelor europene

2 comitete tehnice
europene/internaționale
la care este membru,
10 ședințe de lucru pe
plan european/
internațional/
interstatal la care s-a
participat,
Cel puțin 100 proiecte
de standarde examinate

Permanent

Aplicarea platformei
ISOlutions,
25 % din solicitările de
difuzare a standardelor
realizate prin platforma
shop.standard.md,
Cel puțin 10 seminare
organizate,
Cel puțin 200 persoane
instruite
Cel puțin 12
evenimente organizate,
Cel puțin 200 de
participanți

Permanent

17.8. Promovarea
implementării
standardelor europene

Buget MEI
/5.200,0 mii lei

părților participante la
proces,
Limitarea/întreruperea
finanțării
Limitarea/întreruperea
finanțării

DICSI

ISM,
DICSI

titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022
Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022,
Hotărârea
Guvernului nr.
454/2008

Buget MEI
/5.200,0 mii lei

Limitarea/întreruperea
finanțării

ISM,
DICSI

Trimestrul IV

Obiectivul 18: Dezvoltarea sistemului național de metrologie și
armonizarea cu practica europeană și internațională,
asigurarea trasabilității măsurărilor efectuate în Republica
Moldova la Sistemul Internațional de Unități (SI) și
recunoașterea rezultatelor măsurărilor la nivel european și
internațional Reglementarea tehnică și evaluarea conformității
18.1. Dezvoltarea Bazei
Cel puțin 3 etaloane
Trimestrul IV

Buget MEI
/5.200,0 mii lei

Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și interinstituțională

ISM,
DICSI

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022

Indicatori de rezultat:
-creșterea capabilităților de măsurare ale Republicii Moldova, recunoscute la nivel
internațional, comparativ cu anul precedent – 15 %
-etaloane naționale create/modernizate - 3

Buget MEI

Abilități insuficiente de

Institutul

Acordul de
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Național de Etaloane
(BNE) prin
crearea/modernizarea
etaloanelor naționale și
crearea condițiilor
adecvate pentru
funcționarea acesteia

modernizate,
16 etaloane naționale
din componența BNE
cercetate

18.2. Demonstrarea
capabilităților de
măsurare în scopul
asigurării recunoașterii
internaționale a
măsurărilor prin:
- participarea la intercomparări multilaterale
sau bilaterale, organizate
sub coordonarea
Comitetului
Internațional de
Măsurări și greutăți
(CIPM);
- publicarea tabelelor
Capabilităților de
măsurare (CMC) pe siteul Biroului Internațional
de Măsuri și Greutăți
(BIPM)
18.3. Cooperarea cu
organizațiile de
metrologie europene
EURAMET şi
WELMEC și
participarea la lucrările
comitetelor tehnice,
ședințele de lucru

Participarea la 14
intercomparări la nivel
regional,
2 rapoarte preliminare
ale
comparărilor
(Draft A),
2 rapoarte finale ale
comparărilor
(Draft B),
Nr. capabilități de
măsurare și calibrare
publicate

Trimestrul IV

5 ședințe a comitetelor
tehnice,
8 evenimente pe plan
european la care s-a
participat;

Trimestrial

Hotărâre de Guvern

Trimestrul

18.4. Modificarea

/12.900,5 mii lei/

efectuare a cercetărilor;
Limitarea/întreruperea
finanțării

Național de
Metrologie
(INM)
DICSI

Buget MEI
/12.900,5 mii lei/

Buget MEI
/12.900,5 mii lei/

Fluctuația necontrolată a
personalului calificat;
Limitarea/întreruperea
finanțării;
Expertiza îndelungată a
tabelelor CMC propuse spre
publicare în comitetele
tehnice de profil în
organizația regional de
metrologie

Limitarea/întreruperea
finanțării

INM
DICSI

INM
DICSI

Buget MEI

Schimbări ale Guvernului

DICSI

Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022,
Hotărârea
Guvernului nr.
1065/2017
Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022,
Hotărârea
Guvernului nr.
1065/2017

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022,
Legea metrologiei
nr. 19/2016,
Hotărârea
Guvernului nr.
454/2008
Acordul de
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Hotărârii Guvernului nr.
909/2014 cu privire la
aprobarea unităților de
măsură legale

aprobată

IV

18.5. Modificarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
Hotărârii Guvernului nr.
aprobată
1042/2016 cu privire la
aprobarea Listei oficiale
a mijloacelor de
măsurare și a
măsurărilor supuse
controlului metrologic
legal în conformitate cu
cele mai bune practici a
organizațiilor europene
de metrologie
18.6. Examinarea şi
3 ordine MEI privind
Trimestrul IV
aprobarea proiectelor de aprobarea, completarea
norme de metrologie
NML și PML emise
legală (NML) şi
procedurilor de
metrologie legală (PML)
18.7. Implementarea
Entități desemnate,
Trimestrul
principiului ghișeului
Ghișeu unic funcțional
IV
unic la desemnarea
entităților juridice la
competență tehnică
pentru verificarea
metrologică a
mijloacelor de măsurare
utilizate în domeniile de
interes public
Obiectivul 19: Dezvoltarea politicilor în domeniul reglementării
tehnice, acreditării și evaluării conformității
19.1. Modificarea Legii
nr. 420/2006 privind
activitatea de

Proiect de lege adoptat
de Parlament

Trimestrul I

Buget MEI

şi/sau mecanismului
guvernamental;
Tergiversarea avizării
proiectului legii de către
autoritățile publice și
partenerii sociali
Schimbări ale Guvernului
şi/sau mecanismului
guvernamental;
Tergiversarea avizării
proiectului legii de către
autoritățile publice și
partenerii sociali

Asociere
titlul V, capitolul
3,
Legea metrologiei
nr.19/2016
DICSI

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
Legea metrologiei
nr.19/2016

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
Legea metrologiei
nr.19/2016
Legea metrologiei
nr.19/2016,
Legea nr.
160/2011 privind
reglementarea
prin autorizare a
activității de
întreprinzător

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare a
părților participante la
proces

DICSI

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare a
părților participante la
proces

DICSI

Indicatori de rezultat:
- menținerea statutului de semnatar a Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea
Europeană pentru Acreditare (EA-BLA), a Acordului ILAC-MRA și Acordului IAF-MRA
Buget MEI
Posibile deficiențe de
DICSI
Acordul de
comunicare și colaborare a
Asociere
părților participante la
titlul V, capitolul
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reglementare tehnică în
conformitate cu
prevederile acordului
TBT OMC
19.2. Analiza
potențialului de
producere/ export a
produselor în scopul
identificării domeniilor
pentru negocierea
asupra Acordului
privind Evaluarea
Conformității și
Acceptarea Produselor
Industriale
19.3. Colaborarea
MOLDAC cu
organizațiile europene și
internaționale în
domeniul acreditării

proces

Studiu efectuat,
propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate

Trimestrul III

Buget MEI

6 evenimente
desfășurate la care s-a
participat

Pe parcursul
anului

Buget MEI
/3.200,0 mii lei

19.4. Monitorizarea
% grad de
Trimestrul
gradului de
încredere/satisfacție
IV
încredere/satisfacție a
înregistrat
autorităților și
consumatorilor în
competența,
imparțialitatea și
integritatea
organismelor de
evaluare a conformității
(OEC)
Obiectivul 20: Supravegherea pieței și securitate industrială

20.1. Elaborarea
programului general
anual (2021) de
supraveghere a pieței în
baza programelor

Ordin MEI semnat

Trimestrul IV

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare a
părților participante la
proces

Limitarea/întreruperea
finanțării

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare a
părților participante la
proces

3

DICSI

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3

Centrul național
de acreditare
MOLDAC

Acordul de
Asociere
titlul V, capitolul
3,
CBTM 20202022
Legea nr
235/2011 privind
activitățile de
acreditare și de
evaluare a
conformității

DICSI
MOLDAC

Indicatori de rezultat:
- risc scăzut de apariție a produselor și serviciilor periculoase pe piață;
- risc diminuat de avarii industriale la obiectele industrial-periculoase, sau alte situații grave.
Buget MEI
Prezentarea informațiilor
Legea nr. 7/2016,
necalitative și nerespectarea
DISCI
Hotărârea
termenelor-limită de
Guvernului
nr.
prezentare a informațiilor de
1096 /2017
către participanții la proces;
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sectoriale anuale
20.2. Elaborarea
ordinelor cu privire la
aprobarea listelor de
verificare pentru
domeniile de control ale
APCSP

20.3. Modificarea Legii
nr.116/2012 privind
securitatea industrială a
obiectelor industriale
periculoase

Cel puțin 5 liste de
verificare aprobate

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Pe parcursul
anului

Trimestrul IV

Buget MEI

Buget MEI

Prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de
prezentare a informațiilor de
către participanții la proces;

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare a
părților participante la
proces

DICSI
Agenția pentru
protecția
consumatorilor
și supravegherea
pieței
(APCSP)
DICSI

Legea
131/2012,
Hotărârea
Guvernului
379/2018

Legea
nr.116/2012
privind
securitatea
industrială
obiectelor
industriale
periculoase

nr.

nr.

a

Hotărâre de Guvern
aprobată

V. SECTORUL TRANSPORTURILOR
Indicatori de rezultat:
- legislația în domeniul transportării mărfurilor perisabile și ușor alterabile reglementată;
- procesul de solicitare și eliberare a autorizațiilor digitizat;
- sistem e-autorizație funcțional.
Trimestrul I
Buget MEI
Deficiențe de comunicare și
Serviciul
PNAA 2017-2019
colaborare instituțională și
transport rutier
inter-instituțională;
(STR)
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute
instituțională

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Obiectivul 21: Dezvoltarea și promovarea politicilor în
domeniul transportului rutier
21.1. Elaborarea și
promovarea proiectului
Hotărârii Guvernului
privind aprobarea
Regulamentului
transporturilor rutiere de
mărfuri perisabile și
ușor alterabile
21.2. Elaborarea și
aprobarea proiectului
Hotărârii Guvernului
privind aprobarea
Conceptului Tehnic
privind Sistemul de
management integrat

Buget MEI

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STR,
Agenția
Națională
Transport Auto
(ANTA)

Codul
transporturilor
rutiere nr.
150/2014
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21.3. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la crearea și
funcționarea sistemului
informațional ”eAutorizație transport”.
21.4. Elaborarea
proiectului de lege
privind modificarea
Codului transporturilor
rutiere nr. 150/2014

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Buget MEI

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul III

Buget MEI

21.5. Monitorizarea
implementării de către
ANTA și operatorii de
transport a sistemului de
clasificare pe categorii
de confort a
autobuzelor/ autocarelo

3 Raportare elaborate și
prezentate

Trimestrial

Buget ANTA

21.6. Aprobarea
Acordului între
Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Republicii Turcia
privind transportul
combinat de mărfuri
21.7. Semnarea
Acordului între
Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul
Republicii Tadjikistan în
domeniul transportului
rutier internațional de

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

Buget MEI

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Buget MEI

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Nerespectarea termenului
de realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Nerespectarea termenului de
clasificare pe categoriile de
confort;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Acordului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Acordului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Acordului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STR,
ANTA

STR

ANTA,

Codul
transporturilor
rutiere nr.
150/2014

PAG 2020-2023
(pct.3.6.15)

Ordin MEI nr.
355/2019

STR

Serviciul
cooperare
transport (SCT)

Hotărârea
Guvernului nr.
702/2019.

SCT

Regulamentul
Direcției
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mărfuri și persoane
21.8. Semnarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
Acordului între
aprobată
Guvernul
Turkmenistanului și
Guvernul Republicii
Moldova privind traficul
auto internațional
21.9. Semnarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
Protocolului la Acordul
aprobată
privind transportul
internațional ocazional
de călători cu autocarul
și autobuzul
(INTERBUS), referitor
la transportul regulat și
special al călătorilor cu
autocarul și autobuzul
21.10. Semnarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
Protocolului de
aprobată .
modificare a Acordului
INTERBUS prin
extinderea posibilității
de aderare la acesta a
Regatului Maroc
Obiectivul 22: Dezvoltarea și promovarea politicilor în
domeniul transportului aerian

22.1. Elaborarea și
promovarea proiectului
Hotărârii Guvernului
pentru aprobarea
Regulamentului de
stabilire a cerințelor
tehnice și a procedurilor
administrative
referitoare la personalul

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Acordului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

SCT

Hotărîrea
Guvernului nr.
129/2019.

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Protocolului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

SCT

Decret nr.
1275/2019

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Protocolului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

SCT

Decret nr.
1276/2019

Indicatori de rezultat:
- procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național stabilită;
- comitetul de evaluare a siguranței și comitetul tehnic privind siguranța în aviația civilă
instituit;
- plan de intervenție a organelor competente în cazul producerii unui accident aeronautic
implementat.
Buget MEI
Nerespectarea termenului de
Serviciul
PAG 2020-2023
realizare în urma apariției
transport aerian (pct.3.6.10),
situațiilor neprevăzute;
(STA),
PNAAA 2017Schimbări ale Guvernului
2019
și/sau mecanismului
Autoritatea
guvernamental
Aeronautică
Civilă (AAC)
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navigant din aviația
civilă
22.2. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului privind
procedura de autorizare
a zborurilor în spațiul
aerian național, precum
și a condițiilor în care
decolarea și aterizarea
aeronavelor civile se pot
efectua și de pe/pe alte
terenuri decît
aeroporturile/heliporturi
22.3. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la
Programul Național de
Siguranță a zborurilor
22.4. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului pentru
aprobarea
Regulamentului privind
procedurile
administrative
referitoare la anumite
categorii de aerodromuri
22.5. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la
aprobarea Programului
național de securitate a
aviației civile
22.6. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului pentru

Hotărâre de Guvern
aprobată

Hotărâre de Guvern
aprobată

Hotărâre de Guvern
aprobată

Hotărâre de Guvern
aprobată

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Trimestru II

Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestru IV

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STA,

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STA,

Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute;

STA,

AAC

AAC

STA,
AAC

AAC

STA,
AAC

Codul Aerian al
Republicii
Moldova nr.
301/2017

Codul Aerian al
Republicii
Moldova nr.
301/2017

Codul Aerian al
Republicii
Moldova nr.
301/2017

ASAC (anexa
III),
Legea privind
securitatea
aeronautică nr.
192/2019
Codul Aerian al
Republicii
Moldova nr.

43

aprobarea
Schimbări ale Guvernului
301/2017
Regulamentului privind
și/sau mecanismului
gestionarea situațiilor
guvernamental
excepționale sau de
urgență generate de
producerea unui
accident aeronautic pe
teritoriul Republicii
Moldova
22.7. Elaborarea
Studiu de
Trimestrul IV
Asistența
Lipsa resurselor financiare;
STA,
PAG 2020-2023
studiului de
prefezabilitate elaborat
externă
Posibile deficiențe de
(pct.4.21.1)
prefezabilitate privind
comunicare și colaborare
AAC
relansarea unor
instituțională și
aeroporturi regionale din
interinstituțională
Republica Moldova
22.8. Semnarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
SCT
Hotărârea
Acordului privind
aprobată
politice ale părților
Guvernului nr.
transportul aerian între
semnatare a Acordului;
267/2018.
Guvernul Republicii
Schimbări ale Guvernului
Moldova și Guvernul
și/sau mecanismului
Statelor Unite ale
guvernamental
Americii
22.9. Semnarea Acordul
Hotărâre de Guvern
Trimestrul II
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
SCT
Hotărârea
între Guvernul
aprobată
politice ale părților
Guvernului
nr.
Republicii Moldova și
semnatare a Acordului;
191/2019.
Guvernul Regatului Unit
Schimbări ale Guvernului
al Marii Britanii și
și/sau mecanismului
Irlandei de Nord privind
guvernamental
serviciile aeriene
Obiectivul 23: Dezvoltarea și promovarea politicilor în Indicatori de rezultat:
- cadrul normativ privind liberalizarea serviciilor de transport feroviar aprobat,
domeniul transportului feroviar
- Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” reorganizată,
- majorarea volumelor de marfă și pasageri transportați de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.
23.1. Elaborarea și
Proiect de lege aprobat
Trimestrul I
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
Serviciul
PAG 2020-2023
promovarea proiectului
de Guvern și remis
politice;
transport
(pct.3.6.3),
Codului transportului
Parlamentului
Schimbări ale Guvernului
feroviar (STF)
PNAAA 2017feroviar al Republicii
și/sau mecanismului
2019
Moldova
guvernamental;
Tergiversarea adoptării
proiectului de lege;
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23.2. Elaborarea și
promovarea proiectului
Hotărârii Guvernului
privind reorganizarea
Î.S. „Calea Ferată din
Moldova” în societate
pe acțiuni cu
subdiviziuni interne,
separate funcțional
23.3. Promovarea
proiectului de lege cu
privire la aderarea
Republicii Moldova la
Convenția privind
transporturile
internaționale feroviare
(COTIF) din 9 mai
1980, semnată la Berna
23.4. Redirecționarea
circulației trenurilor
internaționale de
pasageri nr.47/48
Chișinău – Moscova –
Chișinău și nr. 61/62
Chișinău – SanktPetersburg – Chișinău
redirecționată prin
stațiile Bender, Tiraspol,
Novosavițcaia,
Cuciurgan, cu generarea
veniturilor suplimentare
pentru Î.S. “Calea Ferată
din Moldova”
23.5. Atragerea
volumelor de
transportare a mărfurilor
pe Coridorul
internațional feroviar de

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

Buget MEI

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul I

Buget MEI

Circulația trenurilor
internaționale de
pasageri redirecționată;
majorarea volumului
veniturilor
încasate, inclusiv
creșterea numărului de
pasageri cu 5% în
comparație cu anul
2019.

Trimestrul II

Lucrări de reabilitare și
dare în exploatare a
tronsonului de cale
ferată Bender –
Basarabeasca – Etulia –

Trimestrul II

Reticența față de schimbări
a autorităților partenere
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental;
Lipsa resurselor financiare

STF

PAG 2020-2023
(pct.4.20.1),
PNAAA 20172019

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STF

PAG 2020-2023
(pct.4.20.2),
PNAAA 20172019

Bugetul Î.S. “Calea Imprevizibilitatea deciziilor
Ferată din Moldova”. politice;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental;
Reticența față de schimbări
a
autorităților partenere

STF

PAG 2020-2023
(pct.4.20.3)

STF

PAG 2020-2023
(pct.4.20.4)

Bugetul de stat

Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
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tranzit OSJD nr. 10
(linia Est – Vest E 560 a
rețelei feroviare
internaționale: Galați
(România) –
Giurgiulești – Reni
(Ucraina) – Etulia –
Greceni – Basarabeasca
– Cimișlia – Bender –
Cuciurgan (Ucraina))
23.6. Implementarea
proiectelor de
procurarea
locomotivelor și
reabilitarea
infrastructurii feroviare

Giurgiulești inițiate
Lucrări de construcție a
tronsonului de cale
ferată Cahul –
Giurgiulești inițiate;
Volumul de mărfuri
transportate pe cale
ferată majorat cu 10%
în comparație cu anul
2019;
Locomotive livrate;
Lucrările de reabilitare
a tronsonului de cale
ferată Bender-CăușeniBasarabeasca-EtuliaGiurgiulești inițiate.

guvernamental;
Lipsa resurselor financiare

Trimestrul IV

Surse externe
(BERD/BEI)

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Tărăgănarea livrării
locomotivelor de către
producător;
Anularea licitației privind
reabilitarea infrastructurii
din cauza depășirii bugetului
proiectului;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

STF

Legea nr.
22/2015,
HG nr. 1079/2016

Obiectivul 24: Dezvoltarea și promovarea politicilor în Indicatori de rezultat:
- standardele de siguranță la bordul navelor moldovenești, în conformitate cu cerințele
domeniul transportului naval
Organizației Maritime Internaționale, aprobate;
- sistemul de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din
apele naționale navigabile ale Republicii Moldova reglementat.
24.1. Elaborarea și
Hotărâre de Guvern
Trimestrul I
Buget MEI
Posibile deficiențe de
Serviciul
PAG 2020-2023
promovarea proiectului
aprobată
comunicare și colaborare
transport naval (pct.3.6.12),
Hotărârii Guvernului
instituțională și
(STN),
PNAAA 2017privind modificarea
interinstituțională;
2019
Hotărârii Guvernului
Diminuarea/întreruperea
Agenția Navală a
nr.997/2006 cu privire la
asistenței tehnice din partea
Republicii
implementarea Codului
partenerilor de dezvoltare;
Moldova
internațional de
Lipsa de consecvență și
(ANRM)
management pentru
susținere politică în
exploatarea în siguranță
promovarea politicilor;
a navelor și pentru
Nerespectarea termenului de
prevenirea poluării
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzut
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24.2. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului privind
aprobarea
Regulamentului de
monitorizare și
informare privind
traficul naval

Hotărâre de Guvern
aprobată

24.3. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului cu privire la
Regulamentul cadru
privind respectarea
obligațiilor statului de
pavilion

Hotărâre de Guvern
aprobată

24.4. Elaborarea
proiectului Hotărârii
Guvernului privind
modificarea Hotărârii de
Guvern 855/2007
privind înregistrarea
navelor maritime

Hotărâre de Guvern
aprobată

24.5. Semnarea
Acordului între
Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul de

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și
interinstituțională;
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și
interinstituțională;
Diminuarea/întreruperea
asistenței tehnice din partea
partenerilor de dezvoltare;
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și
interinstituțională;
Diminuarea/întreruperea
asistenței tehnice din partea
partenerilor de dezvoltare;
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Nerespectarea termenului de
realizare în urma apariției
situațiilor neprevăzute
Imprevizibilitatea deciziilor
politice ale părților
semnatare a Acordului;
Schimbări ale Guvernului

DT,

PNAAA
2017-2019

ANRM

STN,
ANRM

STN,

PAG 2020-2023
(pct.3.6.16),
PNAAA 20172019

PNAAA
2017-2019

ANRM

SCT

Regulamentul
Direcției

47

Miniștri al Ucrainei
și/sau mecanismului
privind transportul pe
guvernamental
căile navigabile
interioare
Obiectivul 25: Consolidarea cadrului legal în domeniul Indicatori de rezultat:
- grad sporit de securitate, în scopul reducerii pierderilor de vieți omenești cauzate de
transporturilor
evenimentele în transporturi;
- autorități reorganizate.
25.1. Elaborarea
Proiect de lege aprobat
Trimestrul I
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
SCT
PAG 2020-2023
proiectului de lege cu
de Guvern și remis
politice;
(pct.3.6.1.),
privire la investigarea
Parlamentului
Schimbări ale Guvernului
PNAAA 2017accidentelor și
și/sau mecanismului
2019
incidentelor în
guvernamental
transporturi
25.2. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Buget MEI
Posibile deficiențe de
DT,
PAG 2020-2023
proiectului de lege
de Guvern și remis
comunicare și colaborare
ANRM,
(pct.4.22.1.)
pentru modificarea unor
Parlamentului
instituțională și
ANTA,
acte normative
interinstituțională;
AAC
(Trecerea la
Lipsa de consecvență și
autofinanțare a
susținere politică în
Autorității Aeronautice
promovarea politicilor;
Civile, a Agenției
Nerespectarea termenului de
Naționale Transport
realizare în urma apariției
Auto și a Agenției
situațiilor neprevăzute
Navale)
VI. INFRASTRUCTURA DE DRUMURI
Indicatori de rezultat:
Obiectivul 26: Ajustarea cadrului normativ în vederea
- durabilitatea finanțării necesare întreținerii și reparației drumurilor asigurată;
eficientizării administrării rețelei drumurilor publice
- mijloacele destinate întreținerii și reparației drumurilor publice utilizate eficient și
transparent.
26.1. Elaborarea și Proiect de lege aprobat Trimestrul III
Bugetul de stat
Nerespectarea termenelorDIT
Codul fiscal
aprobarea
proiectului
de Guvern și remis
limită de prezentare a
nr.1163/1997
hotărârii Guvernului cu
informațiilor de către
Pct. 4.19.2 PAG
Parlamentului
privire la modificarea
participanții la proces
Legii drumurilor nr.
509/1995, în vederea
majorării
responsabilității
de
administrare
a
drumurilor publice
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26.2. 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
26.3. 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
26.4.
Elaborarea
proiectului de Lege cu
privire la declararea
utilității publice pentru
lucrările
de
interes
național de construcție și
reabilitare
a
unor
drumuri.

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis

26.5. 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

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis

Trimestrul III

Buget MEI

Trimestrul IV

Surse externe
(circa 1 mil. euro)

Parlamentului

Hotărâre de Guvern
aprobată

Tergiversarea avizării
proiectului legii de către
autoritățile publice și
partenerii sociali

DIT

Hotărârea
Guvernului nr.
827/2013 cu
privire la
aprobarea
Strategiei de
Transport și
Logistică pentru
anii 2013 – 2022
Pct. 4.19.2 PAG

Diminuarea/întreruperea
asistenței tehnice din partea
partenerilor de dezvoltare;

DIT

SN Moldova
2030
Pct. 4.19.5 PAG

Hotărârea
Guvernului nr.
827/2013 cu
privire la
aprobarea
Strategiei de
Transport și
Logistică pentru
anii 2013 – 2022
Legea
drumurilor nr.
509/1995
Pct. 4.19.2 PAG

Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor.

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis

Trimestrul II

Buget MEI

Tergiversarea avizării
proiectului legii de către
autoritățile publice și
partenerii sociali

DIT

Trimestrul III

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și
interinstituțională;

DIT

Parlamentului

Parlamentului

Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor.
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terenurilor
adiacente
drumurilor.
26.6. Analiza sistemului
Raport de analiză.
Trimestrul III
Buget MEI
Prezentarea informațiilor
DIT
Legea
de
control
și
Recomandări de
necalitative și nerespectarea
drumurilor
monitorizare a traficului ajustare a cadrului legal
termenelor-limită de
nr.509/1995
rutier
în
vederea
identificate
prezentare a informațiilor
implementării
Codul fiscal
proiectului de instalare a
nr.1163/1997
cântarelor digitale pe
drumurile
Republicii
Pct. 4.19.7 PAG
Moldova, în vederea
respectării
cerințelor
privind sarcina pe osie și
gabaritelor.
Obiectivul 27: Îmbunătățirea condițiilor de circulație pe Indicatori de rezultat:
- micșorarea lungimii drumurilor naționale în stare rea cu 10 % față de anul 2019
drumurile publice
27.1.
Implementarea
proiectelor în derulare
privind
reabilitarea,
modernizarea
și
construcția drumurilor
finanțate
din
surse
externe (BERD, BEI,
CE, BM)

150 km de drumuri
naționale
reabilitate/finalizate;

Trimestrul IV

BERD
BEI
CE
BM

27.3.
Lansarea
și
implementarea
Programului de reparație

Cel puțin 10 contracte
semnate pentru
executarea lucrărilor de
reabilitare a drumurilor
naționale;

Trimestrul IV

Buget MEI

1300 mil. lei
valorificate
Cel puțin 500 km de
drumuri publice
(naționale, locale,

DIT

Prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de
prezentare a informațiilor de
către participanții la proces.

150 km de drumuri
locale (coridoare) în
proces de reabilitare;
1500 mil. lei
valorificate

27.2.
Lansarea
și
implementarea
Programului
de
dezvoltare
a
infrastructurii
drumurilor cu suportul
Federației Ruse

Aplicarea inoportună sau
întârziată a prevederilor
legislației;

Trimestrul IV

Buget MEI

Aplicarea inoportună sau
întârziată a prevederilor
legislației;
Prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de
prezentare a informațiilor de
către participanții la proces.
Aplicarea inoportună sau
întârziată a prevederilor
legislației;

DIT

DIT

Hotărârea
Guvernului nr.
827/2013 cu
privire la
aprobarea
Strategiei de
Transport și
Logistică pentru
anii 2013 – 2022
Pct. 4.19.1 PAG
Legea
drumurilor
nr.509/1995
Legea bugetului
de stat pentru anul
2020 nr. 172
/2019
Pct. 4.19.1 PAG
Legea
drumurilor
nr.509/1995
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curentă a drumurilor
publice „Drumuri 2020”

comunale și străzi )
reparate;
1000 mil. lei
valorificate.

Obiectivul 28: Dezvoltarea drumurilor publice și
conectarea acestora la rețelele internaționale
28.1.
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)
28.2. Colaborarea cu
Mediul Academic în
vederea identificării și
utilizării tehnologiilor
performante precum și
perfecționării calificării
specialiștilor
în
domeniul drumurilor în
vederea
eficientizării
utilizării
resurselor
disponibile
28.3.
Elaborarea
propunerilor
către
instituțiile
financiare
internaționale
și
donatori
pentru
finanțarea construcției,
modernizării
și

Legea bugetului
de stat pentru anul
2020 nr. 172
/2019

Prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de
prezentare a informațiilor de
către participanții la proces.

Pct. 4.19.1 PAG
Indicatori de rezultat:
- minim 3 proiecte noi de reabilitare, modernizare extindere sau construcție a infrastructurii
rutiere lansate
Buget MEI
Lipsa de consecvență și
DIT
Hotărârea
susținere politică în
Guvernului nr.
promovarea politicilor;
690/2017 cu
privire la
Schimbări ale Guvernului
organizarea și
și/sau mecanismului
funcționarea
guvernamental
Ministerului
Economiei și
Infrastructurii
Pct. 4.19.4 PAG

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul II

4 ședințe desfășurate
20 persoane instruite

Trimestrul IV

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională și
interinstituțională

DIT

Hotărârea
Guvernului nr.
690/2017 cu
privire la
organizarea și
funcționarea
Ministerului
Economiei și
Infrastructurii
Pct. 4.19.5 PAG

Cel puțin 3 propuneri
elaborate/transmise

Trimestrul II

Buget MEI

Lipsa de consecvență
și susținere politică în
promovarea politicilor;

DIT

Hotărârea
Guvernului nr.
827/2013 cu
privire la
aprobarea
Strategiei de
Transport și

Schimbări
Guvernului
mecanismului

ale
și/sau
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reabilitării
naționale

drumurilor

28.4. Elaborarea și
promovarea Acordului
de
colaborare
cu
România
în
sensul
întreținerii
podurilor
rutiere de frontieră.

guvernamental
Acord elaborat și
promovat

Trimestrul III

Obiectivul 29: Sporirea siguranței rutiere a
participanților la trafic prin îmbunătățirea rețelei de
drumuri naționale
29.1. Elaborarea și
aprobarea
proiectului
Hotărârii Guvernului cu
privire aprobarea Legii
privind
gestionarea
siguranței circulației pe
infrastructura rutieră
29.2.
Identificarea,
cercetarea și reabilitarea
sectoarelor cu risc sporit
de
producere
a
accidentelor rutiere

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Cel puțin 5 sectoare
identificate/
îmbunătățite

Anual

29.3. Elaborarea și
promovarea Planului
de acțiuni privind
siguranța rutieră pentru
anii 2020-2021

Hotărâre de Guvern
aprobată

29.4. Elaborarea și
aprobarea
proiectului

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

Trimestrul III

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională

DIT

Logistică pentru
anii 2013 – 2022
Pct. 4.19 PAG
Hotărîrea
Guvernului nr.
690/2017 cu
privire la
organizarea şi
funcționarea
Ministerului
Economiei şi
Infrastructurii
Pct. 4.19.3 PAG

Indicatori de rezultat:
- audit obligatoriu al siguranței rutiere la nivel național implementat;
- numărul de decese cauzate de accidente rutiere mai mic cu minim 5% în comparație cu anul
2019
Buget MEI
Lipsa de consecvență și
DIT
susținere politică în
promovarea politicilor;

Buget MEI
Surse externe

Buget MEI

Buget MEI

Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională;
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor
Lipsa de consecvență și
susținere politică în
promovarea politicilor;
Posibile deficiențe de
comunicare și colaborare
instituțională
Lipsa de consecvență și
susținere politică în

DIT

DIT

DIT
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Hotărârii Guvernului cu
privire aprobarea Legii
privind
gestionarea
siguranței circulației pe
infrastructura rutieră

promovarea politicilor;

VII. URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE
Obiectivul 30: Dezvoltarea politicilor în domeniul urbanismului Indicatori de rezultat:
- politicile din domeniul urbanismului și construcțiilor sistematizate într-o structură unitară;
și amenajării teritoriului
- cadrul strategic aprobat în scopul dezvoltării durabile a localităților;
- procedura de elaborare a documentației de urbanism, optimizată;
- modalitatea emiterii avizelor tehnice de conectare la infrastructura tehnico-edilitară a
construcțiilor - simplificată.
30.1. Promovarea
Lege adoptată
Trimestrul III
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
Direcția
PAG 2020-2023
Codului urbanismului și
politice;
urbanism,
(pct.4.25.1)
construcțiilor în lectura
Tergiversarea adoptării
construcții și
a doua
proiectului de lege
locuințe (DUCL)
30.2. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul IV
Buget MEI
Nerespectarea termenelor DUCL
Legea
Strategiei privind
aprobată
3000 mii lei
limită de prezentare a
nr.835/1996,
dezvoltarea durabilă a
(cod 6104)
informațiilor de către
PAG 2020-2023
localităților până în anul
participanții la proces;
(pct.4.25.2),
2030
Schimbări ale Guvernului
Noua Agendă
și/sau mecanismului
Urbană (Habitat
guvernamental
III)
30.3. Stabilirea modului
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
Buget MEI
Nerespectarea termenelor DUCL
Legea
de emitere a datelor și
aprobată
500 mii lei
limită de prezentare a
nr.835/1996,
condițiilor pentru
(cod 6104)
informațiilor de către
PAG 2020-2023
elaborarea
participanții la proces;
(pct.4.25.4)
documentației de
Schimbări ale Guvernului
urbanism
și/sau mecanismului
guvernamental
30.4. Stabilirea modului
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
Buget MEI
Nerespectarea termenelor DUCL
Legea
de elaborare și emitere a
aprobată
500 mii lei
limită de prezentare a
nr.721/1996,
avizelor tehnice de
(cod 6104)
informațiilor de către
PAG 2020-2023
conectare la
participanții la proces;
(pct.4.25.5)
infrastructura tehnicoSchimbări ale Guvernului
edilitară a construcțiilor
și/sau mecanismului
guvernamental
30.5. Stabilirea modului
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
Buget MEI
Nerespectarea termenelor DUCL
Legea
de expertizare și avizare
aprobată
500 mii lei
limită de prezentare a
nr.835/1996,
a documentației de
(cod 6104)
informațiilor de către
PAG 2020-2023
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urbanism

30.6. Elaborarea
Hotărâre de Guvern
Trimestrul III
proiectului hotărârii
aprobată
Guvernului privind
elaborarea și aprobarea
Regulamentului privind
elaborarea
documentației de
atribuire a contractului
de achiziții în urma
concursului de soluții
Obiectivul 31: Dezvoltarea politicilor în domeniul construcțiilor

31.1. Elaborarea și
aprobarea proiectului
Strategiei de dezvoltare
a domeniului
construcțiilor până în
anul 2030

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

31.2. Modificarea
Regulamentului cu
privire la administrarea
mijloacelor pentru
finanțarea sistemului de
documente normative în
construcții (Hotărârea
Guvernului
nr.1436/2008
31.3. Aprobarea

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul I

Hotărâre de Guvern

Trimestrul II

Buget MEI
500 mii lei
(cod 6104)

participanții la proces;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Nerespectarea termenelor –
limită de prezentare a
informațiilor de către
participanții la proces;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

(pct.4.25.6)

DUCL

Legea nr.
131/2015 privind
achizițiile publice
(art. 58)

Indicatori de rezultat:
- îmbunătățirea dezvoltării ramurii construcțiilor realizată prin strategia aprobată.
- sistemul calității în construcții perfecționat;
- nivel profesional ridicat a specialiștilor atestați în domeniul construcțiilor, cel puțin 500
specialiști atestați;
- sistemul de documente normative în construcții îmbunătățit;
- 20% anexe naționale la eurocoduri aprobate.
Buget MEI
Nerespectarea termenelorDUCL,
PAG 2020-2023
limită de prezentare a
Secția politici în (pct.4.25.8)
informațiilor de către
urbanism (SPU)
participanții la proces;
Schimbări ale Guvernului
Secția politici și
și/sau mecanismului
reglementări
guvernamental
tehnice în
construcții
(SPRTC)
Buget MEI
Tergiversarea avizării
DUCL
Legea 721/1996,
proiectului legii de către
PAG 2020-2023
autoritățile publice și
SPRTC
(pct.4.25.10)
partenerii sociali

Buget MEI

Tergiversarea avizării

DUCL,

Legea 721/1996,
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Reglementării tehnice
de stabilire a cerințelor
minime pentru anumite
produse de construcție
31.4. Dezvoltarea
sistemului de documente
normative în construcții
31.5. Elaborarea
anexelor naționale la
Eurocoduri
31.6. Sporirea cerințelor
față de calificarea
specialiștilor în domeniu
prin modificarea
Regulamentului cu
privire la atestarea
tehnico-profesională a
specialiștilor cu
activități în construcții
(Hotărârea Guvernului
nr.329/2009)
31.7. Organizarea și
desfășurarea comisiilor
de atestare a
specialiștilor în
domeniul construcțiilor
31.8. Modificarea
Regulamentului privind
expertiza tehnică în
construcții (Hotărârea
Guvernului
nr.936/2006)
31.9. Elaborarea
registrului avizelor
tehnice ce atestă gradul
de executare a

aprobată

Cel puțin 100 de
documente lansate,
Cel puțin 6 documente
aprobate
Cel puțin 22 anexe
naționale inițiate,
Cel puțin 5 Anexe
naționale aprobate prin
Hotărârea INS
Hotărâre de Guvern
aprobată

Cel puțin 15 comisii
organizate

proiectelor de către
autoritățile publice și
partenerii sociali
Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul I

Trimestrul IV

Buget MEI
12 604,2 mii lei
(cod 6104)
Buget MEI
3000 mii lei
(cod 6104)

Buget MEI

Buget MEI

Tergiversarea avizării
proiectelor de către
autoritățile publice și
partenerii sociali
Finanțare limitată

SPRTC

PAG 2020-2023
(pct.4.25.11)

DUCL,

Legea 721/1996

SPRTC
DUCL,
SPRTC

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor de către
participanții la proces;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental

DUCL,

Interes scăzut din partea
mediului de afaceri

DUCL,

SPU

SPU

Hotărâre de Guvern
aprobată

Cel puțin 4 registre

Trimestrul II

Trimestrial

Buget MEI

Buget MEI

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor de către
participanții la proces;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Interes scăzut din partea
mediului de afaceri

DUCL,
SPU

DUCL,
SPU

Legea 721/1996
PAG 2020-2023
(pct.4.25.12)

Legea 721/1996,
Hotărârea
Guvernului
nr.329/2009
Legea 721/1996,
PAG 2020-2023
(pct.4.25.13)

Hotărârea
Guvernului
nr.936/2006
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construcție
31.10. Elaborarea
Cel puțin 4 registre
Trimestrial
registrului rapoartelor
unice/avizelor de
verificare/expertizare a
proiectelor
Obiectivul 32: Revizuirea cadrului normativ secundar urmare
adoptării Legii nr.276/2018 cu privire la condominiu

32.1. Elaborarea
proiectului de lege cu
privire la modificarea și
abrogarea unor legi (în
urma adoptării Legii cu
privire la condominiu)

Proiect de lege aprobat
de Guvern și remis
Parlamentului

Trimestrul IV

32.2. Aprobarea
Regulamentului cu
privire la prestarea
serviciilor comunale și
necomunale, folosire,
exploatare și
administrare

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

32.3. Aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
calculare a cotelor-părți
în condominiu

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

32.4. Elaborarea
proiectului hotărârii
Guvernului privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul IV

Buget MEI

Interes scăzut din partea
mediului de afaceri

DUCL,
SPU

Hotărârea
Guvernului
nr.361/1996

Indicatori de rezultat:
- perfecționarea cadrului legal în domeniu. Cel puțin 4 acte legislative modificate;
- îmbunătățirea managementului fondului locativ;
- grad sporit de responsabilizare a proprietarilor de locuințe.
Buget MEI
Nepromulgarea Legii cu
DUCL,
Legea
privire la condominiu;
nr.276/2018,
Nerespectarea termenului de
SPU
PAG 2020-2023
realizare în urma apariției
(pct.4.25.15)
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Buget MEI
Nepromulgarea Legii cu
DUCL,
Legea
privire la condominiu;
nr.276/2018,
Nerespectarea termenului de
SPU
PAG 2020-2023
realizare în urma apariției
(pct.4.25.16)
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Buget MEI
Nepromulgarea Legii cu
DUCL,
Legea
privire la condominiu;
nr.276/2018,
Nerespectarea termenului de
SPU
PAG 2020-2023
realizare în urma apariției
(pct.4.25.17)
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
și/sau mecanismului
guvernamental
Buget MEI
Nepromulgarea Legii cu
DUCL,
Legea
privire la condominiu;
nr.276/2018,
Nerespectarea termenului de
SPU
PAG 2020-2023
realizare în urma apariției
(pct.4.25.18)
situațiilor neprevăzute;
Schimbări ale Guvernului
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constituire și
funcționare a Fondului
de reparație și
dezvoltare și modul de
calcul a cotelor de
contribuție la Fond

și/sau mecanismului
guvernamental

VIII. COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
Obiectivul 33: Colaborarea internațională și reprezentarea în Indicatori de rezultat:
- angajamentelor asumate realizate
organismele internaționale de profil
33.1. Ratificarea
Lege aprobată
Semestrul II
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
Protocolului Adițional 6
politice;
la Acordul de amendare
Deficiențe de comunicare
şi aderare la Acordul
interinstituțională;
Central European de
Nerespectarea termenelorComerț Liber (CEFTA)
limită de prezentare a
Aprobarea Protocolului
informațiilor
Adițional 7 la Acordul
de amendare şi aderare
la Acordul Central
European de Comerț
Liber (CEFTA)
33.2. Aprobarea
Protocol aprobat
Semestrul I
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
Protocolului Adițional 7
politice;
la Acordul de amendare
Deficiențe de comunicare
şi aderare la Acordul
interinstituțională;
Central European de
Nerespectarea termenelorComerţ Liber (CEFTA)
limită de prezentare a
informațiilor
33.3. Asigurarea
Min. 5 evenimente cu
Permanent
Bugetul MEI
Nerespectarea termenelorparticipării la ședințele
asigurarea participării,
limită de prezentare a
comitetelor sectoriale
Min 10 documente
informațiilor de către
din cadrul Organizației
elaborate,
instituțiile de resort;
Mondiale a Comerțului,
Min. 10 notificări
Deficiențe de comunicare și
elaborarea poziției ţării
prezentate
colaborare interinstituțională
pe subiectele discutate și
prezentarea notificărilor
relevante şi conformarea
la angajamentele
asumate de către
Republica Moldova în

Direcția
cooperare
internațională
(DCI)

DCI

DCI,

Acordurile OMC

Secția regimuri
comerciale și
relații economice
bilaterale
(SRCREB)
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cadrul Organizației
Mondiale a Comerțului
33.4. Elaborarea
Proiect de lege aprobat Trimestrul II
Bugetul MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
proiectului Hotărârii
de Guvern și remis
politice;
Guvernului în scopul
Parlamentului
Deficiențe de comunicare
racordării normelor
interinstituțională;
naționale la
Nerespectarea termenelorangajamentele asumate
limită de prezentare a
în cadrul Organizației
informațiilor
Mondiale a Comerțului
în domeniul serviciilor
Obiectivul 34: Implementarea plenară a prevederilor Indicatori de rezultat:
Acordului privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat - creșterea fluxului comercial al produselor;
- acces pe piață la cota 0
și Cuprinzător (DCFTA)
34.1. Monitorizarea,
1 raport semestrial și 1
Semestrial
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
coordonarea și evaluarea raport anual de progres
politice;
îndeplinirii
elaborate și publicate,
Deficiențe de comunicare
angajamentelor privind
2 note informative
interinstituțională;
crearea Zonei de Liber
prezentate
Nerespectarea termenelorSchimb Aprofundat și
limită de prezentare a
Cuprinzător RM-UE
informațiilor
(DCFTA)
34.2. Menținerea
4 reuniuni RM-UE
Pe parcursul
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
dialogului strategic
anului
politice;
privind cooperarea
Deficiențe de comunicare
sectorială pe aspectele
interinstituțională;
legate de comerț dintre
Nerespectarea termenelorRepublica Moldova şi
limită de prezentare a
Uniunea Europeană în
informațiilor
contextul implementării
Acordului de Asociere şi
Acordul privind
instituirea Zonei de
Liber Schimb
Aprofundat şi
Cuprinzător
34.3. Organizarea
Reuniune organizată
Trimestrul IV
Buget MEI
Imprevizibilitatea deciziilor
reuniunii Comitetului de
politice;
Asociere în Configurația
Deficiențe de comunicare
Comerț
interinstituțională;

DCI,
SRCREB

Angajamentele
asumate de către
Republica
Moldova
în
cadrul OMC

DCI

Planul Național
de Acțiuni privind
implementarea
Acordului
de
Asociere RM-UE
(PNAA
20172019)

DCI

PNAA 2017-2019

DCI

Acordul
Asociere,
438

de
Art.
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34.4. Organizarea
reuniunilor RM-UE
(subcomitete, clustere)

34.5. Obținerea
permisiunii pentru
tranzitul de produse
compuse prin statele UE

3 reuniuni organizate

Pe parcursul
anului

Buget MEI

Tranzit asigurat

Trimestrul III

Buget MEI

Obiectivul 35: Consolidarea relațiilor economice bilaterale și a
regimurilor comerciale
35.1. Organizarea
comisiilor
interguvernamentale de
colaborare comercialeconomică
35.2. Consolidarea
diplomației economice
în vederea atragerii
investițiilor și
promovării exporturilor

5 ședințe organizate,
5 protocoale semnate,
2 forumuri organizate

Pe parcursul
anului

4 ședințe ale grupului
de lucru organizate,
2 rapoarte realizate,
1 BCE creat

Trimestrial

35.3. Promovarea
imaginii țării prin
participarea la expoziția
internațională Expo
Dubai 2020

5 reuniuni ale
comitetului
organizatoric
organizate,
Pavilion amenajat,
Expoziție lansată

Trimestrul IV

Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
interinstituțională;
Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor
Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
interinstituțională;
Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor

DCI

Acordul
Asociere,
438

de
Art.

DCI

Acordul
de
Asociere,
Art.
176,
PAG 2020-2023
(pct.3.5.8)

Indicatori de rezultat:
- dezvoltarea regimurilor comerciale existente, accesarea noilor piețe de desfacere
Buget MEI

Indisponibilitatea
Copreședinților Comisiei

DCI,
SRCREB

Buget MEI

Buget Moldexpo,
Bugetul
organizatorilor

Posibile deficiențe de
comunicare şi colaborare
instituțională și
interinstituțională

Deficiențe de comunicare
interinstituțională;
Nerespectarea termenelorlimită de prezentare a
informațiilor

DCI,
SRCREB

DCI,
SRCREB

Hotărîrea
Guvernului nr.
102/2018,
PAG 2020-2023
Ordinul comun
MAEIE-MEI nr.
23 din 27
februarie 207
privind
diplomația
economică
PAG 2020-2023
(3.15.1)
Hotărârea
Guvernului nr.
134/2018 cu
privire la
participarea
Republicii
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35.4. 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-euromediteraneene
35.5. Inițierea
renegocierii
contingentelor tarifare în
cadrul Acordului de
comerț liber între
Republica Moldova şi
Republica Turcia și
extinderea scopului
Acordului pe domeniul
serviciilor
35.6. Negocierea
Acordului de comerț
liber între Republic
Moldova și China

Decret semnat

Trimestrul III

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Deficiențe de comunicare
interinstituțională

DCI

Min. 2 întruniri,
Studiu de fezabilitate
pe servicii finalizat

Pe parcursul
anului

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice

DCI,

Min. 2 runde de
consultări

Pe parcursul
anului

Moldova la
Expoziția
Mondială “Expo
Dubai 2020”
PAG 2020-2023
(pct.3.15.4)
Legea nr.
111/2015pentru
aderarea
Republicii
Moldova la
Convenția
regională cu
privire la
regulile de origine
preferențiale paneuromediteraneene

SRCREB

Buget MEI

Imprevizibilitatea deciziilor
politice;
Tergiversarea procesului de
negociere de către parteneri

DCI,
SRCREB

Decretul
Președintelui nr.
352
din 24.08.2017
cu privire la
inițierea
negocierilor
asupra proiectului
Acordului de
comerț liber
dintre Republica
Moldova
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35.7. Negocierea
Acordului de comerț
liber între Republic
Moldova și țările
membre EFTA Asociația Europeană de
Liber Schimb

2 runde de negocieri

35.8. Negocierea
Acord semnat
Acordului de comerț
liber între Republic
Moldova și Marea
Britanie
35.9. Promovarea
Protocolul privind
intereselor și
aplicarea regulilor de
priorităților naționale ale
origine semnat
Republicii Moldova în
cadrul GUAM
35.10. Participarea
Dispoziții aprobate;
delegației Republicii
Vizite realizate
Moldova la ședințele
Consiliului Economic al
CSI
Obiectivul 36: Asigurarea planificării de
economiei naționale și asigurarea comerțului
strategice
36.1. Elaborarea
Proiect de lege aprobat
proiectului hotărârii de
de Guvern și remis
Guvern privind
Parlamentului
aprobarea proiectului de
modificare a Legii
1163/2000 „Cu privire
la controlul exportului,

Pe parcursul
anului

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Pe parcursul
anului

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Buget MEI

Insuficiența resurselor
umane;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice

Insuficiența resurselor
umane;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice
Insuficiența resurselor
umane;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice
Insuficiența resurselor
umane;
Imprevizibilitatea deciziilor
politice

DCI,
SRCREB

DCI,

și Republica
Populară Chineză
Decretul
Președintelui nr.
673
din 04.04.2018
privind inițierea
negocierilor
asupra proiectului
Acordului de
comerț liber între
Republica
Moldova şi
statele membre
EFTA
PAG 2020-2023
(pct.3.11.1)

SRCREB

DCI,
SRCREB

DCI,

PAG 2020-2023
(pct.3.12.1)

SRCREB

mobilizare a Indicatori de rezultat:
cu mărfurile - cadrul normativ în domeniul securității naționale îmbunătățit
Trimestrul III

Bugetul MEI

Deficiențe de comunicare și
colaborare instituțională

Serviciul control
al circulației
mărfurilor cu
dublă destinație
(SCCMDD)
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reexportului, importului
şi tranzitului de mărfuri
strategice”
36.2. 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”
36.3. Desfășurarea
ședințelor privind
procesul de planificare a
mobilizării economiei
naționale și apărării
teritoriului în caz de
război și situații de
urgență

Hotărâre de Guvern
aprobată

Trimestrul III

Bugetul MEI

Deficiențe de comunicare și
colaborare instituțională

SCCMDD

Proces de elaborare a
Planului lansat

Trimestrul IV

Bugetul MEI

Fluctuația necontrolată/
insuficiență în personalul
calificat;
Experiență și cunoștințe
limitate

SCCMDD

PAG 2020-2023
(pct.11.3.3)

IX. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR MANAGERIALE ȘI ALTOR ACTIVITĂȚI ALE MEI
Obiectivul 37: Planificare strategică și bugetară în cadrul
Indicatori de rezultat:
- activitate planificată și monitorizată în termen și corespunzător
ministerului, precum și raportarea acestora
37.1. Elaborarea
1 Plan aprobat și
Trimestrul I
Buget MEI
Neprezentarea informațiilor
Direcția analiză,
Planului anual de acțiuni publicat pe pagina web
relevante/ rapoartelor în
monitorizare și
al Ministerului
a ministerului
termen
evaluare a
Economiei și
politicilor
Infrastructurii pentru
(DAMEP)
anul 2020
în comun cu
subdiviziunile
ministerului
37.2.
Elaborarea
4 rapoarte de
Trimestrial I Buget MEI
Neprezentarea informațiilor
DAMEP
rapoartelor trimestriale monitorizare/ evaluare
III
relevante/ rapoartelor în
în comun cu
2020 și anual privind întocmite și prezentare
termen
subdiviziunile
realizarea Planului anual Conducerii ministerului
ministerului
de
acțiuni
al
Raport elaborat și
Ministerului Economiei plasat pe pagina web a
și Infrastructurii pentru
ministerului
anul 2019
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37.3.
Monitorizarea
implementării Planului
de acțiuni al Guvernului
2020-2023

3 rapoarte elaborate și
prezentate CS

Trimestrial

Buget MEI

Neprezentarea informațiilor
relevante/ rapoartelor în
termen

DAMEP
în comun cu
subdiviziunile
ministerului

Hotărârea
Guvernului
nr.636/2019,
pct.2.

37.3.
Coordonarea
elaborării
de
către
subdiviziunile
structurale a proiectelor
Strategiilor Sectoriale de
Cheltuieli (SSC) în
domeniile Ministerului
Economiei
și
Infrastructurii,
în
contextul
procesului
CBTM pentru anii 20212023
37.4.
Elaborarea
rapoartelor
privind
realizarea SSC pentru
anul 2019

6 proiecte de SSC
elaborate, prezentate
Ministerului Finanțelor
și plasate pe pagina
web al ministerului;

Trimestrul II

Buget MEI

Neprezentarea informațiilor
relevante/ rapoartelor în
termen

DAMEP,
Secția financiar
administrativă
(SFA)
în comun cu
subdiviziunile
ministerului

Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.209/2015

6 rapoarte elaborate,
remise Ministerului
Finanțelor și plasate pe
pagina web a
ministerului
6 Programe și 20 de
sub-programe
elaborate, remise
Ministerului Finanțelor
și plasate pe pagina
web al ministerului;

Trimestrul I

Buget MEI

Neprezentarea informațiilor
relevante/ rapoartelor în
termen

Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.209/2015

Coordonarea
procesului de
elaborare de
către
subdiviziunile
structurale ale
ministerului a
bugetului pe
programe
bazate
pe
performanță

Buget MEI

Neprezentarea informațiilor
relevante/ rapoartelor în
termen

DAMEP
în comun cu
subdiviziunile
ministerului,
(SFA)
DAMEP
în comun cu
subdiviziunile
ministerului,
(SFA)

37.5.
Coordonarea
procesului de elaborare
de către subdiviziunile
structurale
ale
ministerului a bugetului
pe programe bazate pe
performanță

Ordinul
Ministerului
Finanțelor
nr.209/2015
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