
Denumirea acțiunii Indicator de 

performanță

Instituția 

responsabilă

Termen de 

realizare

Statut Rapoarte

I. Edificarea statului de drept: reforma justiției, 

combaterea corupției și respectul pentru drepturile și 

libertățile fundamentale 

1.1.1. Promovarea proiectului de lege privind modificarea 

Constituției Republicii Moldova în partea ce ține de 

sistemul judecătoresc

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

29.02.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.33 din 22.01.2020

1.2.1. Analiza practicilor Consiliului  Superior al 

Magistraturii de implementare a prevederilor legale în 

partea ce ține de promovarea unui sistem bazat pe merit 

în procesul de selecție și promovare a judecătorilor

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Realizată Analiza practicilor CSM ce țin de procesul de selecție și 

promovare a judecătorilor este reflectată în raportul  

„Resetarea sistemului de selecție și promovare a 

judecătorilor – lecții învățate și (noi) provocări” elaborat de 

AO „Centrul de Resurse Juridice”. Această analiză a fost 

prezentată în cadrul unei videoconferințe în data de 22 

iunie 2020 la care au participat și reprezentanți ai 

Ministerului Justiției. Raportul cuprinde mai multe 

recomandări de îmbunătățire a practicilor CSM.

1.2.2. Analiza funcționalității mecanismului de 

responsabilizare disciplinară a judecătorilor

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Realizată O analiză a practicilor CSM ce țin de mecanismul de 

responsabilizare disciplinară a judecătorilor este reflectată 

în analiza „Analiza disciplinară a judecătorilor în Republica 

Moldova. Evaluarea legislației și a practicii”, elaborat de 

A.O. „Centrul de Resurse Juridice”. Această analiză a fost 

prezentată în cadrul unei videoconferințe în data de 10 iulie 

2020 la care au participat și reprezentanți ai Ministerului 

Justiției. Raportul cuprinde mai multe recomandări de 

îmbunătățire a practicilor dar și a cadrului normativ. O serie 

de recomandări au fost stabilite în proiectul noii strategii în 

sectorul justiției.

Raport privind realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 

conform situației de la 31 decembrie 2020



1.3.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a 

emite hotărîri/avize cu caracter explicativ

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

30.09.2020 Realizată Prin proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr.305 din 

10.09.2018, proiect care a fost adoptat în prima lectură la 

data de 11 octombrie 2018, s-a propus excluderea 

competenței Curții Supreme de Justiție de a emite 

hotărîri/avize cu caracter explicativ.

1.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

asigurarea publicității ședințelor de judecată prin 

examinarea recursului în materie penală cu participarea 

părților

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

30.09.2020 Realizată Prin proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr.305 din 

10.09.2018, proiect care a fost adoptat în prima lectură la 

data de 11 octombrie 2018, s-a propus asigurarea 

publicității ședințelor de judecată prin examinarea 

recursului în materie penală cu participarea părților.

1.4. Revizuirea competențelor președinților instanțelor 

judecătorești

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Justiției

30.11.2020 În curs Ministerul Justiţiei a iniţiat un proiect de lege pentru 

modificarea Legii nr. 514/1995 privind organizarea 

judecătorească. Prin proiectul dat se propune modificarea 

art. 151 din legea menționată în vederea perfecţionării 

mecanismului de selectare şi desemnare a judecătorilor de 

instrucţie. În acest sens au fost revizuite competenţele 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti în procesul de 

selectare a judecătorului care va exercita atribuțiile 

judecătorului de instrucție în cazul în care niciun judecător 

nu-și exprimă acordul. 

Proiectul a fost  definitivat în baza avizelor recepționate iar 

în scopul excluderii tuturor divergențelor urmează a fi 

expediat pentru avizare repetată.

1.5.1. Implementarea în toate instanțele de judecată a 

noii versiuni a Sistemului informațional judiciar

Sistem 

informațional 

judiciar 

implementat în 

100% de instanțe 

de judecată

Ministerul 

Justiției

31.07.2020 Realizată Noua versiune a Sistemului informațional judiciar (PIGD 5.0) 

este implementată în toate instanțele de judecată.



1.6.1. Analiza activității Inspecției Judiciare și a sistemului 

de răspundere disciplinară a judecătorilor

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Realizată O analiză a practicilor CSM ce țin de mecanismul de 

responsabilizare disciplinară a judecătorilor, inclusiv 

activitatea Inspecției Judiciare, este reflectată în analiza 

„Analiza disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova. 

Evaluarea legislației și a practicii”, elaborat de A.O. „Centrul 

de Resurse Juridice”. Această analiză a fost prezentată în 

cadrul unei videoconferințe în data de 10 iulie 2020 la care 

au participat și reprezentanți ai Ministerului Justiției. 

Raportul cuprinde mai multe recomandări de îmbunătățire 

a practicilor dar și a cadrului normativ. O serie de 

recomandări au fost stabilite în proiectul noii strategii în 

sectorul justiției.

1.9.1. Analiza proporționalității sancțiunilor penale pentru 

infracţiunile de corupţie în raport cu gravitatea faptei, 

după caz modificarea cadrului normativ

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Justiției

31.10.2020 Realizată Emisă HG nr.664 din 03.09.2020

Expediat Parlamentului prin nr.31-06-8090 din 03.09.2020. 

Proiectul a fost aprobat de către Guvern în cadrul ședinței 

din 3 septembrie 2020. Pe data de 10 septembrie 2020 

proiectul de lege a fost adoptat de către Parlament în 

lectură finală (Legea nr. 165).

1.11. Revizuirea cadrului legal ce ține de competențele 

organelor de administare ale sistemului procuraturii în 

vederea fortificării capacităţilor şi asigurării independenţei

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

30.09.2020 Realizată Prin Legea nr. 145 din 16.07.2020 au fost operate modificări 

la Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură. 

Prin legea adoptată au fost fortificate competențele 

Consiliului Superior al Procurorilor în partea ce ține de 

procesul de selecție a candidaților la funcția de Procuror 

General precum și eliberarea acestuia din funcție, astfel 

fiindu-i atribuit un rol decizional. Adoptarea acestor 

modificări a fost determinată de Hotărârea Curții 

Constituționale nr. 13/2020 prin care au fost declarate 

neconstituționale mai multe prevederi din Legea nr. 3/2016 

care atribuiau competențe în procesul de selecție a 

candidaților la funcția de Procuror General și unei comisii 

instituită de Ministerul Justiției.

Astfel, prin legea adoptată au fost fortificate competențele 

constituționale ale organului de administrare a sistemului 

procuraturii.



1.13.1. Revizuirea cuantumului remunerării avocaților 

care acordă asistența juridică garantată de stat (majorarea 

unității convenționale)

Unitatea 

convențională 

majorată la 

mărimea de 40 de 

lei prin legea 

bugetului de stat

Ministerul 

Justiției

31.01.2020 Realizată Cuantumul a fost majorat prin hotărîrea Consiliului Național 

pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr.7 din 

17.12.19.

1.14.1. Elaborarea și aprobarea standardelor de calitate, 

care ar putea servi drept repere în activitatea avocaților și 

în procesul de monitorizare externă a calităţii serviciilor de 

asistenţă juridică garantată de stat acordate de către 

avocaţi

Standarde de 

calitate aprobate

Ministerul 

Justiției

30.09.2020 Realizată În vederea atingerii obiectivului ce vizează îmbunătățirea 

calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat, în 

anul 2019 a fost elaborat „Ghidul de monitorizarea a 

respectării drepturilor persoanei deținute în custodia 

poliției”.

De asemenea, au fost elaborate și urmează a fi aprobate:

 - Standardele de calitate ale activității avocaților care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat pe cauzele cu 

implicarea persoanelor cu deficiențe intelectuale sau 

psihosociale;

- Standardele de calitate ale activității avocaților care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat pe cauzele de 

azil.

1.14.2. Elaborarea standardelor unice de calitate a 

serviciilor prestate de mediatori

Standarde de 

calitate aprobate

Ministerul 

Justiției

31.10.2020 În curs În vederea elaborării standardelor de calitate Consiliu de 

mediere a instituit un grup de lucru care lucrează asupra 

următoarelor proiecte: Cerințele minime pentru 

amenajarea locului unde își desfășoară activitatea 

mediatorul și Formularul chestionarului pentru evaluarea 

serviciilor prestate de mediator.

1.15.1. Elaborarea și aprobarea: - Metodologiei de 

calculare a tarifelor pentru serviciile Agenţiei Servicii 

Publice, prestate cu drept exclusiv;  - Nomenclatorului 

serviciilor publice și tarifelor acestora

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr.966 din 22 decembrie 2020 cu 

privire la serviciile prestate de Agenţia Servicii Publice 

(Monitorul Oficial nr.372-382 din 31.12.2020).



1.16.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr.  113/2010 privind executorii judecătorești

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

30.11.2020 În curs În scopul sporirii gradului de responsabilizare a executorului 

judecătoresc a fost elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea Legii nr.  113/2010. Proiectul a fost remis 

Guvernului pentru aprobare la 28.06.2018, însă acesta a 

fost restituit pentru examinare suplimentară și definitivare.

În prezent proiectul a fost revizuit și completat cu 

amendamente suplimentare care vizează deblocarea 

activității organului profesional al executorilor judecătorești 

și urmează a fi remis pentru avizare repetată

1.16.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

30.11.2020 În curs În scopul instituirii unor garanții profesionale 

avocatului/avocatului stagiar a fost elaborat proiectul de 

Lege pentru modificarea unor acte legislative. Prin acest 

proiect de lege se propune amendarea și completarea 

cadrului legislativ în așa mod încât avocații și avocații 

stagiari întru exercitarea obligațiilor lor constituționale de 

apărare a drepturilor și libertăților omului să poată realiza 

sarcinile ce le revin atât în procesul de adunare a probelor 

prin asigurarea accesului la informații, cât și în procesul de 

realizare a apărării, fără ca în activitatea lor direct sau 

indirect să fie exercitate careva imixtiuni ce ar împiedica sau 

restricționa activitatea de apărare. 

Proiectul de lege a fost prezentat în ședința secretarilor de 

stat pe platforma Cancelariei de Stat și a fost transmis 

pentru avizare organelor interesate (termenul de 

prezentare a avizelor - 19.06.2020).

În prezent proiectul se definitivează în baza avizelor 

recepționate.

1.18.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 

privind procedurile de examinare și raportare internă a 

dezvăluirilor practicilor ilegale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Justiției

30.06.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.23 din 22.01.2020

1.19. Sporirea gradului de informare a publicului privind 

hotărârile judecătoreşti de condamnare a actorilor din 

sectorul justiţiei pentru acte de corupţie

Număr de 

comunicate de 

presă difuzate

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată



1.22.1. Elaborarea proiectului de lege privind procedura 

de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

31.07.2020 Realizată În vederea creării cadrului normativ conex la Legea nr. 308

din 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării

banilor și finanțării terorismului, Ministerul Justiției a

elaborat proiectul Legii privind procedura de constatare a

încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și

finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

64 din 05.02.2020 și adoptat de Parlament în lectură finală 

în data de 21.05.2020 (Legea nr.75).

1.23.2. Identificarea companiei care urmează să 

construiască noul penitenciar în municipiul Chișinău, 

semnarea contractului și demararea lucrărilor de 

construcție

Companie 

identificată; 

contract semnat

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată

1.24. Continuarea procesului de modernizare a sistemului 

penitenciar prin amenajarea/reutilarea spaţiilor de 

detenţie conform normelor şi standardelor europene

Număr de spaţii de 

detenţie 

amenajate/reutilate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 În curs Pe parcursul I semestru al anului 2020 a continuat procesul 

de amenajarea/reutilarea spaţiilor de detenţie din cadrul 

penitenciarelor. Astfel, a fost definitivată reconstrucţia 

clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova, cu capacitatea de 110 

locuri, obiectivul fiind dat în exploatare la 14 februarie 

2020. De asemenea, au fost finisate  lucrările de 

reconstrucție a Penitenciarului nr.10-Goian, fiind  

reconstruite trei blocuri (1 bloc de detenție, 1 bloc pentru 

instruirea deținuților minori și 1 bloc medical), construcția 

unui teren sportiv multifuncțional și construcția unei 

cazangerii. Darea în exploatarea este planificată pentru anul 

curent.



1.25.1. Sporirea numărului agenților economici care își 

desfășoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar

Număr de agenți 

economici noi în 

cadrul sistemului 

penitenciar;

număr de locuri de 

muncă nou-create 

pentru persoanele 

private de libertate

(acțiune anuală: 

decembrie2020-

2023)

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 În curs În primul semestru al anului 2020, au fost încheiate 36 

contracte de prestări servicii de forţă de muncă cu diverși 

agenți economici. Din totalul de 6516 detinuti, 859 au fost 

plasați la munci remunerate.



1.27.1. Evaluarea practicilor privind aplicarea arestului și 

formularea recomandărilor în scopul eliminării 

fenomenului aplicării arestului fără respectarea strictă a 

garanțiilor prevăzute de articolul 5 din Convenția 

europeană privind apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale

Raport de evaluare 

elaborat

Ministerul 

Justiției

30.06.2020 Realizată Cu referire la măsura indicată comunicăm că în cadrul

Programului „Promovarea unui sistem de justiție penală

bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica

Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei și implementat

de Consiliul Europei a fost elaborat „Raportul asupra

cercetării privind aplicarea arestării preventive în

Republica Moldova”. Menționăm că Ministerul Justiției este

beneficiar al acestui proiect.

Acest raport a fost prezentat în data de 25 februarie 2020 

în

cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanții

instituțiilor cu competențe în domeniu. Cercetarea vizează

perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2018 și cuprinde o

analiză a cadrului legislativ național dar și a altor state

europene, precum și o analiză a practicilor de aplicare în

practică a acestei măsuri preventive privative de 

libertate.&nbsp;



1.32. Asigurarea respectării efective a  principiului 

nediscriminării prin promovarea proiectului de lege 

pentru revizuirea cadrului normativ privind asigurarea 

egalității și a mecanismului instituțional

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 În curs În vederea consolidării cadrului legal privind prevenirea și 

combaterea discriminării, inclusiv asigurării egalității, dar și 

fortificării mecanismului instituțional, Ministerul Justiției a 

elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte 

legislative (Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea 

egalității și Legea nr. 298/2012 cu privire la activitatea 

Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalității). Proiectul a fost aprobat prin hotărârea 

Guvernului nr. 635/2018 şi a fost înregistrat în Parlament cu 

nr. 235 la 6 iulie 2018. Având în vedere că proiectul legii nu 

a fost adoptat de Parlament în nici o lectură, la investirea 

noului legislativ, potrivit procedurii regulamentare 

parlamentare, proiectul a fost restituit Ministerului Justiţiei.

Totodată, în scopul asigurării corespunderii cadrului legal 

național cu standardele internaționale în domeniu, în 

special cu cele statuate în jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului, precum și cu recomandările ECRI, în 

luna august 2019, Ministerul Justiției a solicitat asistența 

Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul 

de lege menționat.  La începutul lunii decembrie 2019, 

expertiza CoE asupra proiectului de lege a fost expediată 

Ministerului Justiției. 

La 26 iunie 2020 proiectul a fost remis pentru avizare 

repetată tuturor autorităților vizate.



1.33.1. Lansarea activității și asigurarea funcționalității 

Consiliului Național pentru Drepturile Omului

Număr de ședințe 

organizate

(acțiune anuală: 

decembrie 2021-

2023)

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 Realizată La 15 septembrie 2020, a avut loc prima ședință a 

Consiliului național pentru drepturile omului, în cadrul 

căreia:

1.	A fost prezentat și aprobat  Raportul doi și trei, 

combinate, de Stat al Republicii Moldova privind 

Implementarea Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități de către Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, care urmează a fi remis către 

Comitetul ONU până la 21 octombrie curent.

2.	Au fost prezentate Observațiilor concludente urmare a 

revizuirii Republicii Moldova de către Comitetul ONU 

pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) 

și proiectul setului de măsuri pentru punerea în aplicare a 

acestora, cu solicitarea către membrii Consiliului de a veni 

cu propuneri pentru definitivarea setului pînă la 30 

septembrie curent.

3.	A fost adoptat calendarului consolidat de elaborare a 

rapoartelor periodice pe marginea implementării 

obligațiilor ce derivă din tratatele internaționale la care RM 

este parte în domeniul drepturilor omului.

Totodată, în cadrul Consiliului a fost agreat lansarea la 

începutul anului 2021 a procesului de pregătire a Raportului 

în contextul celei de-a treia revizuiri periodice universale a 

Republicii Moldova de către Consiliul ONU pentru drepturile 

omului, universal periodic review, iar membrii Consiliului și 

alte autorități responsabile urmează până la finele primului 

trimestrul 2021 să prezinte informația relevantă conform 1.34.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu 

privire la publicitate

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Realizată Proiectul de lege cu privire la publicitate, înregistrat în 

Parlament cu nr. 180 la 04.06.2018, a fost adoptat în prima 

lectură la data de 11.10.2018.



1.35.1. Antrenarea societății civile în toate procesele de 

elaborare și promovare a politicilor publice și stabilirea 

unei platforme constante de comunicare

Număr de ateliere 

de lucru/ședințe cu 

participarea 

societății civile 

organizate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 În curs În scopul  promovării continue a bunelor practici de 

facilitare a implicării organizațiilor societății civile în 

procesele decizionale, Ministerul Justiției asigură 

consultarea cu toți actorii interesați a proiectelor de acte 

normative promovate pe segmentul său de activitate.

 De asemenea, în scopul sporirii transparenței în procesul 

decizional și implicării societății civile în procesul creației 

legislative pe domeniile de competență ale Ministerul 

Justiției, acesta din urmă va consulta, prin intermediul 

platformei JusticeMoldova.md, opinia publicului larg privind 

proiectele elaborate.

1.35.2. Instituirea mecanismelor sectoriale de implicare a 

societății civile în procesul de elaborare și monitorizare a 

implementării politicilor publice și de asigurare a 

transparenței în procesul decizional

Mecanisme 

instituite și 

funcționale

Subdiviziuni ale 

CS

31.03.2020 Realizată Prin indicația Cancelariei de Stat nr.29-04-243 din 

15.01.2020, a fost reanimată activitatea colegilor  

consultative ale ministerelor și altor autorități 

administrative centrale, în conformitate cu prevederile 

art.33 din Legea nr.98/2012 privind administrația publică 

centrală de specialitate  „(1) Pentru dezbaterea 

problemelor referitoare la activitatea şi politicile promovate 

de viitoare ale acestora, în cadrul ministerului sau al altei 

autorități administrative centrale pot funcționa, ca organe 

consultative, colegii.” APC au asigurat organizarea, pe 

parcursul lunii februarie 2020, a ședințelor lărgite ale 

colegiilor acestora, la care au fost puse în discuții raportul 

de activitate pe anul 2019 şi planul de acțiuni pe anul 2020.



1.35.3. Aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la 

mecanismul finanțării directe a proiectelor organizațiilor 

societății civile din bugetul public

Regulament 

aprobat

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 În curs Cancelaria de Stat in parteneriat cu Asociația Obștească 

„Institutum Virtutes Civilis" și Centrul European pentru 

Legislație Necomercială a inițiat procesul de consultare pe 

marginea îmbunătățirii mecanismelor de finanțare directă a 

proiectelor organizațiilor societății civile (OSC) din bugetul 

de stat și elaborarea unui Regulament-cadru de finanțare în 

scopul uniformizării condițiilor și procedurilor de finanțare a 

proiectelor societății civile din partea statului.

În perioada de raportare, au fost organizate ședințe de 

lucru cu reprezentanții ministerelor în vederea consultării 

opiniei sectoriale vis-a-vis de necesitatea ajustării cadrului 

legal și deficiențele întimpinate în procesul de 

implementare a instrumentelor de finanțare pentru 

proiectele OSC, precum și elaborată o primă versiune a 

proiectului de Regulament.

1.37.1. Revizuirea cadrului normativ ce reglementează 

funcția publică și statutul funcționarului public în scopul 

asigurării gestionării eficiente a resurselor umane din 

autoritățile publice

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni ale 

CS

31.05.2020 Realizată A fost  aprobată HG nr.491/2020

1.37.2. Elaborarea și implementarea programelor anuale 

de instruire a resurselor umane din autoritățile publice, 

inclusiv a programelor de instruire managerială

4 hotărîri de Guvern 

aprobate;

număr de persoane 

instruite

(acțiune bianuală: 

ianuarie 2020-2023; 

iunie 2020-2023)

Subdiviziuni ale 

CS

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.18 din 15.01.2020.



1.38.1. Modificarea Regulamentului privind eliberarea 

actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii 

Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 125/2013)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului:

- Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din 

subordinea instituțiilor de învățământ de stat, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.74/2007;

- Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și 

evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 125/2013;

- Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi 

pierderii cetățeniei Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018.

A fost aprobată HG nr. 25 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale 

Guvernului.

https://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-22-

ianuarie-2020-ora-1500                    În vederea sporirii 

calității și accesibilității serviciilor publice prestate pentru 

cetățeni, prin Hotărârea Guvernului nr. 878 din 9 decembrie 

2020 s-au aprobat amendamente la Regulamentul privind 

eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.125/2013, care vor intra în vigoare la 11 ianuarie 2021.

1.38.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543/1998 pentru ajustarea acesteia la noile prevederi 

ale Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru

31.03.2020 Realizată Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a elaborat, în comun cu 

Agenţia Servicii Publice, proiectul de lege pentru 

modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543/1998, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

356/2020 şi remis Parlamentului, înregistrat cu nr. 246 din 

15.06.2020. 

Proiectul dat a fost adoptat prin Legea nr. 155/2020.

1.38.3. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1030/1998 

despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor 

imobile

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru

31.03.2020 Realizată Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a elaborat, în comun cu 

Agenţia Servicii Publice, proiectul hotărîrii pentru 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1030/1998, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 345/2020.



1.38.5. Dezvoltarea rețelei naționale a centrelor 

multifuncționale de prestare a serviciilor publice

Număr de domenii 

acoperite; 

număr de servicii 

prestate;

rețea deplin 

funcțională 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Agenția Servicii 

Publice

31.12.2020 În curs Cele 39 de centre multifuncționale, lansate în anul 2018 în 

toate municipiile și centrele raionale din țară dispun de o 

infrastructură modernă și sunt dotate cu echipament 

tehnico-aplicativ performant. Fiecare centru este dotat cu 

complexul tehnic aplicativ „Rând electronic”, care 

prioritizează persoanele cu dezabilități, mamele cu copii 

până la 3 ani și persoanele în etate.

În incinta CM au fost lansate un șir de proiecte-pilot privind 

optimizarea proceselor de prestare a serviciilor publice:

- toate serviciile publice pentru beneficiari, se prestează 

preponderent prin programare prealabilă, precum și în rând 

viu;

- s-au creat condiții identice de deservire a cetățenilor 

pentru serviciile prestate pe domeniile de competență ale 

ASP, fiind create profiluri virtuale cu setul de roluri pentru 

gestionarea fluxului de solicitanți;

- s-a optimizat procesul de eliberare a actelor perfectate pe 

principiul ghișeului unic. Biroul eliberarea actelor din cadrul 

CM eliberează  concomitent actele cadastrale, permisele 

preschimbate de conducere.  În cele 4 centre 

multifuncționale din municipiul Chișinău se implementează 

pe larg proiectul de eliberare a actelor de identitate și de 

stare civilă de către specialistul universal Biroul eliberarea 

actelor;

- s-a unificat programul de lucru al subdiviziunilor teritoriale 

care activează în centrele multifuncționale de luni până 

vineri;

- este în plină desfășurare crearea Back-Office SSC în II. Ordinea publică și securitatea cetățenilor 

2.1.1. Perfecționarea cadrului normativ cu privire la 

organizarea învățământului și cercetării în cadrul 

Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”

Hotărâre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Afacerilor 

Interne

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 429 din 24.06.2020 cu privire la 

organizarea și funcționarea unor instituții publice de 

învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

2.1.2. Ajustarea cadrului normativ cu privire la 

funcționarul public cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne (Legea nr. 288/2016, art. 

70 alin. (4))

Hotărâre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Afacerilor 

Interne

31.10.2020 În curs Proiectul de lege a fost elaborat și urmează a fi remis în 

adresa CS pentru a fi înregistrat și examinat în cadrul 

ședinței secretarilor generali ai ministerelor.



2.1.3. Consolidarea capacităților Centrului de Excelență în 

Securitatea Frontierei

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

inițiate, la 

necesitate

Ministerul 

Afacerilor 

Interne

31.12.2020 Realizată Activitatea vizată este realizată în cadrul proiectului 

„Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră 

a Republicii Moldova (TRABOR)”.

Au fost organizate următoarele activități:

- în perioada 18-20.02.2020 au fost organizate mai multe 

ședințe de lucru, cu participarea experților contractați;

- a fost aprobat Raportul de evaluare a capacităților și 

necesităților Centrului de Excelență în Securitatea 

Frontierei;

- prin Ordinul IGPF nr.296 din 22.06.2020, a fost aprobată 

Concepția de dezvoltare strategică a CESF;

- a fost elaborat Raportul comun de evaluare a 

documentelor curriculare actuale ale Centrului de Excelență 

în Securitatea Frontierei al IGPF;

- au fost elaborate 3 Curricule pe următoarele subiecte: 

controlul frontierei, supravegherea frontierei şi 

comunicarea profesională.

2.1.5. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ cu privire 

la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

30.06.2020 Realizată Prin  HG nr. 429 din 24.06.2020 cu privire la organizarea și 

funcționarea unor instituții publice de învățământ din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, CIPAL a fuzionat 

cu Academia „Ștefan cel Mare”, potrivit căruia CIPAL a 

fuzionat cu Academia „Ștefan cel Mare”.

2.2.1. Darea în exploatare a sectoarelor de poliție 

modernizate pentru îmbunătățirea relației dintre poliție și 

comunitate

Cel puțin 3 sectoare 

de poliție date în 

exploatare

Subdiviziuni 

MAI

29.02.2020 Realizată În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției 

pentru anii 2016-2020, au fost renovate și date în 

exploatare:

- Sectorul de Poliție nr.1 din Fălești;

- Sectorul de Poliție nr.3 din Costești, raionul Ialoveni;

- Sectorul de poliție nr.1 Șoldănești.



2.2.2. Instruirea angajaților de poliție în domeniul 

activității polițienești comunitare

Cel puțin 200 de 

angajați de poliție 

instruiți

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raport au fost instruiți 373 

angajați.

Suplimentar, au fost organizate 6 forme de instruire a 

angajaților Poliției la care au participat 169 salariați (B-135 

şi F-34):

1.	Curs de perfecționare/specializare cu tematica 

”Activitatea polițienească comunitară”, organizat în cadrul 

Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, în perioada 02.03 - 

04.03.2020, unde au fost instruiți 33 salariați (F-11, B-22) 

(Dispoziția IGP nr.90 din 28.02.2020);

2.	Atelier de instruire în domeniul activității polițienești 

comunitare și metodelor de instruire a polițiștilor, 

desfășurat în perioada 09.03 - 13.03.2020, unde au fost 

instruiți 10 salariați (F-6, B-4) (Dispoziția IGP nr.104 din 

06.03.2020);

3.	Vizita de studiu în domeniul combaterii criminalității și 

măsurile dedicate siguranței rutiere, precum și conceptul 

privind activitatea polițienească comunitară, sub auspiciul 

BKA, organizat în perioada 26.02 - 01.03.2020, unde au fost 

instruiți 5 salariați (F-1, B-4)(Ordinul MAI nr.86 din 

18.02.2020).

4.	Curs de instruire a formatorilorîn domeniul tacticilor de 

bază și metodelor de instruire a polițiștilor, organizat pentru 

perioada 24.02-20.03.2020, în cadrul căruia au fost instruiţi 

13 salariaţi (11 bărbați și 2 femei), care la 12.03.2020 a fost 

supendat în contextul stării de urgență.

5.	Curs de instruire a formatorilorîn domeniulactivității 

polițienești comunitare, organizat pentru perioada 09-2.3.1. Revizuirea Statutului de patrulare și santinelă al 

Poliției, Regulamentului  cu privire la organizarea și 

desfășurarea activității de supraveghere a traficului rutier 

și Instrucțiunilor de utilizare a mijloacelor tehnice, cu 

elaborarea cadrului normativ aferent activității de 

patrulare și reacționare

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

30.12.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Ordinul IGP nr.431/2020 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la activitatea de patrulare 

a Poliției.

2.3.4. Aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța 

rutieră pentru anii 2020-2021

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.39 din 29.01.2020.



2.4.1. Revizuirea mecanismului de organizare a activității 

subdiviziunilor teritoriale ale Poliției în baza produselor 

analitice privind situația criminogenă

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Prin Ordinul IGP nr.424/2020 au fost aprobate:

1.	Instrucțiunea privind procedura de inițiere și realizare a 

analizei informațiilor și evaluare a riscurilor în cadrul IGP; 

2.	Regulamentul privind clasificarea, elaborarea, evidența 

și păstrarea produselor analitice în cadrul IGP.

2.5.1. Elaborarea curriculumurilor pentru pregătirea 

continuă și a curriculumului unic pentru formarea 

subofițerilor

11 curriculumuri 

elaborate

(II etapă: noiembrie 

2020)

Subdiviziuni 

MAI

29.02.2020 Realizată Actualmente, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” se 

elaborează programele de studii pentru cursul de formare 

inițială a subofițerilor cși cursul de formare inițială a 

ofițerilor din cadrul subdiviziunilor MAI, inclusiv 

curriculumurile aferente.

2.5.2. Desfășurarea cursurilor de pregătire continuă 

pentru angajații Inspectoratul General al Poliției în baza 

curriculumurilor elaborate

450 de angajați ai 

Poliției instruiți

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată În perioada ianuarie – decembrie 2020 au fost instruiți 705 

funcționari publici cu statut special din cadrul MAI.

2.6. Eficientizarea procesului de planificare strategică și 

operațională la nivel ministerial, departamental și 

teritorial

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

31.10.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr.400 din 

14.09.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, 

evaluarea documentelor de politici publice și de planificare 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

2.7. Perfecționarea sistemului de monitorizare, care 

actualmente este ineficient și nu este dublat de evaluarea 

corelativă a planurilor/programelor/acțiunilor

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

31.10.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr.400 din 

14.09.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, 

evaluarea documentelor de politici publice și de planificare 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

2.9. Dezvoltarea modelului instituțional de asigurare a 

compatibilităților și corespondențelor între structurile 

dispuse la diferite niveluri ierarhice

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Ordinul MAI nr.555/2020 pentru 

asigurarea compatibilităților și corespondențelor între 

structurile dispuse la diferite niveluri ierarhice.

2.10.1. Crearea Inspectoratului Național de Securitate 

Publică

Inspectoratul 

Național de 

Securitate Publică 

creat

Subdiviziuni 

MAI

31.01.2020 Realizată Inspectoratul Național de Securitate Publică a fost creat 

prin ordinul ministrului afacerilor interne nr.821 din 

27.12.2019.

2.11.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu 

privire la organizarea și funcționarea Clubului sportiv 

central „Dinamo”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 În curs Proiectul HG cu privire la organizarea și funcționarea CSC 

„Dinamo„ se află în curs de elaborare în cadrul Secției 

resurse umane a CSC „Dinamo”.



2.11.4. Dezvoltarea Centrului chinologic al Ministerului 

Afacerilor Interne

Studiu de 

fezabilitate realizat;

proceduri standard 

de operare 

elaborate

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost prezentată 

viziunea de dezvoltare a Centrului chinologic al Ministerului 

Afacerilor Interne și studiul de fezabilitate elaborat de SRL 

„DOLMEN”.

2.11.5. Construcția/reconstrucția sectoarelor Poliției de 

Frontieră

3 sectoare ale 

Poliției de Frontieră 

date în exploatare

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate 

următoarele:

1. Darea în exploatare a SPF Briceni al DR Nord;

2. Darea în exploatare a SPF Soroca al DR Nord;

3. Darea în exploatare a SPF Tudora al DR Est.

2.11.6. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu 

privire la organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii 

informaționale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.07.2020 Realizată Proiectul HG a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului 

din 03.06.2020.

2.12. Delimitarea clară a competențelor de asigurare a 

ordinii și securității publice între Poliție și Carabinieri, 

precum și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor 

Interne cu atribuții în domeniu

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

30.06.2020 Realizată Pentru delimitarea competențelor Carabinierilor și Poliției 

au fost efectuate următoarele:

1. adoptată Legea Nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la 

Inspectoratul General de Carabinieri;

2. aprobată HG nr. 332/2019 cu privire la organizarea și 

funcționarea IGC, prin care a fost aprobate Structura și 

Organigrama IGC;

3. aprobat Ordinul IGC nr. 172/2019 cu privire la statele de 

organizare ale Comandamentului general și subdiviziunilor 

subordonate IGC;

4. aprobat Ordinul IGC nr. 228/2019 cu privire la statele de 

organizare ale Direcțiilor regionale ale IGC;

5. aprobat Ordinul IGC nr. 95/2020 pentru reglementarea 

procesului de regionalizare a subdiviziunilor teritoriale ale 

IGC;

6. aprobat Ordinul IGC nr. 222/2020 privind Regulamentul 

de organizare a activității de standardizare a proceselor în 

cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Cadrul normativ aprobat pe parcursul anului 2020 

finalizează procesul de delimitare a competențelor dintre 

Poliție și Carabinieri.



2.13.1. Instituirea grupurilor de lucru comune, la nivel 

regional și local, pentru asigurarea conlucrării autorităților 

cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii 

criminalității cu autoritățile administrației publice locale

Număr de grupuri 

de lucru 

instituite/funcțional

e

Subdiviziuni 

MAI

30.06.2020 Realizată Au fost formate 12 structuri de participare (Consilii de 

siguranță comunitară), activitatea acestora fiind orientată la 

soluționarea în comun a problemelor de siguranță 

comunitară.

În perioada trimestrului II, s-au desfăşurat 7 ședințe a 

Consiliilor de siguranță comunitară.

2.14.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de consolidare 

şi modernizare a Trupelor de Carabinieri pentru perioada 

2021-2024

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 În curs A fost elaborat proiectul Programului de dezvoltare a 

Inspectoratului General de Carabinieri pentru perioada 

2021-2024, care a fost remis subdiviziunilor MAI pentru 

avizare.

2.17.1. Elaborarea proiectului de lege cu privire la 

rezervele de stat şi de mobilizare

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni 

MAI

30.06.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 57 din 06.02.2020

2.17.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire 

la controlul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și 

de mobilizare (număr unic 872/MAI/2020) a fost examinat 

în cadrul ședinței secretarilor generali din 05 noiembrie 

2020 (proces-verbal nr. 45, punctul nr. 3). Urmare avizelor 

și expertizelor juridice și anticorupție, proiectul a fost 

definitivat și remis Cancelariei de Stat la data de 28 

decembrie 2020, pentru examinare și aprobare.

2.17.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 

constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea prețurilor la 

bunurile din rezervele de stat și de mobilizare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia mixtă 

pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat 

și de mobilizare și Regulamentul privind modul de stabilire 

și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și 

eliberării în/din rezervele de stat și de mobilizare (număr 

unic 937/MAI/2020) a fost examinat în cadrul ședinței 

secretarilor generali de stat din 26 noiembrie 2020. Urmare 

avizelor și expertizei juridice proiectul a fost remis Centrului 

Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei 

anticorupție, care a fost recepționată de MAI la data de 

30.12.2020. 

Respectiv, proiectul urmează să fie definitivat și remis 

Cancelariei de Stat pentru examinare și aprobare.



2.20.1. Elaborarea proiectului Planului de acțiuni pentru 

anul 2020 privind integrarea străinilor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.03.2020 Realizată Prin HG nr. 107 din 26.02.2020 a fost aprobat Planul de 

acțiuni privind integrarea străinilor în Republica Moldova 

pentru anul 2020.

2.20.3. Modificarea cadrului normativ cu privire la 

procedurile de returnare, expulzare și readmisie a 

străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova și a 

Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al 

Străinilor (Hotărîrea Guvernului nr. 493/2011)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.07.2020 Realizată Prin HG nr. 108 din 26.02.2020 a fost aprobată HG cu 

privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului prin care 

a fost modificat Regulamentul cu privire la procedurile de 

returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

492/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr. 114-116, art. 564), cu modificările ulterioare.

2.20.4. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative aferente proceselor de integrare a 

străinilor

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni 

MAI

31.08.2020 Realizată Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative, a fost aprobat în ședința 

Guvernului din 04.03.2020 (HG nr.140 din  04.03.2020). 

Ulterior a fost remis la Parlament spre aprobare. La 

11.03.2020 a avut loc examinarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative (integrarea 

străinilor) (nr. 106) în cadrul ședințelor cu Secretarul de Stat 

al MAI și Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport 

și mass-media și Comisia agricultură și industrie alimentară.



2.20.5. Reorganizarea Biroului migrație și azil din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 În curs Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea unui nou 

Regulament de organizare, statutul structurii și de 

funcționare a BMA, a fost elaborat în baza recomandărilor  

experților internaționali (UE și SUA) în cadrul analizei 

funcționale a BMA al MAI, efectuate prin intermediul 

proiectelor Ambasadei SUA și Organizației Internaționale 

pentru Migrație. 

După elaborare, proiectul a fost remis spre coordonare CIR, 

care consideră necesar până la promovarea proiectului 

către Guvern, de a interveni cu modificări în Legea 

nr.200/2010 privind regimul juridic al străinilor. În prezent 

proiectul Regulamentului se definitivează în contextul 

recomandărilor expuse de CIR și MAI pentru a fi promovat 

la Guvern.

Totodată, reorganizarea BMA este condiționată de 

aprobarea de Parlament și intrarea în vigoare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 698/2020 privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 

200/2010 privind regimul străinilor și Codul 

contravențional).

2.21.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acţiuni pentru 

anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei 

naţionale de management integrat al frontierei de stat 

pentru perioada 2018-2023

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Corespunzător prevederilor HG nr. 386/2020, a fost 

elaborat Conceptul programului pentru anii 2021-2023 

privind implementarea Strategiei naționale de management 

integrat al frontierei de stat, care a fost remis în adresa CS 

pentru examinare (solicitare nr. 39/3316 din 20.08.2020). 

Proiectul a fost remis repetat spre aprobare Cancelariei de 

Stat (nr. 39/5048 din 24.12.2020).



2.21.4. Continuarea cooperării cu Misiunea Uniunii 

Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina 

(EUBAM) în contextul implementării eficiente a 

conceptului de gestiune integrată a frontierelor conform 

bunelor practici internaționale

Număr de 

activități/ședințe 

comune realizate

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată În vederea realizării prezentei acțiuni, reprezentanții MAI  

(IGPF) au participat la următoarele evenimente: 

-	În perioada 19-20.02.2020, în or. Odessa, a avut loc 

întrevederea experților autorităților de frontieră ale 

Republicii Moldova și Ucrainei, de comun cu experții 

EUBAM, în contextul consolidării algoritmului de acțiuni 

pentru implementarea controlului în comun la frontiera de 

stat moldo-ucraineană;

-	În perioada 20-21.02.2020, în or. Odessa, a avut loc 

întrevederea experților autorităților de frontieră ale 

Republicii Moldova și Ucrainei cu experții EUBAM, pe 

tematica algoritmului de acțiuni pentru implementarea 

controlului în comun în volum deplin la frontiera de stat 

moldo-ucraineană.

În vederea realizării prezentei acțiuni, în perioada de raport 

de către IGPF a fost realizate următoarele activități:

- la data 06.04.2020, la solicitarea EUBAM, a fost transmisă 

lista actelor normative ale Republicii Moldova care 

reglementează combaterea infracțiunilor transfrontaliere;

- la data 12.05.2020, la solicitarea EUBAM, a fost transmis 

răspunsul privind procedurile interne aplicate de polițiștii 

de frontieră în cazuri specifice de activitate;

- la data 15.06.2020, a fost avizat Ghidul privind schimbul 

de informații privind alertele transfrontaliere între IGPF al 

RM și SGSU, elaborat de EUBAM;

- la data 16.06.2020, de către IGPF au fost transmise 

informațiile solicitate de către EUBAM, prin formularul cu 

întrebări privind livrare controlată de arme la frontiera de 2.22.1. Consolidarea capacităților de coordonare 

operațională centralizată a resurselor Poliției

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată A fost revizuit și ajustat cadrul normativ care reglementează 

coordonarea operațională a acțiunilor Poliției de 

reacționare la apelurile 112 (Ord. IGP nr.293/2020).

2.22.3. Perfecționarea cadrului normativ de evidență a 

infracțiunilor, a informației criminalistice și criminologice 

(Legea nr. 216/2003)

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni 

MAI

31.07.2020 Realizată Proiectul a fost aprobat în ședința din data de 01.07.2020.

La data de 16.07.2020, prin Legea nr. 148, de către 

Parlamentul RM modificările propuse au fost aprobate.



2.22.4. Implementarea conceptului de regionalizare a 

Poliției

Concept 

implementat;

3 centre regionale 

instituite

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 Realizată Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 a fost 

inclus cu nr.5, pe ordinea de zi a ședințelor în plen ale 

Parlamentului din 16 - 24 decembrie 2020, pentru 

examinare în lectura a II-a.

La moment, pe pagina web oficială a Parlamentului lipsește 

informația cu referire la rezultatele examinării proiectului 

prenotat.

2.23.1. Modificarea Regulamentului privind modul de 

ridicare, transportare, depozitare şi restituire a 

mijloacelor de transport în procesul de constatare a 

contravenţiilor (Hotărîrea Guvernului nr. 557/2018)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni 

MAI

31.08.2020 Realizată La data de 17.06.2020 proiectul a fost aprobat în sedința 

Guvernului.



2.23.2. Ajustarea sancţiunilor de ordin penal şi 

contravenţional pentru acţiunile de ultragiere, opunere de 

rezistență sau aplicare a violenței îndreptate împotriva 

persoanei cu funcție de răspundere, a funcţionarului 

public cu statut special, precum și a persoanei cu funcție 

de demnitate publică

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni 

MAI

30.11.2020 Realizată Proiectul de lege pentru modificarea Codului 

contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 a fost 

transmis către Ministerul Justiției pentru examinare și 

promovare, prin demersul nr.38/292 din 24 ianuarie 2020.

În conformitate cu prevederile art.40 al Legii privind actele 

normative nr.100/2017, prin demersul MAI nr.44/30-1596 

din 22 mai 2020, ca urmare a avizelor parvenite, 

rapoartelor de expertiză juridică și expertiză anticorupție, în 

adresa Cancelariei de Stat a fost remis proiectul definitivat 

(însoțit de nota informativă), sinteza și proiectul de hotărîre 

cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea unor acte legislative (număr unic 

736/MAI/2019), autor – Ministerul Afacerilor Interne, 

pentru examinare în ordinea stabilită din 28.11.2019. 

Ulterior, proiectul a fost preluat de MJ pentru promovare.

Ca urmare, MJ a elaborat proiectul de lege privind 

modificarea Codului contravențional al RM nr.218/2008 (nr. 

unic 263/MJ/2020) autor MJ, în baza propunerilor înaintate 

de către autorități.

La 10.04.2020 MJ prin scrisoarea nr.18-23-3224 a remis 

spre avizare proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind modificarea Codului 

contravențional al RM nr.218/2008.

La 26.05.2020, MAI a remis avizul nr.38/1632 către MJ. 

Acțiunea este realizată conform competențelor MAI.

III. Politica externă 



3.1.1. Valorificarea dialogului politic de nivel înalt dintre 

Republica Moldova și Uniunea Europeană

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

Monitorizare anuala 

- termen - 

decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs Avînd în vedere pandemia,  vizitele au fost substituite de 

discuții telefonice sau în format de videoconferință. Au fost 

depuse eforturi consistente în vederea asigurării realizării 

celor 8 acțiuni prioritare stabilite de UE.    

A fost înaintată solicitarea și obținut, în luna septembrie,  

dreptul de a fi stat membru observator în cadrul 

Comitetului UE pentru Siguranța în Sănătate.

Participarea în cadrul unei noi ediții a Săptămânii Europene 

a Mobilității, municipiul Chișinău și Ungheni regăsindu-se în 

lista orașelor europene care s-au alăturat activităților 

desfășurate (16-22 septembrie).

Participarea în cadrul unei noi ediții a Săptămânii Europene 

a Sportului (23-30 septembrie), cu genericul #BeActive. 

3.1.4. Obținerea sprijinului statelor-membre UE în 

promovarea reformelor pe plan național

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate; 

număr de proiecte 

și programe 

negociate

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată

3.1.5. Valorificarea oportunităților de extindere a 

dialogului și cooperării cu statele din Asia

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene;

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată



3.2.1. Organizarea discuțiilor bilaterale cu statele lumii în 

scopul identificării modalităților optime pentru țara 

noastră în eventualitatea obținerii recunoașterii 

internaționale a statutului de neutralitate a Republicii 

Moldova

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

monitorizare anuala 

- termen - 

decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs 1)Subiectul a fost abordat în carul discuțiilor constante ale 

ambasadorilor RM cu autoritățile statelor de acreditare

2) Subiectul legat de statutul de neutralitate permanentă 

prevăzut de Constituția RM este adus în atenția statelor 

lumii pe agenda ședințelor/reuniunilor de către 

reprezentanțele permanente ale RM pe lângă ONU, OSCE

3.3.1. Pregătirea şi participarea la reuniuni în cadrul 

formatelor de negocieri existente

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

Monitorizare anuala 

- termen -

decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 Realizată 1. În perioada de referință, Viceprim-ministrul pentru 

reintegrare a avut 54 de întrevederi cu reprezentanții 

mediatorilor și observatorilor în cadrul formatului de 

negocieri ,,5 2”, inclusiv 3 întrevederi cu Reprezentantul 

Special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru 

reglementarea transnistreană.

2. Situația în formatele de negocieri privind reglementarea 

transnistreană este următoarea: 3 întrevederi la nivel de 

reprezentanți politici, 3 întrevederi cu liderul de la Tiraspol 

și 26 ședințe ale grupurilor de lucru sectoriale.

3.3.2. Participarea delegației Republicii Moldova la 

reuniunile anuale ale Consiliului Ministerial al Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa 2020

Republica Moldova 

reprezentată la 

Reuniunea 

Consiliului 

Ministerial al 

Organizației pentru 

Securitate și 

Cooperare în 

Europa;

Declarația 

ministerială privind 

procesul de 

reglementare a 

conflictului 

transnistrean 

adoptată

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 Realizată În perioada 3-4 decembrie 2020, a avut loc cea de-a 27-a 

reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE. În cadrul 

întrevederii a fost aprobată Declarația cu privire la procesul 

de negocieri în formatul „5 2” privind reglementarea 

transnistreană.  Declarația prevede continuarea procesului 

de negocieri în formatul „5 2”, prin atingerea unei soluți 

cuprinzătoare, pașnice și durabile a conflictului 

transnistrean, în baza suveranității și integrității teritoriale a 

Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel 

internațional, cu oferirea unui statut special regiunii 

transnistrene ce ar garanta respectarea drepturilor omului, 

politice, economice și sociale pentru populația din regiune.



3.4.1. Monitorizarea evoluției și  luarea de atitudine 

privind prezența forțelor militare şi a aplicațiilor militare 

desfășurate în regiunea transnistreană

Propuneri 

elaborate;

număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

Monitorizare anual -

decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs 3 intervenții naționale susținute de către Delegația 

Permanentă a RM pe lângă OSCE, în cadrul reuniunilor 

Consiliului Permanent al OSCE (februarie-aprilie) și al 

rundelor de dialog politic cu PiE a OSCE.                   Subiectul 

a fost abordat în cadrul intervenției secretarului de stat al 

MAEIE la reuniunea reprezentanților permanenți adjuncți la 

NATO în formatul 30 aliați   RM din 3 februarie 2020.

Intervenția secretarului de stat al afacerilor externe privind 

controlul armelor convenționale și măsurile de consolidare 

a încrederii și securității, rostită în cadrul Conferinței Anuale 

de Evaluare a problematicii de securitate a OSCE (23-25 

iunie 2020).

3.4.2. Efectuarea consultărilor de rigoare cu Federația 

Rusă

Număr de reuniuni 

cu partenerii 

externi desfășurate

monitorizare anuala 

- decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs Au fost inițiate discuțiile prin intermediul Ambasadei RM la 

Moscova, urmând a fi convenite o perioadă ulterioară 

pentru consultări pe aceasta chestiune. 

Însă, din cauza instituirea situației de urgență privind 

combaterea răspândirii pandemiei Covid-19, acest proces a 

fost suspendat până la redresarea situației.

3.4.3. Menținerea dialogului cu Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa privind efectuarea unei 

expertize pertinente și obținerea contribuției financiare 

necesare din Fondul Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa creat special în acest scop

Număr de 

consultări 

desfășurate;

expertiză efectuată;

asistență financiară 

obținută

Monitorizare anuala- 

decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs - Vizitele în RM a RS al PiE a OSCE Th. Mayr-Harting 

(ianuarie/iunie),

- Vizita în RM a RS al Ucrainei în problema transnistreană.;

- reuniuni informale cu RP al PiE al OSCE Th. Mayr-Harting 

(Viena)

-  intervenția națională a RP al RM pe lângă OSCE, în cadrul 

reuniunii Consiliului Permanent al OSCE

- întrevederea bilaterală dintre Președintele RM și SG al 

OSCE Th. Greminger



3.5.1. Elaborarea și publicarea raportului privind 

realizarea Planului național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 

2017-2019

Raport elaborat, 

prezentat Comisiei 

Guvernamentale 

pentru Integrare 

Europeană și 

publicat pe site-ul 

www.mfa.gov.md

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.01.2020 Realizată Raportul a fost elaborat și  prezentat în cadrul ședinței 

Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană din  

5 februarie 2020

3.5.4 Monitorizarea implementării prevederilor Acordului 

de Asociere, inclusiv prin intermediul reuniunilor 

bilaterale RM-UE prevăzute de Acord

Reuniunile 

prevăzute de 

Acordul de Asociere 

desfășurate;

cel puțin 5 reuniuni 

ale Comisiei 

Guvernamentale 

pentru Integrare 

Europeană 

desfășurate anual

monitorizare anuala 

- decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs Reuniuni prevăzute conform Acordului de Asociere:

La 4 februarie 2020, la Chișinău a avut loc reuniunea Cluster-

ului I: ”Dialog economic, managementul finanțelor publice, 

statistică, servicii financiare, clauze de control şi anti-

fraudă”

La 19 februarie 2020 la Chișinău a avut loc reuniunea 

Comitetului de Asociere RM-UE

Alte reuniuni:

Reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare 

Europeană din 5 februarie 2020 Pe 9 iulie a avut loc 

clusterul 4 „Știință și tehnologie, societatea informațională, 

politica audiovizualului, educație, tineret și instruire, 

cultură, sport și educație fizică”

Pe 24 iulie a.c. a avut loc cea de-a 6-a reuniune a 

Subcomitetului RM-UE pentru măsuri sanitare și 

fitosanitare (SPS)

Pe 23 septembrie a avut loc clusterul 2 „Politica industrială, 

Mineritul și Metalele, Turismul, Legea societăților 

comerciale și guvernanța corporativă, Protecția 

consumatorului și Taxarea”.

Pe 23 septembrie a avut loc dialogul pentru Drepturile 

Omului, iar pe 24 septembrie reuniunea Subcomitetului 

pentru Libertate, Securitate și Justiție. 

Alte reuniuni:

Pe 1 iulie 2020 a fost organizată reuniunea Comisiei 

Guvernamentale pentru Integrare Europeană.



3.5.5. Monitorizarea procesului de armonizare a legislației 

naționale cu legislația UE prin prisma obligațiilor de 

transpunere care rezultă din Acordul de Asociere și alte 

acorduri bilaterale cu UE

Număr de acte UE 

transpuse; număr 

de măsuri naționale 

de transpunere

Cancelaria de 

Stat

31.12.2020 Realizată (acțiune cu caracter continuu) Conform PNAAA 2017-2019, 

a fost programată realizarea a 283 măsuri cu caracter 

normativ, care urmau să transpună 420 acte juridice UE, 

fiind realizate integral 193 măsuri naționale de transpunere, 

care au asigurat transpunerea în cadrul juridic național a 

293 acte juridice UE. Totodată, s-a constatat că 90 măsuri 

naționale de transpunere rămîn a fi nerealizate, fiind 

restante un nr. de 127 acte juridice UE. Din numărul de 

restanțe acumulate din PNAAA 2017-2019, pe parcursul 

Trimestrului I – IV au fost prezentate spre expertizare 29 

proiecte de acte normative (măsuri naționale de 

transpunere) care au asigurat transpunerea în cadrul juridic 

național a 49 acte juridice UE

3.5.6. Organizarea reuniunilor Consiliului de Asociere RM-

UE

4 reuniuni 

desfășurate

Monitorizare anuala 

- decembrie 2020-

2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 Neinițiat Următoarea reuniune se preconizează să fie organizată în 

2021.

3.5.7. Organizarea reuniunii Comitetului de Asociere în 

Configurația Comerț

Reuniune 

desfășurată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.10.2020 Realizată 1. La data de 21 februarie 2020, în adresa DG Trade 

(Comisia Europeană) a fost remis Raportul privind 

implementarea concluziilor operaționale ale Comitetului de 

Asociere RM-UE reunit în Configurația Comerț (ACTC). 

2. La data de 20-21 octombrie 2020 a avut loc cea de-a VII-a 

reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE reunit în 

Configurația Comerț prin videoconferință (Bruxelles - 

Chișinău). Sesiunea din acest an a inclus subiecte ce vizează 

principalele realizări în implementarea angajamentelor ce 

derivă din Acordul de Asociere pe dimensiunea comerțului 

exterior, achizițiilor publice, infrastructurii calității, 

proprietății intelectuale, aspecte energetice, comerțul cu 

servicii, precum și concurența.



3.6.1.  Elaborarea proiectului de lege cu privire la 

investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată Proiect HG aprobat in sedinta Guvernului din 23.09.2020.

3.6.9. Aprobarea Regulamentului privind menținerea 

navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și 

dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și 

a personalului cu atribuții în domeniu

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 641 din 17.12.2019.

3.6.10. Elaborarea Regulamentului de stabilire a cerințelor 

tehnice și a procedurilor administrative referitoare la 

personalul navigant din aviația civilă

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 25.03.2020.

3.6.11. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1608/2003 cu 

privire la recunoașterea societăților internaționale de 

clasificare a navelor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 2 din 03.01.2020.

3.6.12. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.997/2006 cu 

privire la implementarea Codului internațional de 

management pentru exploatarea în siguranță a navelor și 

pentru prevenirea poluării

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 76 din 12.02.2020.

3.6.16. Elaborarea Regulamentului-cadru privind 

respectarea obligațiilor statului de pavilion

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.09.2020 Realizată A fost aprobat Hotarirea Guvernului nr. 414 din 24.06.2020.

3.6.23. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.06.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr.558/2020; Legea nr.245/2020 

pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 

241/2007.

3.6.26. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ 

secundar pentru implementarea prevederilor Legii 

comunicațiilor poștale nr. 36/2016

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Proiectul de modificarea a Legii comunicațiilor poștale 

nr.36/2016, a fost adoptat de Parlament în lectură finală la 

data de 06.03.2020 (Legea nr.41/2020).

3.6.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Codului 

transportului feroviar al Republicii Moldova

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea 

proiectului Codului transportului feroviar.

Înregistrat în Parlament cu nr. 240  din 11.06.2020.



3.6.30. Elaborarea proiectului de lege privind crearea şi 

menţinerea  nivelului minim al stocurilor petroliere

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs Proiectul de lege cu privire la crearea și menținerea 

nivelului minim al stocurilor petroliere, ce transpune 

Directiva 2009/119/CE, a fost elaborat și avizat de către 

instituțiile cointeresate. 

3.6.32. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 909/2014 cu 

privire la aprobarea unităților de măsură legale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.10.2020 Realizată A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 533 din 

20.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.909/2014 cu privire la aprobarea unităţilor de măsură 

legale (Monitorul Oficial nr.188-192/647 din 24.07.2020).

3.6.37. Elaborarea și aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și publică 

la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine 

animală

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 8 din 03.01.2020

3.6.38. Elaborarea și aprobarea Cerințelor sanitar-

veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.27 din 22.01.2020

3.6.39. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea unor acte legislative

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

28.02.2020 Realizată Hotărîrea de Guvern nr. 336 din 3 iunie 2020. Înregistrat în 

Parlament cu nr.218 din 4 iunie 2020.

3.6.40. Elaborarea și aprobarea Cerințelor privind 

utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

28.02.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 42/2020 pentru aprobarea 

Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz 

fitosanitar.

3.6.41. Elaborarea și aprobarea măsurilor de 

supraveghere şi a metodelor de diagnostic al bolilor 

animalelor acvatice

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 232 din 10.04.2020.

3.6.42. Elaborarea și aprobarea Cerințelor sanitar-

veterinare față de hrana pentru animale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs La data de 28.09.2020 proiectul a fost remis pentru 

expertiză către Grupul de lucru a Comisiei de Stat pentru 

Reglementarea Activității de Întreprinzător.



3.6.44. Elaborarea și aprobarea mecanismului de evidență 

a controalelor selecțiilor conservative, comercializarea 

soiurilor și a varietăților primitive și agricole adaptate la 

condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt 

amenințate de erodare genetică

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Se elaborează AIR-ul la proiectul dat.

3.6.49. Aprobarea proiectului de lege privind achizițiile în 

sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor și al 

serviciilor poștale

Proiect de lege  

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.01.2020 Realizată Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, 

apei, transporturilor și serviciilor poștale, a fost  elaborat și 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.703 din 27.12.2019, 

iar ulterior adoptat prin Legea nr. 74/2020, (MO al R.M. nr. 

153-158 art. 278 din 26.06.2020).

3.6.50. Aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea 

unor acte legislative în scopul armonizării cadrului 

normativ cu reglementările UE privind agențiile de rating

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.185/2020 „Cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru modificarea unor acte normative”, iar 

ulterior adoptat prin Legea nr. 97/2020 pentru modificarea 

unor acte normative, (MO al R.M. nr. 153-158 art. 286 din 

26.06.2020).

3.6.51. Aprobarea proiectului de lege cu privire la 

fondurile de pensii facultative

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

30.04.2020 Realizată Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 361/2020 pentru aprobarea proiectului de 

lege privind fondurile de pensii facultative, iar ulterior 

adoptat prin Legea nr. 198/2020, (MO al R.M nr. 344-351 

art. 227 din 18.12.2020).

3.6.52. Aprobarea proiectului de lege cu privire la 

activitatea de asigurare și reasigurare

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.10.2020 Realizată Proiectul pentru aprobarea proiectului de lege privind 

activitatea de asigurare și reasigurare a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 777/2020, (MO al R.M. nr. 286-

292, art. 928 din 06.11.2020). 

Ulterior, proiectul a fost adoptat în I lectură în cadrul 

ședinței plenare a Parlamentului din 04.12.2020.



3.6.53. Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte legislative  în vederea armonizării legislației 

naționale în materie TVA şi accize la legislația UE

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Pe parcursul anului 2020, acțiunea a fost realizată parțial.

Propunerile privind armonizarea legislației naționale în 

materie de accize la legislația UE și-au găsit finalitate în 

Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte 

normative, (MO al R. Moldova nr. 353-357 art. 288 din 

22.12.2020).

În partea ce ține de TVA, luînd în considerare faptul că 

procesul este unul complex, care necesită a fi analizat 

minuțios și în ansamblu, inclusiv prin prisma efectelor 

asupra mediului de afaceri, acesta urmează a fi realizat pe 

termen mediu.

3.6.58. Elaborarea și aprobarea  Regulamentului sanitar 

privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.01.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 pentru 

aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

3.6.59. Instituirea unei proceduri comune de autorizare 

pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele 

alimentare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.483/2020.

3.6.60. Elaborarea și aprobarea Regulamentului utilizării 

solvenților de extracție la fabricarea produselor 

alimentare și a ingredientelor alimentare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată "Hotărârea Guvernului nr. 671 din 03/09/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de 

extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a 

ingredientelor alimentare"

3.6.70. Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 428/2009 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Cerinţe de randament pentru 

cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau 

gazoasă”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată

3.7. Demararea exercițiului de examinare a capacităților 

reale ale Republicii Moldova pentru inițierea programului 

național de implementare a Criteriilor Uniunii Europene 

de la Copenhaga

Raport elaborat și 

prezentat 

Guvernului

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

30.06.2020 Realizată La data 04.05.2020 a fost prezentat către CS, Raportul 

privind demararea exercițiului de examinare a capacităților 

reale ale RM pentru inițierea programului național de 

implementare a Criteriilor de la Copenhaga.



3.8.3.  Organizarea ședințelor ordinare ale Comisiei 

interguvernamentale moldo-ruse pentru cooperare 

economică

Număr de ședințe 

desfășurate

termeni

mai 2020

decembrie 2021-

2023

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.05.2020 Realizată Ședința ordinară a Comisiei a avut loc la data de 2 

octombrie 2020, în format de videoconferință.

3.8.4. Finalizarea procedurilor de intrare în vigoare a 

Protocolului pentru modificarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind 

cooperarea de producere din 30 octombrie 1998

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.11.2020 Neinițiat Neinițiată

3.9.1. Asigurarea activității grupurilor comune de lucru 

privind consolidarea statului de drept și cooperarea 

comercial-economică

Număr de ședințe 

desfășurate

termen decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Justiției

31.12.2020 Realizată GL pentru Statul de drept și buna guvernare: Urmare a 

reuniunii din 27.01.20, MAEIE a inițiat un plan intern de 

acțiuni interinstituțional privind implementarea setului de 

sarcini convenite în cadrul ședinței respective. Un prim 

raport de sinteză, redactat în baza prezentărilor instituțiilor 

de resort, va fi transmis părții americane spre sfârșitul lunii 

septembrie curent.

GL pentru Cooperarea comercial-economică: MAEIE 

monitorizează cu atenție dialogul sectorial în cadrul GL, în 

special, eforturile de eliminare a dificultăților legate de 

barierele tehnice comerciale și măsurile sanitare și 

fitosanitare. În context, MAEIE a facilitat pe parcursul lunii 

august curent, schimbul de scrisori între MEI și 

Departamentul pentru Comerț SUA (USTR), vizând mai 

multe aspecte ce țin de cooperarea comercial-economică 

RM-SUA. Urmare a acestui schimb de mesaje, pe 25.09.20, 

a avut loc o întrevedere de lucru virtuală între 

reprezentanții USTR, Departamentului de Stat și cei ai MEI, 

ANSA și Serviciului Vamal, în cadrul căreia au fost luate în 

dezbatere aspectele problematice susmenționate 

(certificatul veterinar de conformitate pentru importurile 

de produse de origine animală din SUA,  problema 

mecanismului de evaluare a greutății peștelui congelat în 

vama RM). 



3.10.2. Organizarea ședințelor ordinare ale Comisiei 

moldo-ucrainene în domeniul protecției și dezvoltării 

durabile a bazinului rîului Nistru

Număr de ședințe 

desfășurate

termeni - 

decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs În contextul situației legate de pandemie ședința Comisiei 

mixte a fost amînată, însă se colaborează pe platforma 

Grupurilor de lucru tematice, create în cadrul Comisiei.

În vederea asigurării controlului inundațiilor pe fluviul 

Nistru, se colaborează cu partea ucraineană constant pe 

perioada menținerii pericolului.

3.10.3. Organizarea reuniunilor comisiilor 

interguvernamentale de cooperare economică cu 

România și Ucraina

Număr de reuniuni 

organizate;

număr de 

protocoale semnate

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs Urmare instituirii stării de urgență pe teritoriul RM în 

contextul pandemiei COVID-19, conform Hotărîrii 

Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020, reuniunile respective 

au fost amînate pentru o perioadă nedeterminată.

3.10.10. Organizarea vizitei în RM a viceprim-ministrului 

Ucrainei, ministrului pentru reintegrarea teritoriilor 

temporar ocupate, copreședintelui Comisiei 

interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare 

comercial-economică

Vizită desfășurată Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs În curs de realizare

3.12.1. Participarea delegației Republicii Moldova la 

ședințele Consiliului Economic al CSI

Dispoziții aprobate;

număr de vizite 

realizate

 termeni- Iulie 

2020;

decembrie 2020

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.07.2020 Realizată La data 9 decembrie Ministrul Economiei și Infrastructurii, 

dl Anatol Usatîi, a participat la cea de-a 88-a reuniune a 

Consiliului Economic al CSI (în regim de videoconferință). 

Urmare evenimentului au fost semnate mai multe decizii 

comune.

3.12.2. Participarea delegațiilor naționale la reuniunile 

organelor statutare ale CSI pe linia guvernamentală: 

reuniunile șefilor de guvern și ale miniștrilor de externe

Hotărîri de Guvern 

aprobate;

număr de vizite 

realizate

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

30.11.2020 În curs La 12 mai  a avut loc reuniunea miniștrilor de externe CSI, 

organizată în formatul videoconferinței, la care a participat 

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM. Pe 

data de 29 mai, în regimul videoconferinței, s-a desfășurat 

ședința Consiliului șefilor de guvern CSI, cu participarea 

Prim-ministrului.



3.13.1. Participarea Republicii Moldova în calitate de 

observator la reuniunile Uniunii Economice Euroasiatice, 

în conformitate cu interesele economice ale țării

Număr de 

participări la 

ședințe;

număr de note 

informative 

prezentate

termeni Octombrie 

2020;

decembrie

2021-2023

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.10.2020 În curs La data de 26 februarie curent, a avut loc întrevederea 

reprezentanților MEI cu dna Barseghean Goar, reprezentant 

al Uniunii Economice Euroasiatice.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 157 din 

11.03.2020, doamna Oxana GRECEANÎI, ministru consilier 

pentru problemele economice, Ambasada Republicii 

Moldova în Federaţia Rusă, a fost numită în funcţia de 

Reprezentant Plenipotenţiar al Guvernului Republicii 

Moldova în Comisia Economică Eurasiatică.

În perioada 30-31 ianuarie, dl Ion Chicu, prim-ministru al 

Republicii Moldova, a participat la ședința extinsă a 

Consiliului Interguvernamental al Uniunii Economice 

Eurasiatice (UEE), care s-a desfășurat în Almaty, Republica 

Kazahstan, și la Forumul Viitorul Digital al Economiei 

Globale.

Pe data de 17 iulie curent Prim-Ministrul RM, dl Ion Chicu, și 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, dl Serghei Railean,  au 

participat, la reuniunea Consiliului Interguvernamental al 

Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), care a avut loc la 

Minsk, Republica Belarus.

3.14.1. Organizarea vizitei în Republica Moldova a 

ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia cu ocazia 

inaugurării Consulatului General al Republicii Turcia la 

Comrat

Vizită desfășurată;

consulat inaugurat

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

30.06.2020 Realizată În perioada 26-27.08.2020 a avut loc vizita oficială a 

Ministrului afacerilor externe a Republicii Turcia, dl Mevlüt 

Çavușoglu. Agenda vizitei a inclus participarea la prima 

ședință a Grupului comun pentru planificare strategică, 

întrevederi de lucru cu președintele Igor Dodon și prim-

ministrul Ion Chicu, precum și participarea pe data de 27 

august la ceremonia oficială de inaugurarea a Consulatului 

General al Republicii Turcia la Comrat.

3.14.3. Organizarea vizitei în Republica Turcia a ministrului 

afacerilor externe și integrării europene al Republicii 

Moldova cu ocazia inaugurării Consulatului Onorific al 

Republicii Moldova la Alanya

Vizită desfășurată; 

consulat inaugurat

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs În curs de realizare



3.15.2. Organizarea forumurilor (B2B și B2G) şi a 

misiunilor oamenilor de afaceri din/în Republica Moldova

Număr de 

evenimente 

desfășurate

termeni 

Decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată 10 ÎMM au fost consultate;

6 expresii de interes recepționate din partea partenerilor 

străini;

2 Acorduri de parteneriat au fost încheiate;

116 întâlniri B2B organizate;

3 evenimente organizate în comun cu partenerii de 

dezvoltare: 

•	În cadrul expoziției ”Fabrica în Moldova”, a fost organizat 

atelierul de lucru ”Conectarea afacerilor: instrumente și 

beneficii”

•	În perioada 21-22.05.2020 ODIMM, în comun cu JETRO 

România, a organizat evenimentul ”Business Bridges 

Moldova-Japan”. La întâlnirile de tip B2B au fost organizate 

70 de ședințe cu participarea a 17 companii Japoneze și 65 

de companii și organizații din Republica Moldova.

•	În perioada 25 – 28 noiembrie ODIMM, în comun cu JETRO 

România,  a organizat a 2-a ediție a evenimentului 

”Business Bridges Moldova-Japan”. În cadrul evenimentului 

au fost organizate 46 de ședințe de tip B2B cu participarea 

a 9 companii Japoneze și 32 de companii și organizații din 

Republica Moldova.

5 evenimente au fost co-organizate: 

•	Forumului Internațional de Afaceri “Moldova 2020 – 

conturarea viitoarei cooperări internaționale de afaceri” 

(22.01.2020). 

•	Virtual WindEnergyMatch 2020 (1-4 decembrie);

•	55 simposium purchasing and logistics | digital (9.-

11.11.2020); 3.15.3. Aprobarea sistemului CRM (Customer Relationship 

Management) pentru birourile comercial-economice și 

instituțiile de profil

Hotărîre de Guvern 

aprobată; 

100% de misiuni 

diplomatice și oficii 

consulare 

conectate la CRM

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs La 28 septembrie curent, a avut loc prezentarea 

conceptului și a platformei CRM Grupului de Lucru 

Diploecon. Urmează elaborarea ghidului de utilizare și 

prezentarea platformei atașaților economici din misiuni.



3.15.5. Organizarea edițiilor anuale ale cursurilor de 

instruire în domeniul diplomației economice

4 evenimente 

desfășurate;

număr de 

funcționari instruiți

termeni 

August 

2020-2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.08.2020 Realizată Cea de-a patra ediție a cursurilor avut loc în format online 

în perioada 29-31 iulie 2020.

3.16.3. Modificarea cadrului normativ în domeniul 

administrației publice locale prin prisma respectării 

principiului autonomiei locale și descentralizării în 

conformitate cu prevederile Cartei Europene a 

Autonomiei Locale și Recomandările Congresului 

Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei

Acte normative 

elaborate și 

aprobate; 

recomandări ale 

Consiliului Europei 

implementate

Cancelaria de 

Stat

31.12.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.385/2020 cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor 

acte normative. Proiectul este înregistrat la  Parlament sub 

inițiativa nr.276 (subiect -legitimații pentru aleșii locali). A 

fost aprobată HG nr. nr.727/2020 pentru aprobarea 

proiectului proiectul de lege cu privire la Reprezentantul 

Guvernului în teritoriu și Oficiul Reprezentantului 

Guvernului în teritoriu. Proiectul este înregistrat la 

Parlament sub inițiativa nr.411

3.16.4. Evaluarea implementării Strategiei naționale de 

descentralizare pentru anii 2012-2018 (Legea nr. 68/2012)

Studiu efectuat; 

propuneri de 

modificare a 

cadrului de politici 

prezentate

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 În curs Raportul de evaluare este în proces de elaborare. În acest 

sens,  Cancelaria de Stat dispune de suportul Proiectului UE 

,,Sprijin în procesul de reformă a administrației publice în 

RM”.

3.17.1. Extinderea ariei geografice de reprezentare 

diplomatică şi consulară permanentă prin deschiderea a 

noi misiuni diplomatice şi oficii consulare în străinătate

Număr de misiuni 

diplomatice şi 

consulare deschise

termeni 

Decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs Prin HG nr. 713/2020 s-a aprobat modificarea HG 

959/2018, a fost aprobată crearea Consulatului General al 

Republicii Moldova în or. Nissa și modificarea statutului 

Oficiului Consular din or. Barcelona în Consulat General al 

Republicii Moldova în or. Barcelona.



3.17.2. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare prin dotarea acestora cu 

tehnică modernă în vederea documentării cetățenilor cu 

acte de identitate

Număr de misiuni 

diplomatice şi 

consulare dotate

termeni 

Decembrie 

2020-2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs Ministerul este pe cale sa creeze un ecosistem informatic 

integrat in care vor fi incluse toate Misiunile Diplomatice ale 

RM. 

De asemenea, MAEIE participa în procesul de reinginerie a 

serviciilor publice condus de AGE unde:  sunt deja 

prevăzute reingineria a 3 servicii consulare; sunt incluse 5 

Misiuni Diplomatice într-un proiect-pilot AGE CUPS  

MAEIE a agreat cu ASP proceduri noi: extinderea graduala 

pana la 1.11.2020 a proiectului-pilot privind personalizarea 

pașapoartelor biometrice din ziua recepționării actelor în 

MDOC; includerea buletinelor de identitate in procesele 

electronice similare pentru producerea pașapoartelor, 

începând cu 1.10.20 și lansarea proiectului-pilot pentru 

documentarea cu acte de stare civila și de identitate in 

ambasade după principiul unei singure ferestre (o singura 

adresare, cu obținerea tuturor actelor odată). 

3.18.1. Aprobarea Strategiei de neproliferare a armelor de 

distrugere în masă şi de reducere a riscurilor provenite de 

la amenințările chimice, biologice, radiologice şi nucleare 

pentru anii 2020-2028, precum şi a Planului de acțiuni 

pentru implementarea acesteia pentru anii 2020-2026

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

31.12.2020 În curs MAEIE a demarat procesul de restructurarea și revizuirea 

conținutului proiectului strategiei, redactarea acestuia în 

conformitate cu noile exigențe legislative. De asemenea, 

MAEIE, prin scrisoarea nr. DM/2/365.4/8261, a solicitat 

contribuțiile ministerelor și instituțiilor responsabile și cu 

competențe în domeniu și este în așteptarea informațiilor. 

Procesul de redactare a proiectului strategiei în 

conformitate cu noile exigențe legislative este unul 

complex, va necesita convocarea unor ședințe cu experții 

implicați, finalizarea și coordonarea la nivel de experți a 

conținutului strategiei, avizarea noului proiect de către 

instituții, expertizarea juridică de către MJ și ulterior 

definitivarea proiectului și transmiterea acestuia pentru 

aprobare.



3.18.5. Participarea delegației Republicii Moldova la 

sesiunile Adunării Generale a ONU

4 vizite desfășurate

termeni

Septembrie 

2020-2023

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

30.09.2020 Realizată Președintele RM, dl I. DODON a prezentat discursul său în 

cadrul  Reuniunii de nivel înalt consacrată marcării a 75 ani 

de la fondarea Organizației Națiunilor Unite la data de 21 

septembrie 2020. La data de 23 septembrie curent, a avut 

loc prezentarea discursului Președintelui RM în cadrul 

Segmentului Înalt al Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite. În același context urmează a fi menționate 

participarea Ministrului AEIE cu discursuri în cadrul Summit-

ului privind biodiversitatea (30.09.2020) și Reuniunea de 

nivel înalt consacrată aniversării a 25 de ani a celei de-a 4-a 

Conferințe mondiale privind femeile (01.10.2020). 

25 septembrie 2020 - Participarea  RM  la reuniunea 

miniștrilor afacerilor externe ai Alianței pentru 

Multilateralism, cu tema “Angajamentul și contribuția 

noastră la refacerea sustenabilă”, organizată, în regim de 

videoconferință, de către miniștrii afacerilor externe ai 

Germaniei și Franței. Delegația a fost condusă de Dl Oleg 

Țulea, Ministrul AEIE.

28 septembrie 2020 - Participarea  RM  la Inițiativa comună 

de nivel înalt privind susținerea rezultatelor Summitului 

pentru Biodiversitate și asumarea angajamentelor de 

reducere a pierderilor biodiversității, intitulată "Leaders’ 

Pledge for Nature: United to Reverse Biodiversity Loss by 

2030 for Sustainable Development". 

3.21.1. Evaluarea registrelor administrative în vederea 

îmbunătățirii calității statisticii oficiale

Raport de evaluare 

elaborat

Biroul Național 

de Statistică

30.11.2020 Realizată A fost finalizată evaluarea a 5 surse de date administrative, 

utilizate pentru producerea statisticii oficiale în domeniul 

populației și migrației, realizată în baza documentației 

disponibile (metadatelor) conform practicilor 

internaționale. 

 Odată cu obținerea accesului la date individuale din aceste 

surse de date administrative va putea fi realizată și 

evaluarea datelor propriu-zise.

IV. Dezvoltarea economică durabilă 



4.1.1. Relansarea activității grupului de lucru specializat – 

Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii

2 ședințe 

semestriale 

desfășurate;

plan de activitate 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Potrivit Hotărârii Guvernului nr.416/2019 pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.631/2011 cu privire la 

Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru, funcțiile 

Consiliului Consultativ al IMM sunt exercitate de către 

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. 

Evenimentul de lansare a activității Consiliului Consultativ al 

ÎMM a avut loc la data de 28.01.2020, la care au participat 

circa 70 de reprezentanți ai comunităţii de afaceri și 

asociative, precum și ai autorităților publice. Pentru 

îndeplinirea atribuțiilor sale şi pentru realizarea mai 

eficientă a activităților Consiliului Consultativ, pe platforma 

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în cadrul 

evenimentului de lansare a fost creat Grupul de lucru 

permanent, condus de ministrul economiei şi infrastructurii.

Actualmente, de către Secretariatul Consiliului Consultativ 

al ÎMM a fost elaborat draftul Planului de acțiuni, ce urma 

să fie consultat cu membrii Consiliului în cadrul ședinței 

preconizate din data de 28.12.2020, pentru a agrea varianta 

finală a documentului de planificare al Consiliului 

Consultativ. Ședința vizată a fost amînată de către Ministru, 

vice-președintele Consiliului Economic pe lîngă Prim-

ministru.

4.1.2. Consolidarea relațiilor de colaborare  

interinstituțională și asigurarea cooperării eficiente cu 

reprezentanții  mediului de afaceri în procesul de revizuire 

și ajustare a cadrului normativ ce ține de politica fiscală și 

vamală

Număr de ședințe, 

mese rotunde și 

dezbateri publice 

desfășurate

Ministerul 

Finanțelor

30.06.2020 Realizată În perioada de raport au fost organizate 11 şedinţe de lucru, 

în cadrul cărora au fost discutate măsurile politicii fiscale şi 

vamale pentru anul 2021 cu părţilor interesate şi  

societatea civilă.

4.1.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației în vederea extinderii garanțiilor 

privind regimul fiscal al parcului IT virtual pentru perioada 

următoare

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.08.2020 Realizată Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu 

privire la parcurile pentru tehnologia informației a fost 

adoptat prin Legea nr.60/2020.



4.1.4. Efectuarea analizei privind oportunitatea extinderii 

stimulentelor fiscale existente, acordate companiilor IT 

care activează în regim general

Analiză efectuată; 

propuneri privind 

politica fiscală și 

vamală înaintate

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.07.2020 Realizată A fost efectuată analiza privind oportunitatea extinderii 

înlesnirilor fiscale existente pentru companiile IT, care 

activează în regim general şi înaintate propuneri pentru a fi 

incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 .

4.1.5. Elaborarea Strategiei pentru o economie incluzivă, 

durabilă și digitală până în anul 2030

Proiectul Strategiei 

elaborat și anunțat

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii;

31.12.2020 În curs Este elaborată varianta inițială a proiectului Strategiei, care 

se examinează pe intern de către subdiviziunile MEI.

4.3.1. Definitivarea și promovarea proiectului Strategiei 

naționale de dezvoltare „Moldova 2030”

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Cancelaria de 

Stat

31.03.2020 Realizată Aprobat prin HG nr. 377/2020, înregistrat în Parlament cu 

nr. 241 din 12.06.2020

4.3.2. Elaborarea primului Raport de evaluare voluntară 

națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare 

Durabilă 2030

Raport prezentat 

Departamentului 

pentru Afaceri 

Economice și 

Sociale al ONU

Cancelaria de 

Stat

30.06.2020 Realizată Raportul de evaluare voluntară națională pentru 

implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 a fost 

elaborat si transmis MAEIE prin scrisoarea 21-06-5035 din 

13/06/2020 pentru al remite Secretariatului ONU prin 

canale diplomatice.

Raportul este publicat pe pagina web a organizației:

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/mol

dova

4.3.3. Elaborarea cadrului normativ pentru producerea 

indicatorilor statistici de monitorizare a implementării 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pînă în 2030

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Biroul Național 

de Statistică

31.12.2020 În curs Cu suportul expertului national din partea GIZ se lucrează 

asupra elaborării  proiectului de hotărâre a Guvernului în 

partea ce ține de cadrul normativ pentru   elaborarea 

indicatorilor statistici naționalizați vizând mersul 

implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

4.4.1. Promovarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.04.2020 Realizată A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 91 din 19.02.2020.



4.6.1. Modificarea cadrului normativ aferent funcționării 

parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” 

(Hotărîrea Guvernului nr. 1144/2017)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Analiza impactului la proiectul de modificare a HG 

nr.1144/2017 a fost elaborată și examinată în cadrul 

Grupului de lucru al Comisiei AIR. 

Reieşind din complexitatea proiectului, s-a decis mai întîi de 

toate de efectuat modificări la Legea nr.77/2016, publicată 

în MO la 07.08.2020 (Legea nr.142/2020) şi ulterior 

modificări la HG nr.1144/2017.

Respectiv, proiectul de modificare a  Regulamentului de 

organizare și funcționare a Administrației parcului pentru 

tehnologia informației „Moldova IT park” (HG nr. 

1144/2017) a fost eleborat şi este în proces de avizare 

(nr.unic 881/MEI/2020).

4.6.15. Implementarea Foii de parcurs pentru promovarea 

produselor TI pe piețele-țintă în comun cu partenerii de 

dezvoltare

Număr de activități 

de marketing pe 

pieţele-ţintă 

organizate anual; 

număr de state 

targhetate; număr 

de misiuni de 

afaceri TI

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată În anul 2020 au fost organizate 19 activități de marketing ( 

fizic și online) pe pieţele-ţintă.

4.6.16. Elaborarea și aprobarea Programului de 

management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 

2021-2025

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr.987/2020 cu privire la aprobarea 

Programului de management al spectrului de frecvențe 

radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de 

expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare 

prin procedura de selectare competitivă.

4.6.2. Aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor 

şi indicatorilor de performanță ai organelor de control

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr.355/2020 cu privire la aprobarea 

Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de 

performanţă a organelor de control asupra activităţii de 

întreprinzător.

4.6.25. Îmbunătățirea condițiilor și a procedurilor de 

conectare/racordare la rețeaua publică de alimentare cu 

energie electrică

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs Proiectul de lege a fost elaborat și este în proces de  

definitivare, sub aspectul tehnicii legislative. 



4.6.27. Lansarea subsistemului „e-Commerce-VAT” Subsistem lansat Ministerul 

Finanțelor

31.01.2020 Realizată Modulul de înregistrare a subiecților din cadrul subsistemul 

,,e-Commerce-VAT” a fost lansat în exploatare industrială la 

data de 01.01.2020, conform Ordinului SFS nr.627 din 

31.12.2019. 

Totodată, au fost lansate:

- la 01.04.2020 - modulul de declarare a obligațiilor fiscale;

- la 02.06.2020 - modulul de evidență a obligațiilor fiscale.

4.6.29. Elaborarea şi implementarea Instrumentului 

privind digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii

Instrument 

aprobat; număr de 

persoane instruite; 

număr de proiecte 

investiționale 

finanțate; volumul 

investițiilor atrase 

în economie

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Cu suportul Băncii Mondiale a fost efectuat şi prezentat în 

şedinţă online Sondajul privind utilizarea TIC de către IMM-

uri.

Digitalizarea ÎMM-urilor a fost lansată ca acțiune separată a 

ODIMM, în parteneriat cu StartupMoldova, care au 

dezvoltat metodologia de formare antreprenorială și au 

lansat sesiuni de instruire pe digitalizare, la prima etapă 

pentru peste 600 de companii, precum și au desfășurat mai 

multe ateliere/webinare de promovare a digitalizării ÎMM-

urilor, prin care peste 180 de antreprenori au semnat 

contracte de finanțare în cadrul Instrumentului de susținere 

privind digitalizarea ÎMM-urilor.

4.6.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr.480/2020 și adoptat prin Legea nr.143 din 16.07.2020 

pentru modificarea unor acte normative.

4.7.1. Elaborarea şi implementarea Programului de 

susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și 

internaționalizarea acestora

Hotărîre de Guvern 

aprobată;

grad de 

implementare a 

programului, %

termeni

Iunie 2020;

decembrie 

2020- 2023

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată În cadrul ședinței din Guvernului din 01.07.2020 a fost 

aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 439/2020 pentru 

aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu 

potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora. 



4.7.3. Dezvoltarea Centrului Business Suport în 

Standardizare

Rata de preluare a 

standardelor 

europene la nivel 

de 100%;

număr de seminare 

organizate anual;

număr de persoane 

instruite

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Au fost finalizate negocierile cu Secretariatul Central al ISO 

privind semnarea acordului de utilizare a sistemului de 

management al documentelor ISOlutions. Semnarea 

acordului se va realiza după revizuirea și îmbunătățirea 

platformei ISOlutions (proces ce se va realiza pe parcursul 

anului 2021).

În prezent, 25% din solicitările de difuzare a standardelor au 

fost realizate prin platforma shop.standard.md.

În trimestrele I-IV, 2020 au fost instruite 220 persoane.

4.7.5. Extinderea numărului de companii care beneficiază 

de proceduri simplificate de certificare a originii 

„Exportator aprobat”

Număr de companii 

deținătoare ale 

statutului de 

„Exportator 

aprobat”

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raportare au fost eliberate 8 

certificate de exportator aprobat. La moment, în total 43 

companii sunt deținătoare a statutului de „Exportator 

aprobat”.

4.7.6. Implementarea Sistemului operațional REX  

(Registered Exporter System) în scopul conformării 

cerințelor de export (confirmarea originii de proveniență a 

mărfurilor) în Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană

Sistem funcțional Ministerul 

Finanțelor

30.07.2020 Realizată Sistemul Operațional REX  (Registered Exporter System), a 

devenit funcțional începând cu data de 01.01.2020 

(conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 525-O din 

20.11.2019 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la 

procedura de înregistrare și revocare a înregistrării 

exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați). 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, în sistemul 

REX au fost înregistrați 15 exportatori.

4.8.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de 

reglementare tehnică în conformitate cu prevederile 

Acordului TBT OMC

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată A fost elaborată și aprobată Legea nr. 40 din 06.03.2020 

pentru modificarea Legii nr.420/2006 privind activitatea de 

reglementare tehnică (Monitorul Oficial nr.99-100/155 din 

02.04.2020).



4.8.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de 

producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs A fost elaborat un nou proiect de lege privind funcționarea 

în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a 

instalațiilor tehnice potențial periculoase. Proiectul a fost 

avizat de către părțile interesate și urmează a fi transmis la 

Cancelaria de Stat pentru a fi inclus în ședința secretarilor 

de stat. AIR la proiectul în cauză a fost avizat pozitiv în 

cadrul ședinței  Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activității de întreprinzător, care a avut loc la 

8.09.2020.

4.8.3. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 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 ale 

organizațiilor europene de metrologie

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.04.2020 Realizată A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 534 din 

20.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a 

mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal (Monitorul Oficial nr.188-192/648 din 

24.07.2020).

4.10.2. Crearea Fondului de susținere a inovației digitale și 

start-upurilor tehnologice

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.12.2020 În curs Cu suportul partenerilor de dezvoltare, ATIC a lansat 

Proiectul Startup Moldova, asigură infrastructura și 

programele care sunt create pentru a sprijini digitalizarea 

ÎMM.

Totodată, este în proces de elaborare proiectul 

Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale 

și startup-urilor tehnologice.

4.12.1. Crearea Centrului de cercetare și dezvoltare „R&D-

ZEL „Bălți”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Prin Hotarirea Guvernului nr.275/2020 cu privire la 

transmiterea unor bunuri imobile a fost dispusa 

transmiterea terenului și a clădirilor unde va fi creat Centrul 

R&D.

4.12.2. Crearea condițiilor pentru construcția 

infrastructurii tehnice și de producere în subzona Cahul, 

ZEL „Bălți”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.06.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 65/2020 cu privire la schimbarea 

categoriei de destinaţie a unui teren.



4.12.5. Protejarea intereselor naționale prin examinarea 

investițiilor străine directe care pot afecta securitatea și 

ordinea publică a țării (FDI screening)

Mecanism de 

verificare a 

investiţiilor străine 

directe elaborat

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 În curs S-au analizat practicile internaționale, după care s-a 

elaborat un concept al proiectului de lege. În continuare, cu 

ajutorul partenerilor de dezvoltare (USAID) conceptul a fost 

revizuit. Consecutiv, MEI a solicitat suportul partenerilor de 

dezvoltare pentru elaborarea proiectului de lege, care inițial 

au acceptat acordarea sprijinului în acest sens. Ulterior, MEI 

fiind în așteptarea proiectului de lege, partenerii de 

dezvoltare au comunicat despre imposibilitatea de a acorda 

în continuare suport la acest subiect, fapt din care s-a admis 

întârziere și s-a extins termenul de realizare. 

Astfel, actualmente MEI este în proces de definitivare a 

proiectului de lege.

4.13.1. Participarea la misiunile economice de promovare 

externă a mediului de afaceri și oportunităților 

investiționale

Număr de potențiali 

investitori 

identificați; volumul 

investițiilor atrase

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 În curs Pe parcursul anului 2020, Ministerul Economiei si 

Infrastructurii a participat, precum și a contribuit la 

organizarea a 15 evenimente de promovare externă a 

mediului de afaceri și a oportunităților investiționale.

Totodată, MEI deține președenția în cadrul Comitetului 

Organizatoric privind asigurarea participării RM la Expoziția 

Mondială Expo Dubai 2020 (ce se va desfășura în perioada 1 

octombrie 2021-31 martie 2022). Astfel pe parcursul anului 

2020, MEI a organizat 7 ședințe a Comitetului Organizatoric.

Adițional , oportunitățile investiționale ale țării sunt 

promovate inclusiv în cadrul întrevederilor bilaterale ale 

conducerii MEI cu Ambasadorii altor țări acreditate pentru 

RM, pe parcrusul anului 2020 fiind desfășurate circa 30 

întrevederi bilaterale.



4.13.2. Promovarea climatului investițional și a 

oportunităților investiționale, de export și turism în cadrul 

diferitor platforme naționale și internaționale: „Moldova 

business Week”, „Moldova Automotive Days”, „Export 

Morning” și alte expoziții internaționale sectoriale

Volumul investițiilor 

atrase; număr de 

potențiali investitori 

identificați; volumul 

de export generat; 

număr de 

participanți la 

expozițiile 

internaționale

Agenția de 

Investiții

31.12.2020 Realizată Evenimente trans-sectoriale: 1. Moldova Business Week 

2020 2. Forumul de afaceri Moldo-Ungar 3. CEE Business 

Services Summit and Awards 2020 4. Forumul Moldo-RUS 

de cooperare economica 5. Programul „Export Morning” Pe 

parcursul anului 2020 au fost organizate 10 sesiuni   

dedicate unei țări strategice pentru Republica Moldova, 6 

dintre care fiind membre UE (Germania, Cehia, Italia, 

Bulgaria, România, Polonia). Rezultate:  peste 496 

participanti și 27 mii vizualizări.

4.14.4. Coroborarea cadrului normativ la prevederile Legii 

nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice

Hotărâri de Guvern 

aprobate

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată

4.14.5. Aplicarea instrumentelor transparente și 

competitive în procesul de deetatizare a proprietății 

publice de stat pentru atragerea investițiilor private

Număr de bunuri 

privatizate;

număr de proiecte 

parteneriate 

publice-private și 

concesiuni inițiate

termeni

Decembrie 

2020-2023

Agenția 

Proprietății 

Publice

31.12.2020 Realizată Acțiune continuă, activități planificate pentru 2020 au fost 

realizate



4.15.1. Aprobarea Regulamentului privind mecanismul de 

utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de 

stat pentru susținerea agenților economici în vederea 

instruirii ucenicilor prin învățămîntul dual

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 În curs - Proiectul a fost prezentat CS spre examinare și aprobare 

(demers MEI nr. 06/1-8305 din 11.12.2019) și restituit spre 

examinare suplimentară (demers CS nr. 31-06-8866 din 

13.12.2019).

- Retransmis CS spre aprobare (demers MEI nr. 06-68 din 

09.01.2020), fiind din nou restituit spre examinare 

suplimentară cu MECC și MFin (demers CS nr. 31-06-878 

din 04.02.2020).

- Convocată ședință de lucru pe marginea proiectului (2 

martie 2020), prezidată de către ministrul finanțelor, dl 

Serghei Pușcuța, cu participarea reprezentanților MEI și 

MECC. Urmare ședinței proiectul a fost definitivat și 

transmis MinFin spre examinare suplimentară (demers MEI 

nr. 06/1-1775 din 11.03.2020).

- Prin demersul nr. 06/1-5544 din 09.09.20, proiectul HG a 

fost transmis către Guvern spre examinare și aprobare.

- Conform PV nr. 35 din 6 octombrie 2020 al ședinței 

operative la Prim-ministru, proiectul urmează a fi examinat 

suplimentar cu MFin, MECC și CCI pentru identificarea unor 

soluții în ceea ce privește aspectele financiare.

4.15.2. Revizuirea și modificarea cadrului normativ actual 

în vederea ajustării listei de produse foste în folosință ce 

cad sub interdicția de import și comercializare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.01.2020 Realizată A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 121 din 

26.02.2020.

4.16. Ajustarea curriculumului instituțiilor de învățămînt la 

necesitățile mediului de afaceri

Număr de 

curriculumuri 

modificate/elaborat

e

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Realizată Realizat. 

1) Învățământ superior.  Au fost avizate 58 de planuri de 

învățământ la licență și master.

2) Învățământ profesional tehnic.Au fost aprobate 44 

curricula pentru meserii (34) și specialități (10).



4.17.1. Sporirea accesului micilor antreprenori la credite 

bancare prin gestionarea Fondului de garantare a 

creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii și 

capitalizarea acestuia

Volumul creditelor 

garantate anual;

Fondul de 

garantare a 

creditelor 

capitalizat

termeni 

Decembrie  

2020-2022

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată ODIMM gestionează 235 garanții active, în sumă totală de 

131,9 mln. lei, care au facilitat acordarea creditelor în sumă 

de 400,7 mln. lei și au generat investiții în economie în 

sumă de 512,9 mln lei.

De la începutul anului au fost acordate 100 garanții 

financiare în sumă totală de 71,7 mln. lei, care au asigurat 

credite în sumă de 205,8 mln. lei, iar investiția în economie 

în sumă de 246,7 mln. lei.

Fondul de garantare a creditelor a fost capitalizat cu 5 mln. 

lei.

Prin alocarea suplimentară a 50 mln. lei, FGC a fost 

capitalizat, urmare a asumării răspunderii Guvernului față 

de Parlament și modificarea legii bugetului de stat pentru 

anul 2020.

4.20.2. Modernizarea posturilor vamale pe perimetrul 

frontierei moldo-române prin înființarea  a trei zone de 

control vamal în proximitatea posturilor vamale de 

frontieră Giurgiulești, Sculeni și Costești

Zone de control 

vamal modernizate 

și funcționale

Ministerul 

Finanțelor

30.11.2020 Realizată Lucrările de construcție la Zonele de control vamal (ZCV) 

Sculeni și Costești au fost finalizate și transmise în gestiunea 

Biroului Vamal Centru.

Lucrările de construcție la ZCV Girgiulești au fost finalizate, 

fiind efectuate măsurările și întocmit procesul-verbal de 

recepție a lucrărilor.



4.21.1. Implementarea proiectelor în derulare privind 

reabilitarea, modernizarea și construcția drumurilor 

finanțate din surse externe

90 km ai drumului 

R1 Chișinău – 

Ungheni reabilitați;

55 km ai drumului 

R16 Bălți – Fălești – 

Sculeni reabilitați

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.10.2020 Realizată Au fost finalizate lucrările de reabilitare a următoarelor 

drumuri: 

-  Construcția drumului de ocolire a or. Ungheni, R1 km 96 

200 – km 103 913 cu o lungime de 7,7 km;

- R1 Chișinău - Ungheni, km 24 050 - km 68 250, cu o 

lungime de 42 km;

- Coridorul 13, Pîrlița – Nisporeni, Păruceni – Seliște – 

Vînători, R25 – Seliște, cu o lungime de 30,74 km;

- Coridorul 11, Peresecina – Hirtopul Mare – Izbiște – 

Ohrincea, cu o lungime de 27,6 km.

Au mai fost semnate următoarele contracte pentru 

executarea lucrărilor, care se află în curs de derulare: 

-	Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,

G105: R3 - Costești - Ţipala - G106 sectorul km 0 000 - km 

34 584)

-	Coridorului 10 și a Coridorului 13,

G46: Dobruşa-lgnăţei-Scorţeni-Codrul Nou-R14 sectorul km 

15 760  - km 35 622

G47: R9-Olişcani-Pecişte-lgnăţei-G46 sectorul km 12 880 - 

km 18 075

G49: G47-Pecişte-Trifeşti-R20 sectorul km 0 000 – km 6 560 

- km 11 426).

L390 Pirlita-Nisporeni  sectorul km 0 000 - km 10 900

Totodată pe parcursul anului au fost valorificate prin 

realizarea lucrărilor de reabilitare și construcție peste 1500 

mil. lei4.21.9. Sporirea siguranței rutiere a participanților la trafic 

prin îmbunătățirea rețelei de drumuri naționale

5 proiecte de 

infrastructură 

realizate

termeni

Septembrie  

2020-2023

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.09.2020 Realizată Conform Hotărârii Guvernului nr. 39/2020 pentru 

aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră 

pentru anii 2020-2021, în care au fost trasate direcțiile 

prioritare. În cadrul Consiliul Naţional pentru Securitatea 

Circulaţiei Rutiere a fost aprobată lista proiectelor pentru 

anul 2020.

Conform listei a fost realizată ilumunarea a 25 treceri 

pietonale din interiorul localităților traversate de drumuri 

naționale astfel diminuând numărul de sectoare cu risc 

sporit de producere a accidentelor rutiere.



4.22.2. Aprobarea proiectului de lege cu privire la 

aderarea Republicii Moldova la Convenția privind 

transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 

1980, semnată la Berna, care va genera majorarea 

veniturilor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” prin atragerea 

traficului de tranzit suplimentar

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

28.02.2020 Realizată A fost aprobata prin HG nr. 109/2020 și adoptată Legea nr. 

150 din 16.07.2020.

4.25.1. Monitorizarea procesului de realizare a lucrărilor 

de construcție a gazoductului Ungheni – Chișinău

10 km de gazoduct 

construit;

gazoduct dat în 

exploatare

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.12.2020 Realizată Lucrările de construcție a conductei de gaze naturale 

Ungheni-Chișinău au fost finalizate, fiind asigurată, 

totodată, și recepția finală a lucrărilor.

V. Finanțele publice 



5.1.1. Modificarea cadrului normativ secundar în vederea 

aducerii în concordanță cu modificările legislative 

realizate prin legea ce vizează politica fiscală și vamală

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.418 din 24.06.2020. - În vederea 

aducerii în concordanță cu modificările legislative realizate 

prin legea ce vizează politica fiscală și vamală, au fost 

elaborate și aprobate:

- Hotărîrea Guvernului nr. 418/2020 privind modificarea și 

abrogarea unor acte normative (MO al R.M. nr.165-176 art. 

558 din 10.07.2020);

- Hotărîrea Guvernului nr. 642/2020 cu privire la 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului (MO al R.M. nr. 

221-225 art. 768 din 28.08.2020). - Hotărîrea Guvernului nr. 

940/2020 cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului, (MO al R.M. nr. 372-382 art.1140 din 

31.12.2020);

- Hotărîrea Guvernului nr. 937/2020 cu privire la 

modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor 

vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005, (MO al 

R.M. nr. 359 art. 1091 din 24.12.2020);

- Hotărîrea Guvernului nr. 943/2020 cu privire la aprobarea 

semnării Acordului multilateral al autorităților competente 

pentru schimbul automat de informații privind conturile 

financiare, semnat la 29 octombrie 2014, (MO al R.M. nr. 

358 art. 1073 din 23.12.2020);

- Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului 

privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în 

scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.704/2019, care a fost aprobată în cadrul ședinței 

Guvernului din 22.12.2020;  5.1.2. Întocmirea și aprobarea Raportului privind 

executarea bugetului de stat

Proiect de hotărîre 

a Parlamentului 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(acțiune anuală: 

mai 2020-2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.05.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 553 din 20.07.2020.



5.1.3. Elaborarea și aprobarea Cadrului bugetar pe termen 

mediu

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

iunie 2020-2022)

Ministerul 

Finanțelor

30.10.2020 Realizată Cadrul bugetar pe termen mediu (2021-2023) a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 776/2020, (MO al 

R.M. nr.293-303 art.934 din 13.11.2020).

5.1.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative în conformitate cu 

obiectivele politicii fiscale și vamale

Proiecte de lege 

aprobate de Guvern 

şi remise 

Parlamentului

(acțiune anuală: 

iulie 2020-2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.07.2020 Realizată Pe parcursul anului 2020 au fost elaborate și adoptate:

Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de 

susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor 

acte normative, (MO al R.M. nr.108-109 art.186 din 

25.04.2020);

- Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea 

unor acte normative, (MO al R.M. nr.124-125 art. 222 din 

26.05.2020);

- Legea nr.102/2020 privind modificarea și abrogarea unor 

acte normative, (MO al R.M. nr.159 art. 299 din 

30.06.2020).

- Legea nr. 176/2020 privind modificarea unor acte 

normative, (MO al R.M. nr. 240 art. 527 din 23.09.2020);

- Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte 

normative, (MO al R.M. nr.353-357 art.288 din 22.12.2020).

5.1.8. Întocmirea Raportului semianual privind executarea 

bugetului public național și a componentelor acestuia.

Hotărîri de Guvern 

aprobate și remise 

Parlamentului

(acțiune anuală: 

septembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Finanțelor

30.09.2020 Realizată Raportul semianual privind executarea bugetului public 

național și a componentelor acestuia pentru anul 2020 a 

fost întocmit și prezentat Guvernului prin scr. nr. 12/4-3-80 

din 30.09.2020.

5.1.9. Elaborarea și publicarea Raportului privind 

executarea bugetului pentru cetățeni

Rapoarte întocmite 

și publicate pe 

pagina web

www.mf.gov.md

(acțiune 

anuală:septembrie 

2020-2022)

Ministerul 

Finanțelor

30.09.2020 Realizată Raportul privind executarea bugetului pentru cetățeni pe 

anul 2019 a fost elaborat și publicat la adresa: 

http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte



5.1.10. Elaborarea și aprobarea proiectului legii bugetului 

de stat

Proiecte de lege 

aprobate de Guvern 

şi remise 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

30.11.2020 Realizată Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost elaborat 

și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843/2020, iar 

ulterior adoptat prin Legea nr.258/2020, (MO al R. M. 

nr.353-357 art.290 din 22.12.2020).

5.1.11. Elaborarea și publicarea bugetului pentru cetățeni Buget pentru 

cetățeni elaborat și 

publicat pe pagina 

web

www.mf.gov.md

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Dat fiind faptul că Legea bugetului de stat pentru anul 2021 

a fost adoptată la data de 16.12.2020, acțiunea este în curs 

de realizare și urmează a fi definitivată pe parcusul lunii 

ianuarie 2021.

5.1.13. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul 2020

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.10.2020 Realizată 1) Legea nr.63/2020 pentru modificarea Legii BASS pe anul 

2020 nr.173/2019. 

2) Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea 

unor acte normative. 

3) Legea nr.132/2020 pentru modificarea Legii BASS pe anul 

2020 nr.173/2019.

4) Legea nr.174/2020 pentru modificarea Legii BASS pe anul 

2020 nr.173/2019.

5.1.14. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală pentru anul 2020

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.10.2020 Realizată 1) Legea nr.62/2020 pentru modificarea Legii FAOAM pe 

anul 2020 nr.174/2019. 

2) Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea 

unor acte normative.

3) Legea nr.133/2020 pentru modificarea Legii FAOAM pe 

anul 2020 nr.174/2019.

4) Legea nr.175/2020 pentru modificarea Legii FAOAM pe 

anul 2020 nr.174/2019.

5.1.15. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat

Proiecte de lege 

aprobate de Guvern 

și remise 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

30.11.2020 Neinițiat Acțiune neinițiată

5.1.16. Elaborarea şi aprobarea proiectului legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală

Proiecte de lege 

aprobate de Guvern 

și remise 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

30.11.2020 Realizată Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2021 a fost elaborat și prezentat spre 

examinare Guvernului și Parlamentului în conformitate cu 

prevederile cadrului legal existent. La data de 16 decembrie 

2020 Parlamentul a adoptat  Legea FAOAM nr.256.



5.1.17. Deschiderea datelor despre executarea bugetului 

de stat și bugetelor autorităților administrației publice 

locale

Date bugetare 

deschise pe

www.date.gov.md

(acțiune lunară)

Ministerul 

Finanțelor

31.01.2020 Realizată Datele privind executarea bugetului de stat și a bugetelor 

autorităților administrației publice locale pot fi accesate: 

(https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/5003-date-privind-

executarea-bugetului-de-stat); 

https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-

executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale).

5.2.1. Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte legislative în vederea reducerii riscurilor de 

supraîndatorare a populației

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

29.02.2020 Realizată Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 83/2020, iar ulterior adoptat prin Legea nr. 

23 din 27/2020 pentru modificarea unor acte legislative, 

(MO al R.M. nr. 87-93 art. 112 din 20.03.2020).

5.2.10. Determinarea rolului și atribuțiilor Inspecției 

Financiare

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.05.2020 În curs Proiectul de lege cu privire la Inspecția Financiară a fost 

elaborat, avizat, definitivat și remis Guvernului pentru 

examinare și aprobare (scrisoarea nr.04-03/1157/1572 din 

18.12.2020).

5.2.2. Inițierea negocierilor privind încheierea unui nou 

memorandum cu privire la politicile economice și 

financiare cu Fondul Monetar Internațional

Proiect de 

memorandum 

negociat

Ministerul 

Finanțelor

30.11.2020 Realizată În perioada 7-24 iulie 2020, au avut loc discuții cu misiunea 

FMI (în regim online) în contextul negocierii unui nou 

Memorandum privind un program economic susținut de 

FMI.

În rezultat, misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova 

au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de 

reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe 

trei ani, finanțat în baza Mecanismului extins de creditare 

(ECF) și Mecanismului de finanțare extinsă (EFF).

Totodată, se menționează că Memorandumul între RM și 

FMI urmează a fi aprobat în cadrul ședinței Consiliului 

Directorilor Fondului Monetar Internațional.

5.2.3. Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte legislative  în scopul acordării competențelor 

juridice Băncii Naționale a Moldovei în procesul de 

exercitare a funcțiilor de supraveghere

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 136/2020 „Cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte 

normative”, (MO al R.M. nr. 70-74 art. 199 din 06.03.2020).

Proiectul se află la examinare în cadrul Comisiilor 

parlamentare.



5.2.4. Monitorizarea realizării angajamentelor stabilite în 

calitate de condiționalități în matricea de politici aferente 

Programului de suport bugetar oferit de UE pentru 

reforma poliției

Raport generalizat 

și transmis UE;

solicitare de 

debursare 

elaborată și 

transmisă UE

Ministerul 

Finanțelor

30.06.2020 Realizată Raportul de progres privind realizarea angajamentelor 

stabilite în calitate de condiționalități în matricea de politici 

pentru anul 2019 aferentă Programului de suport bugetar 

Reforma Poliției a fost elaborat și transmis Delegației UE 

(scr. nr. 11/2-07/120 din 23.03.2020).

De asemenea, a fost înaintată, Delegației UE (scr. nr. 11/2-

07/121 din 23.03.2020), solicitarea de debursare a 

resurselor de grant pentru tranșa aferentă anului 2019, din 

cadrul Programului de suport bugetar pentru Reforma 

Poliției.

5.2.5. Realizarea acțiunilor aferente Programului de 

asistență macrofinanciară al UE

Raport elaborat și 

prezentat Comisiei 

Europene

Ministerul 

Finanțelor

31.08.2020 Realizată Ministerul Finanțelor a remis la data de 21 mai 2020 în 

adresa DG ECFIN (UE), prin intermediul MAEIE, Raportul 

privind implementarea acțiunilor aferente tranșei nr.2 

prevăzute în Memorandumul de Înțelegere.

Respectiv, la data de 16 iulie 2020 a fost debursată suma de 

20,0 mil. euro (componenta împrumut) și la data de 04 

august 2020 – 10,0 mil. euro (component grant.

De asemenea, la data de 07 iulie 2020, Ministerul 

Finanțelor a remis în adresa DG ECFIN (UE), prin intermediul 

MAEIE, raportul privind implementarea acțiunilor aferente 

tranșei nr.3 prevăzute în Memorandumul de Înțelegere.

Informativ: Luînd în considerare că acțiunile din tranșa nr. 3 

a Programul de asistență macrofinanciară din 2017 nu au 

fost realizate integral (nerealizate fiind acțiunile: nr.23 

(Raport privind implementarea Strategiei de recuperare a 

activelor fraudate); nr.25 (separări legale și funcționale 

deplină a Moldovatransgaz (MTG) și ChisinauGaz (CG) de la 

Moldovagaz, precum și o îmbunătățire a guvernanței 

corporative a MTG, CG și VestMoldTransgaz (VMTG)); nr.27 

(adoptarea unui nou Cod vamal); nr.28 (excluderea 

Procurorului General și Presedintele Curtii Supreme din 

componenta CSM, prin modificarea Constituției RM)), 

debursarea tranșei nr. 3 nu a fost posibilă.

Totodată, se menționează, că Programul de asistență 

macrofinanciară din 2017 a expirat la data de 18.08.2020.

Un nou Acord de Împrumut și Memorandum de Înțelegere 

dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind 

asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 



5.2.6. Negocierea Planului anual de acţiuni dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi UE

Planuri negociate;

decizia Comisiei 

Europene aprobată

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Planul anual de acțiuni 2020 al Uniunii Europene pentru 

Republica Moldova (AAP 2020) a fost aprobat. 

Fișele proiectelor incluse în AAP 2020: EU4MOLDOVA: Local 

Communities - 16 mil. Euro (grant) şi EU4MOLDOVA: 

Facility to support the health response to the COVID - crisis 

and Association Agreement related Reforms - 9 mil.Euro 

(grant), au fost supuse unui proces de revizuire de către 

Comisia Europeană, prin prisma redirecționării resurselor 

valabile întru consolidarea sistemului de sănătate publică și 

atenuarea impactului socio-economic al pandemiei. Astfel, 

fișele revizuite au fost expediate repetat autorităților 

naționale implicate spre avizare (scr. nr.11/2-03/185/566 

din 02.06.2020), iar comentariile recepționate au fost 

prezentate Delegației Uniunii Europene pentru examinare și 

considerare.

- Cu referire la proiectul ,,Facilitatea de sprijin a răspunsului 

sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și 

realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”, la 

data de 22.10.2020 a fost semnat Acordul de finanțare 

privind implementarea proiectului în cauză (9,0 mil.EUR, 

grant).

Totodată, o alocare suplimentară în cadrul AAP 2020 

reprezintă programul de suport bugetar „Contractul de 

Reziliență COVID-19 pentru Republica Moldova”. 

Decizia Comisiei Europene aferentă Planului anual de 

acțiuni 2020 în favoarea Republicii Moldova (C(2020) 4805 

final) a fost adoptată la 09.07.2020, iar partea a doua 

(C(2020) 9249 final) la 15.12.2020.



5.2.9. Asigurarea realizării angajamentelor în cadrul 

programelor de cooperare transfrontalieră și 

transnațională

Număr de 

recomandări ale 

auditului realizate; 

contracte de 

asistență tehnică 

semnate 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată În luna martie 2020, a demarat auditul de sistem al 

Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (PTD). 

Perioada de auditare 28.03.2019-20.03.2020. Autoritatea 

de Audit a PTD 2014-2020, prin intermediul companiei 

mandatate Directorate General for Audit of European 

Funds (AESA Hungary Ltd.), a înaintat 4 recomandări pentru 

Autoritatea Națională de Management și o recomandare 

pentru Punctul Național de Contact pentru Control. Toate 

recomandările au fost realizate.

În partea ce ține de Programul Operațional Comun România-

Republica Moldova 2014-2020 (POC RO-MD) și Programul 

Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, urmare 

a efectuării auditelor de sistem, au fost transmise 

Rapoartele prelimiare ale auditului de sistem elaborate de 

către Autoritatea de Audit a Programelor (Curtea de Conturi 

a României) în comun cu Autoritatea Națională de Audit 

(Curtea de Conturi a RM), cu înaintarea a 4 recomandări 

formulate pentru Autoritatea Națională de Management și 

3 recomandări pentru Punctul Național de Contact pentru 

Control. Toate recomandările înaintate au fost realizate. 

Urmare a instituționalizării Oficiului de Coordonare a 

Programelor de Cooperare Transfrontalieră și 

Transnațională, a fost demarat procesul de 

negociere/discuție cu Autoritățile de Management ale POC 

RO-MD și PTD privind semnarea Contractelor de asistență 

tehnică pentru Oficiul menționat. 

I.P „Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență 

externă” a fost desemnată drept gazdă a Oficiului Antenă a 5.3.1. Asigurarea activităţii Consiliului consultativ al 

Ministerului Finanțelor în domeniul impozitelor și taxelor

3 ședințe 

desfășurate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată În cadrul exercițiului de elaborare a politicii fiscale și vamale 

pentru anul 2021, au fost desfășurate 6 ședințe la care au 

participat membrii Consiliului consultativ al Ministerului 

Finanțelor în domeniul impozitelor și taxelor.



5.3.2. Asigurarea funcționalității Consiliului de conformare 

în vederea consolidării dialogului cu mediul de afaceri 

privind implementarea noilor metode și proceduri de 

administrare fiscală

3 ședințe 

desfășurate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfășurate 3 

ședințe ale Consililui de conformare:

- la data de 11.12.2020, la care au participat 17 agenți 

economici – contribuabili mari, fiind discutate aspecte 

privind deservirea/administrarea contribuabililor mari, 

inclusiv prin prisma Programului de conformare;

- la data de 16.12.2020, la care au participat reprezentanții 

Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova 

(AmCham Moldova) și membrii acesteia, fiind discutate 

instrumentele și procedurile de administare fiscală, 

interacțiunea cu contribuabilii, precum și măsurile de 

susținere a activității de întreprinzător, în vederea reducerii 

impactului negativ al crizei economice cauzate de situația 

epidemiologică;

- la data de 21.12.2020, la care au participat reprezentanții 

Asociației patronale a prestatorilor serviciilor de transport 

de persoane în regim TAXI.

Din cauza situației epidemiologice din țară, toate ședintele 

au fost desfășurate în regim on-line.



5.3.3. Asigurarea activităţii Comitetului consultativ al 

Serviciului Vamal şi participarea activă în activitatea 

Comitetului  Naţional de Facilitare a Comerțului

3 ședințe 

desfășurate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate 5 ședințe ale 

Consiliului Consultativ (2 - în cadrul aparatului central al 

Serviciului Vamal, 2 - în cadrul Biroului Vamal Nord, 1- în 

cadrul Biroului Vamal Sud).

Totodată, se menționează că ședința Comitetului 

Consultativ din 20.02.2020 a fost organizată pe platforma 

Consiliului Economic de pe lîngă Prim-ministru, ceea ce a 

facilitat participarea unui număr mai mare al 

reprezentanților comunității de afaceri și ai instituțiilor de 

stat. În cadrul acestei ședințe au fost abordate subiecte 

privind:

-	implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător dintre RM și UE (DCFTA), în special, modificările 

recente efectuate la procedura de declarare a valorii în 

vamă a mărfurilor;

-	modalitatea de implementare a procedurii de import în 

contextul noilor amendamente la Regulamentul privind 

modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor;

-	eforturile autorității vamale de digitalizare a procedurilor 

vamale, precum și a comunicării dintre Serviciul Vamal și 

agenții economici.

5.4.1. Consolidarea platformei de comunicare cu 

reprezentanții autorităților administrației publice locale cu 

privire la politicile din domeniul bugetar-fiscal

Proiecte de acte 

normative 

consultate cu 

autoritățile 

administrației 

publice locale

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Consolidarea colaborării cu reprezentanții autorităților 

administrației publice locale a fost realizată prin consultarea 

cu CALM și avizarea proiectelor de acte normative ce 

vizează politicile în domeniul bugetar fiscal pentru anul 

2021. 

În acest sens, au fost desfășurate 2 întruniri (la data de 

06.08.2020 și 29.09.2020) cu reprezentanții CALM, 

prezidate de dl Serghei Pușcuța, Viceprim-ministru, ministru 

al Finanțelor, vizînd opțiunile de politici bugetar-fiscale 

pentru elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 

2021.

5.5.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire 

la reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

30.11.2020 Realizată A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 827/2020 cu 

privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în 

scopul impozitării, (MO al R.M. nr. 313-317 art. 990 din 

27.11.2020).



5.6.1. Definitivarea și aprobarea  proiectului noului Cod 

vamal

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(Transpune:Regula

mentul (UE) nr. 

952/2013 (2017))

Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată Proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 484/2020 și adoptat în prima 

lectură în cadrul ședinței Parlamentului din data de 

16.07.2020. 

La moment, se examinează de către Comisiile parlamentare 

pentru a fi aprobat în lectura finală.

5.7.1. Modificarea Regulamentului Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei (Hotărîrea Guvernului nr. 

905/2008)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

29.02.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 643/2019 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Monitorul Oficial nr. 

388-392 din 27 decembrie 2019).

5.7.10. Elaborarea proiectelor de legi privind ratificarea 

actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la Congresul 

extraordinar de la Addis-Abeba la 7 septembrie 2018

4 proiecte de legi 

aprobate de Guvern 

și remise 

Parlamentului

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată Au fost aprobate :

- HG nr. 681/2019 din 27.12.2019;

- HG nr. 682/2019 din 27.12.2019;

- HG nr. 683/2019 din 27.12.2019;

- HG nr. 684/2019 din 27.12.2019                                                               

Legea nr. 27/2020 privind ratificarea Protocolului adițional 

la Convenția poștală universală și a Protocolului final la 

Protocolul adițional la Convenția poștală universală, 

adoptate la 7 septembrie 2018 (Monitorul Oficial nr. 87-93 

din 20 martie 2020)

Legea nr. 28/2020 pentru ratificarea celui de-al 10-lea 

Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale 

(Monitorul Oficial nr. 87-93 din 20 martie 2020)

Legea nr. 29/2020 privind ratificarea celui de-al Doilea 

Protocol adițional la Convenția poștală universală,adoptat la 

26 septembrie 2019 (Monitorul Oficial nr. 87-93 din 20 

martie 2020)

Legea nr. 30/2020 privind ratificarea celui de-al Doilea 

Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii 

Poștale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 

(Monitorul Oficial nr. 87-93 din 20 martie 2020)



5.7.11. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind 

platforma guvernamentală de instruire la distanță  (e-

learning)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

30.04.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 411/2020 pentru aprobarea 

Conceptului Sistemului informaţional „Platforma 

guvernamentală de instruire la distanţă (e-Learning)” şi a 

Regulamentului privind utilizarea şi administrarea acestuia

5.7.12. Aprobarea Metodologiei privind reingineria 

serviciilor publice administrative în scopul creșterii 

accesibilității pentru cetățeni

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

31.05.2020 Realizată Metodologia privind reingineria serviciilor publice, 

Metodologia privind evaluarea capacităților instituționale 

ale prestatorilor de servicii publice și elaborarea Planului de 

dezvoltare a capacităților, precum și Metodologia de 

elaborare, implementare și evaluare a cadrului de 

performanță al prestatorilor de servicii publice, implicați în 

reingineria serviciilor publice, și centrelor universale de 

prestare a serviciilor publice au fost aprobate prin Ordinul 

Secretarului general al Guvernului nr.598-A din 10 august 

2020.

5.7.13. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 280/2013 cu 

privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului 

Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

30.06.2020 Realizată Aprobată HG nr.712/2020.

5.7.14. Elaborarea proiectului de lege cu privire la 

serviciile publice

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 În curs Proiectul de lege a fost expediat spre avizare (număr unic: 

748/CS/2020), precum și definitivat conform avizelor. 

Urmează a fi expediat spre reavizare.



5.7.15. Lansarea Sistemului informațional automatizat 

,,Cabinetul electronic al contribuabilului”

Sistem 

informațional lansat  

pe platformă 

industrială

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată La data de 02.03.2020, prin Ordinul SFS nr.125 din 

24.02.2020, a fost lansat în exploatare experimentală SIA 

,,Cabinetul personal al contribuabilului”, compartimentul 

,,Obținerea accesului la serviciile fiscale electronice”.

Ulterior, ca urmare a ajustării sistemului, la data de 

30.04.2020 a fost publicat ghidul video de utilizare a  SIA 

,,Cabinetul personal al contribuabilului” 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_a

HFioK6Q34&feature=emb_title)

Conform Ordinului SFS nr.125 din 24.02.2020, sistemul a 

fost lansat în exploatare industrială la data de 30.12.2020.

În prezent, sistemul este complet funcțional și permite 

conectarea și autentificarea în cadrul serviciilor fiscale 

electronice prin intermediul SIA ,,Cabinetul electronic al 

contribuabilului”. În acest sens, la data de 16.12.2020 pe 

pagina web oficială a SFS a fost publicat comunicatul de 

presă prin care contribuabilii au fost informați că începînd 

cu anul 2021 va fi anulată autentificarea cu login și parolă 

pe portalul www.servicii.fisc.md . 

(http://www.sfs.md/article.aspx?id=9703).

5.7.16. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat 

„Contul curent al contribuabilului” prin conectarea 

modulului „Contul unic” la sistemul de plăți electronice

Sistem 

informațional 

dezvoltat

Ministerul 

Finanțelor

30.06.2020 Realizată Sistemul a fost dezvoltat, testat și începînd cu 20.12.2019 a 

fost lansat în exploatare industrială modulul ,,Contul unic” 

integrat cu serviciul guvernamental MPay (Ordinul SFS nr. 

588 din 19.12.2019).

5.7.17. Facilitarea comerțului legal, micșorarea timpului 

de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare prin 

modificarea procedurilor de vămuire electronică a 

mărfurilor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

30.06.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 11 din 15.01.2020.



5.7.18. Implementarea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul mandatelor de executare”

Sistem 

informațional 

implementat

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată A fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

187/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informaţional automatizat ,,Registrul mandatelor 

de executare” (MO al R.M. nr. 94-98 art. 258 din 

27.03.2020). 

În baza prototipului sistemului, s-a decis integrarea fluxului 

informațional al SIA ,,Registrul mandatelor de executare” în 

SIA ,,Creare și circulație a documentelor electronice între 

Serviciul Fiscal de Stat și instituțiile financiare” (SIA CCDE).

Astfel, prin Ordinul SFS nr.520 din 07.10.2020 a fost 

aprobat Planul de acțiuni privind implementarea sistemului 

informațional automatizat ,,Creare și circulație a 

documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, 

bănci și prestatorii de servicii de plată 2.0”, care prevede 

inclusiv integrarea Registrului mandatelor de executare în 

cadrul SIA CCDE.

Sistemul este funcțional începînd cu data de 31.12.2020.

5.7.19. Consolidarea administrării fiscale prin 

centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor

Reorganizare 

efectuată;

funcția de 

gestionare a 

arieratelor 

centralizată

Ministerul 

Finanțelor

31.07.2020 Realizată Prin Ordinul SFS nr. 61 din 30.01.2020 (cu modificările 

ulterioare), a fost aprobat Planul de acțiuni privind 

consolidarea administrării fiscale prin centralizarea funcției 

de gestionare a arieratelor. 

Ulterior, prin Ordinul ministrului finanațelor nr. 55 din 

22.04.2020 cu privire la modificarea Ordinului ministrului 

finanțelor nr. 29 din 19.02.2020 privind structura 

organizatorică a SFS, a fost stabilit că noua structură devine 

funcțională de la 1 iulie 2020. Astfel, a fost extins termenul 

de implementare a Planului de acțiuni privind consolidarea 

administrării fiscale prin centralizarea funcției de gestionare 

a arieratelor (Ordinul SFS nr. 205 din 22.04.2020).

Planul a fost realizat la nivel de 100% și conform Ordinului 

Ministerului Finanțelor nr.55 din 22 aprilie 2020, funcția 

centralizată de gestionare a arieratelor este funcțională de 

la data de 1 iulie 2020.



5.7.2. Asigurarea funcționării Instituției publice „Serviciul 

Național de Management al Frecvențelor Radio”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

29.02.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 644/2019 cu privire la organizarea 

și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de 

Management al Frecvențelor Radio” 

5.7.20. Dezvoltarea Sistemului informațional 

,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” în vederea 

creșterii eficienței administrării fiscale

Sistem 

informațional 

dezvoltat

(Iulie 2020 – etapa 

I; Iunie 2021 – 

etapa II)

Ministerul 

Finanțelor

31.07.2020 Realizată A fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr.  

55/2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional automatizat “Monitorizarea 

electronică a vînzărilor””, (MO al R.M. nr. 55-61 art. 126 din 

21.02.2020). 

La data de 02.06.2020 a fost aprobată sarcina tehnică a SIA 

,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” etapa I.

Conform procesului verbal al ședinței privind testarea SIA 

,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” etapa I din 

29.07.2020, funcționalitățile sistemului au  fost dezvoltate 

integral.

5.7.28. Extinderea declarării electronice pentru toate 

regimurile vamale

Ponderea declarării 

electronice pentru 

toate regimurile 

vamale (%);

timp și costuri de 

vămuire reduse

(Decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată La finele anului 2020, ponderea declaraţiilor depuse în 

format electronic a constituit:

-	la export – 98,71%; (comparativ cu 98,58% în anul 2019);

-	la import – 50,11% (comparativ cu 42,13% în anul 2019);

-	tranzit – 100%.

5.7.29. Implementarea sistemului de evaluare a 

satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de 

Serviciul Fiscal de Stat

Sistem de evaluare 

implementat

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Sistemul de evaluare a satisfacției contribuabililor față de 

serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat a fost dezvoltat 

și dat în exploatare în decembrie 2020.

5.7.3. Implementarea Sistemului informațional 

automatizat ,,Stingerea obligației fiscale de către 

perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II)

Sistem dezvoltat și 

lansat în exploatare 

industrială

Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali 

din cadrul SCITL – versiunea 2.0” a fost lansat în exploatare 

industrială la data de 28.02.2020, (Ordinul SFS nr.130 din 

27.02.2020).



5.7.30. Dezvoltarea Sistemului informațional „Creare și 

circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal 

de Stat și instituțiile financiare”, care ar permite 

conectarea executorilor judecătorești în vederea facilitării 

executării hotărîrilor acestora de către bănci

Sistem 

informațional 

dezvoltat

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Prin Ordinul SFS nr.520 din 07.10.2020 a fost aprobat  

Planul de acțiuni privind implementarea sistemului  

informațional automatizat ,,Creare și circulație a 

documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, 

bănci și prestatorii de servicii de plată 2.0”. 

Pînă în prezent a fost dezvoltat formularul de 

modificare/închidere a contului bancar, s-a asigurat 

testarea acestuia de către reprezentanții SFS, cît și de 

instituțiile financiare, și a fost plasat pe platforma de 

producție.

5.7.31. Dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare de 

ajutor social

Număr de familii 

beneficiare de 

convertoare 

gratuite

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.07.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 78 din 12.02.2020.                   Au fost 

distribuite 14066 de convertoare din totalul de 14321 de 

cereri, beneficiind de convertoare gratuite circa 98 %  de 

familii  din numărul total care au depus cereri (Actul de 

prestare a serviciilor din 21.12.2020).

5.7.4. Automatizarea procesului de eliberare a 

certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat prin 

implementarea modulului de înregistrare on-line a 

activității independente

Modul implementat Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată Compartimentul ,,Înregistrarea contribuabililor care 

practică activitatea independentă” din cadrul nodulului 

,,Înregistrarea online a contribuabililor” a fost lansat în 

exploatare experimentală conform Ordinului SFS nr.620 din 

31.12.2019.

5.7.5. Modernizarea Sistemului informațional integrat 

vamal „ASYCUDA World”

Sistem 

informațional 

modernizat și 

funcțional

Ministerul 

Finanțelor

31.05.2020 Realizată Serviciul Vamal a finalizat implementarea Proiectului de 

asistență tehnică cu privire la modernizarea Sistemului 

Informațional „ASYCUDA World”. Astfel, în luna august 

2020, versiunea nouă a SI „ASYCUDA World” a fost lansată 

și a devenit funcțională.

5.7.6. Aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor 

publice administrative și al evenimentelor de viață

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

31.03.2020 Realizată Aprobată HG nr.670/2020.

5.7.7. Elaborarea Registrului împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

31.03.2020 Realizată Proiect aprobat prin HG nr.375/2020.

5.7.8. Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind 

serviciul electronic guvernamental de notificare prin e-

mail, SMS, mesagerie instantă referitor la prestarea 

serviciilor publice (MNotify)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Subdiviziuni ale 

CS

31.03.2020 Realizată Proiect aprobat prin HG nt.376.2020.



5.7.9. Finalizarea procesului de tranziție la televiziunea 

digitală terestră

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

31.03.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 78/2020 privind implementarea 

unor acțiuni pentru finalizarea procesului de tranziție la 

televiziunea digitală terestră (Monitorul Oficial al RM nr. 44-

54  din 14 februiarie 2020)

5.8.1. Elaborarea și aprobarea Conceptului privind 

modernizarea Registrului fiscal de stat

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Finanțelor

31.01.2020 Realizată A fost aprobat prin Decizia Consiliului executiv al Serviciului 

Fiscal de Stat nr.3 din 15.01.2020

5.8.2. Elaborarea și implementarea Sistemului 

informațional automatizat ,,Registrul  electronic al 

angajaților din sectorul bugetar, și anume: Ministerul 

Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care are 

calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și 

Compania Națională de Asigurări în Medicină”

Sistem 

informațional 

implementat

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul 

electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 681/2020, (MO al 

R.M. nr. 267-271 art. 878 din 16.10.2020).

Sistemul este implementat începînd cu 31.12.2020.

5.9.1. Elaborarea şi aprobarea Planului de acțiuni privind 

implementarea recomandărilor experților Forumului 

Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică privind transparența și schimbul de informații 

în scopuri fiscale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

31.03.2020 Realizată Ținînd cont de faptul că o parte din recomandări s-au 

regăsit și în alte proiecte de documente de politici sau în 

acte legislative recent aprobate, s-a convenit asupra 

inoportunității aprobării Planului de acțiuni prin Hotărîre de 

Guvern. Astfel, la data de 19.03.2020, a fost remis în adresa 

instituțiilor vizate (scr. nr. 26-17/2-04/4537 BNM, 26-17/2-

04/4538 SPCSB, 26-17/2-04/4539 ASP, 26-17/2-04/4540 

MJ, 26-17/2-04/4541 MAEIE), Raportul experților și 

recomandările aferente, cu solicitarea de a include acțiunile 

identificate în planurile de acțiuni instituționale și luarea 

promptă de atitudine în vederea implementării acestora, 

precum și informarea SFS despre măsurile întreprinse.



5.9.3. Revizuirea prevederilor tratatelor bilaterale pentru 

evitarea dublei impuneri cu statele-partenere ale 

Republicii Moldova

Convenții/protocoal

e 

negociate/renegoci

ate, parafate, 

ratificate 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raportare, Ministerul Finanțelor a 

exprimat intenția privind inițierea negocierilor asupra 

proiectelor Protocoalelor de modificare a 

Acordurilor/Convențiilor cu: Belarus, Bosnia şi Herţegovina, 

Kîrgîzstan, Republica Muntenegru, Sultanatul Oman, Serbia, 

Republica Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

Autoritățile uzbece au acceptat propunerea părții 

moldovenești, respectiv Ministerul Finanțelor a transmis 

setul de documente spre avizare către autoritățile 

competente, urmînd ulterior a fi transmis spre avizare la 

Parlament. 

Totodată, pe parcursul anului 2020, Republica Malta a 

exprimat intenția de a modifica Convenția respectivă prin 

semnarea Protocolului de modificare. Ministerul Finanțelor 

a examinat textul propus de partea malteză și a inițiat 

procedurile interne privind inițierea negocierilor pe 

marginea proiectului dat. 

Totodată, pe parcursul sem. I al anului 2020, Ministerul 

Finanțelor a finalizat procedurile interne privind inițierea 

negocierilor asupra proiectului Convenției cu Republica 

Franceză. Prima rundă de negocieri a fost desfășurată la 

data de 30.07.2020. La data de 29.09.2020, a fost transmis 

autorităților franceze propunerile părții moldovenești.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a examinat textul 

proiectului propus de partea luxemburgheză și a exprimat 

intenția privind semnarea acestuia.

5.10.1. Revizuirea şi ajustarea metodologiei de estimare a 

decalajului fiscal

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Finanțelor

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 6 din 03.01.2020. Metodologia de 

estimare a decalajului fiscal a fost actualizată și a fost 

aprobată prin Ordinul SFS nr.610 din 27.12.2019.



5.10.2. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de 

proprietate intelectuală

Număr de cazuri de 

reținere a 

mărfurilor 

susceptibile de a 

aduce atingere unui 

drept de 

proprietate 

intelectuală; număr 

de obiecte de 

proprietate 

intelectuală 

introduse în 

Registrul obiectelor 

de proprietate 

intelectuală 

(Decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Pe parcursul anului 2020: 

-	au fost înregistrate 97 cazuri de rețineri de mărfuri 

susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate 

intelectuală;

-	au fost introduse în „Registrul obiectelor de proprietate 

intelectuală” 709 obiecte de proprietate intelectuală, 

cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră;

-	de către titularii de drept au fost depuse 125 cereri de 

intervenție a organului vamal.

5.12.1. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat  

,,e-Factura” în cadrul achizițiilor publice

Sistem 

informațional 

dezvoltat

Ministerul 

Finanțelor

31.07.2020 Realizată SIA ,,e-Factură” a fost dezvoltat și lansat la data de 

01.07.2020 conform Ordinulului SFS nr.317 din 26.06.2020 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul 

informațional automatizat de creare și circulație a facturilor 

fiscale electronice „e-Factura”, (MO al R.M. nr.159 art.580 

din 30.06.2020).

5.12.2. Modernizarea Sistemului informațional 

automatizat „e-Factura”, etapa II

Sistem 

informațional 

modernizat și lansat

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 Realizată Au fost dezvoltate și lansate 4 funcționalități noi ale 

sistemului. În acest sens, în perioada 21 – 29 decembrie 

2020, de către I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în 

Finanțe” și Serviciul Fiscal de Stat au fost organizate cursuri 

de instruire pentru contribuabili cu genericul ,,Noile 

funcționalități ale sistemului „e-Factura””.



5.14.1. Elaborarea și aprobarea  cadrului normativ 

secundar pentru punerea în aplicare a Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice

Hotărîri de Guvern 

aprobate

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Au fost aprobate:

-	Hotărîrea Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind 

procedura de negociere, (MO al R.M. nr. 221-225 art. 761 

din 28.08.2020);

-	Hotărîrea Guvernului nr. 600/2020 cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de 

stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional 

automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” 

(MTender), (MO al R.M. nr. 205-211 art. 722 din 

14.08.2020);

-	Hotărîrea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, (MO al 

R.M. nr. 229-233 art. 785 din 11.09.2020);

-	Hotărîrea Guvernului nr.694/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la acordul - cadru ca modalitate 

specială de atribuire a contractelor de achiziţii publice (MO 

al R.M. nr. 247-257 art. 854 din 02.10.2020);

-	Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105/2020 pentru 

aprobarea Instrucțiunii privind procedura de organizare și 

de desfășurare a consultării pieței, (MO al R.M. nr. 221-225 

art. 750 din 28.08.2020);

-	Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020 cu privire la 

aprobarea formularului standard al Documentului unic de 

achiziţii european, (MO al R.M. nr. 159 art. 577 din 

03.06.2020).

Au fost elaborate și:5.14.3. Elaborarea cadrului normativ de reglementare a 

achizițiilor publice centralizate

Hotărâre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de organizare și 

funcționare a autorităților centrale de achiziție (număr unic 

1023/MF/2020) a fost elaborat și remis spre avizare și 

consultare.

5.14.4. Micșorarea ponderii minime pe care elementul de 

preț o are în cadrul criteriului de atribuire a contractelor 

de achiziții publice/acordurilor-cadru

Proiect de lege 

aprobat și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Acțiunea va fi realizată prin modificarea Legii nr.131/2015 

privind achizițiile publice. Proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte legislative este în proces de 

elaborare.



5.15.1. Elaborarea și aprobarea criteriilor de dimensionare 

a subdiviziunilor de audit intern din sectorul public

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern 

a fost elaborat și urmează a fi transmis la Cancelaria de Stat 

pentru înregistrare și examinare în cadrul ședinței 

Secretarilor generali.

5.15.2. Desfășurarea misiunilor de evaluare externă a 

activității de audit intern în sectorul public

Număr de misiuni 

de evaluare 

realizate;

număr de rapoarte 

de evaluare 

elaborate

acțiune anuală

Ministerul 

Finanțelor

31.12.2020 În curs A fost inițiată misiunea de evaluare externă a activității de 

audit intern în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Desfășurarea 

misiunilor de evaluare se desfășoară cu suportul experților 

din cadrul Ministerului Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos.

5.16.1. Elaborarea cadrului normativ pentru compensarea 

din bugetul de stat a persoanelor care au angajat un credit 

imobiliar în afara Programului de stat „Prima casă”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

29.02.2020 Realizată Proiectul a fost elaborat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 214/2020, iar ulterior adoptat prin Legea nr. 70/2020 

pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri 

în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, 

(MO al RM nr.131-141 art. 233 din 05.06.2020).

5.16.2. Implementarea programului de compensare a 

creditelor imobiliare accesate în afara Programului de stat 

„Prima casă”

Program de 

compensare lansat

Ministerul 

Finanțelor

30.04.2020 Realizată Întru aducerea în concordanță a prevederilor actelor 

normative cu modificările efectuate la Legea nr.70/2020 

pentru modificarea Legii nr.293/2017 privind unele măsuri 

în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” 

a fost  aprobată Hotărîrea Guvernului  nr. 522/2020 privind 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului (MO al R.M. nr.188-

192 art.641 din 24.07.2020).

VI. Protecția socială și ocrotirea sănătății 

6.1.3. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de 

Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în 

muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor 

militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor 

Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu 

statut special din cadrul sistemului administraţiei 

penitenciare

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 826/2020 pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la 

modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a 

pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din 

corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 

interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi  

funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 

administraţiei penitenciare.



6.1.4. Indexarea anuală a prestațiilor de asigurări sociale și 

a unor prestații sociale

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

martie, septembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 03.09.2020 cu privire la 

indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații 

sociale de stat.

6.1.5. Modificarea Regulamentului privind modalitatea de 

calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a 

stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (Hotărîrea 

Guvernului nr. 165/2017)

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

martie, septembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 714/2020 pentru modificarea 

anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de 

calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului 

de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.



6.2.1. Elaborarea proiectelor de acorduri bilaterale în 

domeniul securităţii sociale (Republica Belarus, Republica 

Italiană, Republica Elenă, Republica Letonia, Regatul 

Spaniei, Federația Rusă)

Proiecte de 

acorduri elaborate;

număr de runde de 

negocieri/consultări 

purtate

(acțiune curentă: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs În curs de realizare.

1. În perioada 25-27 februarie 2020, la Moscova, a avut loc 

prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului 

între Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul 

securității sociale.                                                          2. În 

perioada 3-5 martie 2020 la Chișinău a avut loc cea de-a 

doua rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului 

în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și 

Regatul Spaniei.                                                                                                                                                                                                     

 3. A fost adoptată Legea nr. 101 din 18 iunie 2020 pentru 

ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica 

Belarus privind securitatea socială.

4. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 420/2020 cu 

privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 

Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în 

domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și 

Republica Elenă și acordarea împuternicirilor pentru 

negocierea acestuia. 

5. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 423/2020 

privind iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în 

domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și 

Regatul Spaniei și acordarea împuternicirilor pentru 

negocierea acestuia. 

6. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 668/2020 

pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Aranjamentului administrativ dintre Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și 6.2.2. Modificarea Acordului în domeniul asigurărilor 

sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia și 

Aranjamentului pentru aplicarea acestuia, semnate la 19 

octombrie 2011

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 667/2020 privind aprobarea 

semnării Protocolului de modificare a Aranjamentului 

pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale 

dintre Republica Moldova şi Republica Estonia, semnat la 

Tallinn la 19 octombrie 2011.

6.3.1. Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei 

unice la naşterea copilului

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 22.12.2020.



6.3.2. Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei 

unice la plasament, indmenizației lunare și indemnizației 

unice la împlinirea vîrstei de 18 ani, acordate copiilor 

plasaţi în serviciile: tutelă/curatelă, asistenţă parentală 

profesionistă şi casa de copii de tip familial

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.673 din 27.12.2019.

6.3.3. Modificarea cadrului normativ în contextul 

eficientizării procedurii de adopție, reglementarea 

aspectelor privind returnarea copiilor la locul habitual de 

trai, inclusiv reglementarea custodiei pentru protecția 

copiilor ai căror părinți sînt plecați peste hotare

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.40 din 29 ianuarie 2020.

6.3.4. Reglementarea modului de organizare și 

funcționare a Serviciului regional de asistență integrată a 

copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor 

minime de calitate

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.708 din 27.12.2019.

6.3.5. Reglementarea modului de stabilire și plată a 

indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

29.02.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.132/2020.

6.6.1. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de calculare a 

prețurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecționate 

de către Instituția publică „Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată A fost aprobată  HG nr. 242 din 10.04.2020.

6.6.2. Simplificarea procesului de determinare a gradului 

de dizabilitate

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.10.2020 Realizată Prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 08.07.2020 au fost 

aprobate modificări la

Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 cu privire la 

determinarea dizabilității.



6.7.1. Perfecţionarea modului de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale „Locuință protejată”, „Plasament 

familial pentru adulţi” și „Casă comunitară” conform 

necesităților prestatorilor și beneficiarilor de servicii, 

inclusiv în contextul realizării procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

29.02.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.19 din 15.01.2020

6.7.3. Modificarea Regulamentului-cadru al Serviciului de 

îngrijire socială la domiciliu (Hotărîrea Guvernului nr. 

1034/2014)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 903/2020 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1034/2014 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu și a Standardelor minime de calitate

6.8.1. Majorarea anuală a pragului indicatorilor de 

bunăstare

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2022)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 796 din 05.11.2020 pentru 

modificarea punctului 29 din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 (în vigoare din 

01.01.2021).

6.8.2. Indexarea anuală a venitului lunar minim garantat Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

martie 2020-2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.135/2020.

6.9.1. Asigurarea compatibilității legislației naționale cu 

prevederile Convenției Consiliului Europei privind 

prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 

violenţei domestice

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.01.2020 Realizată A fost aprobata HG nr.81/2020.

6.9.2. Modificarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de 

ființe umane, a persoanelor aflate în situație de 

dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți (Hotărîrea 

Guvernului  nr. 948/2008)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

29.02.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.133/2020.

6.11.10. Elaborarea și aprobarea Programului național de 

dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 

2021-2025

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs Prin ordinul nr. 89/2020 a fost instituit grupul de lucru  

responsabil de elaborarea Programului național de 

dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 

2021-2025. A fost elaborat proiectul Programului.



6.11.12. Revizuirea cadrului normativ privind asistența 

medicală primară

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs CNAM a revizuit cadrul normativ  în conformitate cu 

particularităţile de activitate a sectorului de asistenţă 

medicală primară în condiţiile pandemice de Covid-19.

Astfel, au fost revăzute criteriile de contractare care acum 

prevăd doar forma de plată „per capita” ajustată la risc de 

vîrstă. De asemnea, au fost modificate normele 

metodologice de aplicare a Programului Unic al asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul 

comun al MSMPS și CNAM nr.596/404-A din 21.07.2016 în 

condiţiile pandemice de Covid-19.

6.11.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei 

naționale de sănătate pentru anii 2020-2030

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs Proiectul Strategiei naționale de sănătate 2030 a fost 

elabotar și consultat on-line la data de 7 și 8 decembrie cu 

partenerii de dezvoltare, membrii Parlamentului Republicii 

Moldova, instituțiile din cadrul sistemului de sănătate și 

ONG. În baza comentariilor/propunerilor primite în 

rezultatul consultărilor, proiectul se definitivează, ulterior 

va fi prezentat spre avizare autorităților și promovat 

Guvernului pentru aprobare. 

Pe parcursul anului au fost organizate ședințe ale Grupului 

de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale 

de sănătate pentru anii 2020-2030.

6.11.4. Revizuirea Programului unic al asigurării obligatorii 

de asistență medicală

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

ianuarie 2020-

2022)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.01.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 566 din 31.07.2020 cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 pentru 

aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de 

asistență medicală.

6.11.9. Revizuirea Catalogului tarifelor unice pentru 

serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către 

instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru 

serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-

sanitare publice şi cele private

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată A fost aprobata Hotărârea Guvernului Nr. 421 din 

24.06.2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru 

serviciile medico-sanitare.



6.12.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte legislative

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

30.06.2020 Realizată A fost adoptată Legea nr.153/2020 pentru modificarea unor 

acte normative.

6.12.2. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1090/2017 

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs Proiectul Hotărîrii se definitivează pentru a fi prezentat la 

AIR.

6.14.2. Elaborarea și implementarea anuală a 

stimulentelor bazate pe performanță pentru 

îmbunătățirea eficienței și calității în asistența medicală 

spitalicească

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

noiembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

30.11.2020 În curs CNAM a participat la ședințe online a Grupului de lucru în 

cadrul cărora au fost înaintate propuneri privind revizuirea 

Listei scurte a indicatorilor de performanță, care ar putea fi 

aplicabili în spitalele din Republica Moldova. La moment, 

CNAM se află în proces de revizuire a indicatorilor de 

performanță spitalicești și a extins sfera de aplicare pentru 

a include spitalele din toate nivelele de asistență.

6.15.1. Elaborarea și aprobarea criteriilor de contractare a 

prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului 

asigurării obligatorii de asistență medicală

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină

31.12.2020 În curs CNAM de comun MSMPS a elaborat proiectul hotărârii de 

Guvern privind criteriile de contractare a prestatorilor de 

servicii medicale, care după definitivare urmează a fi 

prezentat Guvernului spre aprobare.

6.15.2. Perfecționarea mecanismului de monitorizare a 

listelor de așteptare electronice pe programe speciale

Mecanism de 

monitorizare 

perfecționat; 

liste de așteptare 

electronice 

monitorizate

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină

31.12.2020 Realizată CNAM de comun cu MSMPS a aprobat Ordinul nr.998/297-

A din 02.11.2020 „Cu privire la gestionarea Listelor de 

așteptare pentru tratament, în cadrul Programelor 

speciale”. Ordinul menționat prevede tipurile de Programe 

speciale, și anume pentru intervenții chirurgicale cum ar fi:

-	- de artroplastie de șold;

-	- de ghenunchi;

-	- de umăr;

-	- de cataractă.

-	Listele de așteptare electronice au fost preluate de la 

Agenția Națională de Sănătate Publică și remise teritorial 

pentru reevaluare. 

Actualmente, listele electronice noi sunt primite și 

monitorizate lunar de către CNAM.



6.18.2. Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea 

procedurilor de achiziții pentru necesități stringente ale 

sistemului de sănătate și achiziții pentru mai mulți ani

Hotărîre de Guvern  

aprobată

Ministerul 

Finanțelor

30.09.2020 Realizată A fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a 

contractelor de achiziții publice, (MO al R.M. nr.247-257 

art. 854 din 02.10.2020).

6.19.3. Modificarea Regulamentului privind salarizarea 

angajaților din instituțiile medico-sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală (Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată 1) Hotărîrea Guvernului nr.22/2020 pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP 

încadrate în sistemul AOAM, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.837/2016.

2) Hotărîrea Guvernului nr.272/2020 pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP 

încadrate în sistemul AOAM, aprobat prin HG nr.837/2016.

3) Hotărîrea Guvernului nr.557/2020 pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP 

încadrate în sistemul AOAM, aprobat prin HG nr.837/2016. 

4) Hotărârea Guvernului nr.920/2020 pentru modificarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din IMSP 

încadrate în sistemul AOAM, aprobat prin HG nr.837/2016.

6.21.1. Implementarea Programului „Un doctor pentru 

tine”

Număr de persoane 

examinate;

număr de persoane 

investigate în cadrul 

screeningului 

mamar și pulmonar

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată În cadrul Programului „Un doctor pentru tine” au fost 

întreprinse următoarele măsuri:

-	examinarea profilactică a 2 941 copii din 8 localități din 

mun. Orhei. Suma totală a serviciilor acordate constituie 

513,1 mii lei;

-	efectuarea a 527 mamografii în sumă totală de 269,8 mii 

lei. Ca urmare a investigațiilor realizate au depistate 63 

patologii;

-	efectuarea a1 367 investigații de screenig pulmonar în 

cadrul cărora s-au depistat 189 patologii. Suma spre 

finanțare pentru realizarea investigațiilor respective este de 

45,7 mii lei.



6.23.1. Elaborarea și aprobarea proiectelor de lege pentru 

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 

154/2003

Proiecte de lege 

aprobate de Guvern 

și remise 

Parlamentului

(acțiune anuală: 

mai 2020-2023)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.05.2020 Realizată 1. Hotărârii Guvernului nr. 114 din 26.02.2020. Proiectul de 

lege a fost adoptat (Legea 115 din 09.07.2020).          

2. Hotărîrea Guvernului nr.298 din 20 mai 2020.  Proiectul 

de lege a fost adoptat (Legea 114 din 09.07.2020).  3. A fost 

aprobată HG nr.407 din 17 iunie 2020.

6.23.2. Simplificarea procedurilor de înregistrare la 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a 

șomerilor

Hotărîre de Guvern  

aprobată

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Neinițiat Neinițiată

6.25.1. Elaborarea și aprobarea Cerințelor minime de 

securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Hotărîre de Guvern 

aprobată

(Transpune:Directiv

a 89/656/CEE 

(2021))

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16.12.2020.

6.25.2. Ratificarea Convenţiei Internaţionale a Muncii 

nr.161 privind serviciile de sănătate ocupaţională, 

adoptată la Geneva la 26 iunie 1985

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.12.2020 În curs În curs de realizare



6.25.3. Ratificarea Protocolului la Convenția-cadru a 

Organizației Mondiale a Sănătății privind excluderea 

comerțului ilicit cu produse de tutun

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Subdiviziuni 

MAI

31.12.2020 În curs La 15.01.2020, în incinta MAI a avut loc ședința privind 

controlul tutunului, cu implicarea reprezentanților 

autorităților cu competențe în domeniu. 

În cadrul ședinței a fost abordat inclusiv subiectul privind 

elaborarea proiectelor de lege în vederea modificării 

legislației relevante și ratificării Protocolului.

În perioada următoare se planifică crearea unui grup de 

lucru în acest sens.

6.26.1. Modificarea cadrului normativ pentru revenirea la 

un sistem integrat de inspecție a muncii

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.10.2020 Realizată A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 700 din 

23.09.2020. Proiectul de lege a fost adoptat (Legea 191 din 

19.11.2020).

6.27.1. Relansarea și asigurarea activității Comisiei 

naționale pentru consultări și negocieri colective și 

asigurarea consultărilor între partenerii sociali

Ședințe ale Comisiei 

naționale 

organizate lunar

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Subdiviziuni ale 

CS

31.12.2020 Realizată Pe parcursul anului 2020, au fost organizate 4 ședințe a 

Comisiei naționale (28.02, 04.08, 15.10 și 30.11) și 2 ședințe 

ale Biroului executiv al Comisiei (15.07.2020 și 21.09.2020).

6.28.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.105/2018 cu privire la ocuparea forței 

de muncă și asigurarea de șomaj

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

30.06.2020 Realizată A fost aprobată HG. nr.360 din 10 iunie 2020. A fost 

aprobată Legea nr. 137/2020 privind modificarea unor acte 

normative (Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, Legea 

nr.140/2011 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Legea 

nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător)

6.31.1. Elaborarea concepției și a cadrului normativ cu 

privire la Sistemul informațional automatizat „Registrul 

statistic al populației

Concepție 

elaborată;

hotărîre de Guvern 

aprobată

(Decembrie 2020; 

martie 2021 )

(Transpune: 

Regulamentul (CE) 

nr.763/2008)

Biroul Național 

de Statistică

31.12.2020 În curs În process de definitivare varianta finală a conceptului şi a 

documentelor necesare pentru înregistrarea la Cancelaria 

de Stat a proiectului de hotărâre a Guvernului.

VII. Educație, cercetare, cultură, tineret și sport 



7.2.3. Aprobarea conceptului tehnic al Sistemul 

informațional de management în educație

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.04.2020 Realizată A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 601/2020  cu 

privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

de management în educație.

7.4.1. Modificarea Regulamentului de atestare a cadrelor 

didactice din învățămîntul general, profesional tehnic și 

din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică

Regulament 

aprobat și publicat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.08.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Regulamentul de atestare a 

cadrelor didactice din învățământul general, profesional 

tehnic și din cadrul structurilor de asistență 

psihopedagogică prin Ordinul ministrului nr. 1091 din 

07.10.2020.

7.5.1. Elaborarea și aprobarea Nomenclatorului de acte și 

rapoarte în educația timpurie

Nomenclator 

aprobat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.04.2020 Realizată Nomenclatorul tipurilor de documentație și rapoarte în 

educația timpurie a fost elaborat și aprobat prin ordinul 

MECC nr. 593 din 26.06.2020.

7.6.1. Elaborarea și aprobarea  Metodologiei de 

organizare a procesului de evaluare a manualelor școlare 

şi a Metodologiei de selectare a experților pentru 

evaluarea manualelor școlare

2 metodologii 

aprobate

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.01.2020 Realizată Elaborate și aprobate:

- Metodologia de organizare și desfășurare a studiului de 

evaluare a vivacității și calității manualelor școlare (ordinul 

MECC nr. 209 din 27.02.2020);

 - Metodologia de organizare și desfășurare a procedurii 

privind selectarea membrilor Comisiilor de evaluare a 

manualelor școlare (ordinul MECC nr. 223 din 28.02.2020).

7.8.1. Elaborarea Cadrului de referință al învățămîntului 

extrașcolar

Cadru de referință 

elaborat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.09.2020 Realizată A fost elaborat și aprobat Cadrul de referință al educației și 

învățământului extrașcolar din Republica Moldova (ordinul 

MECC nr. 1336 din 01.12.2020).

7.8.3. Elaborarea și aprobarea suportului didactic pentru 

implementarea curriculumului la disciplina „Dezvoltare 

personală” (clasele I-IV, V-IX, X-XII)

Suport didactic 

aprobat;

100 de formatori 

locali instruiți

(acțiune anuală: 

august 2020-2022)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.08.2020 Realizată Prin ordinul nr. 463 din 25 mai 2020, au fost aprobate 

ghidurile profesorului la disciplina Dezvoltare personală 

pentru clasele V-IX, inclusiv Ghidul didactic pentru profesori 

Cum sprijinim învățarea active;100 de formatori locali au 

fost instruiți.

7.8.4 .Elaborarea și aprobarea suportului didactic pentru 

formarea cadrelor didactice privind implementarea 

disciplinei „Educație pentru societate” (clasele VII-IX și XII)

Suport didactic 

aprobat;

 140 de formatori 

locali instruiți

(acțiune anuală: 

august 2020-2021)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.08.2020 Realizată Sunt elaborate, aprobate și editate suporturile didactice 

pentru clasele V-VI, X-XI (preconizate pentru 2020).

140 de formatori locali au fost instruiți.



7.9.1. Desfășurarea Campaniei de prevenire a violenței în 

școală și în afara școlii

Școli participante la 

evenimente (100%);

număr de cazuri de 

violență în școli 

micșorat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs În februarie 2020, MECC, în colaborare cu UNICEF Moldova, 

CRAP și în parteneriat cu Teatrul Național ,,Mihai Eminescu” 

și  Centrul de Arte Coliseum, a lansat Campania națională de 

sensibilizare a elevilor, cadrelor didactice și a părinților,  în 

contextul prevenirii violenței și bullying-ului/intimidării atât 

în mediul online, cât și offline. 

În perioada 11 februarie-11 martie, 2020, au fost 

prezentate 7 spectacole „Corp de Copil”.

7.10.1. Elaborarea și aprobarea Ghidului privind 

orientarea părinților în educația copiilor cu cerințe 

educaționale speciale

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.06.2020 Realizată Ghidul pentru părinți  Orientarea părinților în educația 

copiilor cu cerințe educaționale speciale a fost aprobat prin 

ordinul MECC nr. 470 din 25.05.2020.

7.11.1. Asigurarea a 15 % din locurile bugetare din 

comanda de stat pentru grupurile dezavantajate și 

minoritățile naționale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.05.2020 Realizată Realizat prin Hotărârea Guvernului nr.410 din 24 iunie 2020 

cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a 

cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile 

de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2020-

2021 și Ordinul MECC nr. 275 din 09.03.2020.

7.11.2. Elaborarea și aprobarea Programului de instruire la 

distanță pentru formarea cadrelor didactice privind 

îmbunătățirea competenței lingvistice

Program de 

instruire aprobat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.05.2020 Realizată În temeiul Programului național pentru îmbunătățirea 

calității limbii române în instituțiile de învățământ general 

cu instruire în limbile minorităților naționale pentru anii 

2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

904/2015, și al Ordinului ministrului educației, culturii și 

cercetării nr. 137 din 14.02.2020, în perioada martie – iunie 

2020, s-au desfășurat cursurile de studiere la distanță a 

limbii române pentru cadrele didactice și manageriale 

alolingve.

7.12.1. Ajustarea meniului-model național recomandat 

copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt general 

conform normelor fiziologice de consum, cu includerea 

alimentelor sănătoase

Meniu-model 

național ajustat 

pentru 

4 mese/zi 

(grădiniță) și 1 

masă/zi (școală)

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale

31.03.2020 Realizată A fost aprobat Ordinul MSMPS nr. 910 din 02.10.20 ”Cu 

privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 ”Cu 

privire la implementarea Recomandirilor pentru un regim 

alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile 

de învățământ din Republica Moldova"



7.14.2. Asigurarea a 10% din locurile bugetare din 

comanda de stat pentru programele din învățămîntul 

profesional tehnic dual

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

mai 2020-2023)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.05.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr.410 din 24 iunie 2020 cu privire la 

planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de 

specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de 

învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2020-

2021.

7.14.3.  Completarea Nomenclatorului domeniilor de 

formare profesională și al calificărilor în învățămîntul 

profesional tehnic cu noi calificări solicitate pe piața 

muncii

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(acțiune anuală: 

mai 2020-2023)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.05.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 348 din 10 iunie 2020.

7.16.1. Monitorizarea activității instituțiilor de învățămînt 

superior, inclusiv a consiliilor de dezvoltare strategică, 

privind transparența proceselor decizionale

26 de instituții 

monitorizate;  

rapoarte 

recepționate și 

evaluate.

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.10.2020 Realizată 24 de instituții monitorizate;  rapoarte recepționate și 

evaluate (Prin Hotărârea Guvernului nr. 595/2020 cu privire 

la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de 

învățământ superior, 2 instituții au fost reorganizate).

7.17.1. Completarea Nomenclatorului domeniilor de 

formare profesională și al specialităților în învățămîntul 

superior cu noi specialități solicitate pe piața muncii

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.10.2020 Realizată Hotărârea Guvernului nr. 348 din 10 iunie 2020.

7.17.2. Reconceptualizarea Regulamentului cu privire la 

organizarea ciclului II – studii superioare de master 

(Hotărîrea Guvernului nr. 464/2015)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.11.2020 În curs Proiectul este elaborat, urmează a fi prezentat Guvernului 

pentru aprobare.

7.17.3. Revizuirea Metodologiei de evaluare externă a 

calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de 

învățămînt profesional tehnic, superior și de formare 

continuă (Hotărîrea Guvernului nr. 616/2016), conform 

bunelor practici internaționale

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.11.2020 În curs Proiectul este elaborat, avizat în anul 2020, urmează să fie 

propus pentru aprobare Guvernului.

7.20. Elaborarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea 

studiilor doctorale

Plan de acțiuni 

aprobat

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

29.02.2020 Realizată Aprobat prin Ordinul MECC nr. 250 din 05.03.2020.



7.22.1. Asigurarea participării Republicii Moldova la 

Programul UE Erasmus  

2 proiecte cîștigate;

500 de mobilități 

realizate

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Realizată Conform datelor Agenției  Executive pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene (EACEA), în 

cadrul selecției 2020 au fost câștigătoare  4 proiecte  de 

Consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE) 

cu participarea universităților din RM: 

1) CONNECT - Connecting universities - industry through 

smart entrepreneurial cooperation and competitive 

intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia. 

//Instituția coordonatoare: Universitatea de Stat din 

Moldova

Instiituții partenere din RM: AMTAP, USAM, UTM și  

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Asociația 

pentru Susținerea Inovării și Dezvoltării Durabile Impuls 

Țări partenere: Moldova, Georgia, Armenia

Țări de program: România, Letonia, Finlanda, Bulgaria

2) COOPERA - Integrating Dual Higher Education In Moldova 

and Ukraine//Instituția coordonatoare: Academia de Studii 

Economice din Moldova

Instiituții partenere din RM: MECC, ULIM, UTM, Țări 

partenere: Moldova, Ucraina

Țări de program: Slovenia, Polonia, Estonia, Germania, 

Bulgaria; 

3) QFORTE - Enhancement of Quality Assurance in Higher 

Education System in Moldova

Instituția coordonatoare: USM 

Instiituții partenere  din RM: ASE,  Agenția Nationala de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, USM, AMTAP, 

Universitatea din Comrat; MECC, , Universitatea de Stat 7.23.1. Asigurarea participării Republicii Moldova la 

Programul UE Erasmus   - copy 2020-10-05 13:51:52

Biroul pentru 

Relaţii cu 

Diaspora

31.12.2020 Realizată A se vededea actiunea 7.22.1

7.23.1. Crearea unui subprogram de granturi destinat 

tinerilor din diasporă

Subprogram 

instituit și 

capitalizat

Biroul pentru 

Relaţii cu 

Diaspora

30.04.2020 Realizată Program elaborat și lansat:

2 beneficiari ai programului susținuți din bugetul de stat;

3 beneficiar din sursele financiare a Agenției Elvețiene 

pentru Dezvoltare și Cooperare.



7.24.1. Aprobarea Metodologiei de evaluare a 

organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și 

inovării

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.10.2020 În curs Proiectul este definitivat și prezentat Guvernului pentru 

aprobare.

7.28.12. Elaborarea și aprobarea Planului de 

conservare/restaurare a monumentelor istorice

Plan aprobat Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

29.02.2020 Realizată Planul a fost elaborat și aprobat prin Ordinul MECC nr. 1018 

din 22.09.2020.

7.28.4. Modificarea Regulamentului privind evidența și 

conservarea patrimoniului cultural mobil (Hotărîrea 

Guvernului nr. 1111/2003)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.03.2020 Realizată Regulament aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 604 din 

12 august 2020 pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor 

nr. 262/2017.

Publicat: 11-09-2020 în Monitorul Oficial Nr. 229-233 art. 

784

7.28.5. Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a muzeelor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.03.2020 Realizată Regulament aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 604 din 

12 august 2020 pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor 

nr. 262/2017.

Publicat: 11-09-2020 în Monitorul Oficial Nr. 229-233 art. 

784

7.28.6. Aprobarea Regulamentului de acreditare a 

muzeelor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.04.2020 Realizată Regulament aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 604 din 

12 august 2020 pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor 

nr. 262/2017.

Publicat: 11-09-2020 în Monitorul Oficial Nr. 229-233 art. 

784

7.29.1. Elaborarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea concursului de selectare a autorului 

monumentului de for public sau al operei comemorative 

de război

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.10.2020 Realizată Regulament aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

751/2020

Publicat: 06-11-2020 în Monitorul Oficial Nr. 286-292 art. 

927

7.30.1. Elaborarea Programului de investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii culturale

Program aprobat Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs 1) Lansarea apelului pentru depunerea dosarelor de 

solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea 

nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Pliant_dezvoltare 

rurala_procedura de depunere_14.01.20 _0.pdf

2) Lansarea celui de-al doilea apel de recepționare a 

cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru 

diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole  



7.32.3. Formarea continuă a specialiștilor în domeniul 

artelor profesioniste și patrimoniului cultural

20 de acțiuni 

realizate 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs Au fost realizate:

- sesiunea de instruire pentru reprezentanții autorităților 

locale de specialitate, directorii și custozii din cadrul 

muzeelor publice și private, organizată la 27 noiembrie 

2020;

- ședința online din 8 decembrie cu participarea 

reprezentanților secțiilor și direcțiilor cultură privind 

evidența statistică;

-  ședința online din 8 decembrie cu participarea 

reprezentanților secțiilor și direcțiilor cultură privind 

proceul de evaluare a bibliotecilor.

7.33. Încurajarea investițiilor private în patrimoniul 

cultural imobil

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs Au fost organizate  3 ședințe ale Grupului de lucru pentru 

examinarea problemelor abordate în cadrul evenimentelor 

„Dialog pro-business”.

7.34. Crearea unui program al egalității de șanse pentru 

tinerii proveniți din medii dezavantajate în vederea 

integrării sociale și financiare a acestor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs A fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanții 

Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) din România, în 

scopul asigurării schimbului de practici și experiențe 

pozitive. MTS România implementează un program similar.

7.35.1. Reglementarea activității centrelor de tineret Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.10.2020 În curs Proiectul Hotărârii Guvernului a fost remis repetat spre 

avizare.

7.35.2. Constituirea Agenției naționale pentru dezvoltarea 

programelor și activității de tineret

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.03.2020 Realizată Hotărârea de  Guvern nr. 598/2020.cu privire la organizarea 

și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activității de Tineret.

7.35.6. Susținerea inițiativelor locale de tineret prin 

intermediul Programului „Capitala Tineretului”

4 ediții ale 

programului 

desfășurate

(acțiune anuală : 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs În anul 2020, titlul de ,,Capitala Tineretului” a fost acordat 

satului Sipoteni din raionul Călărași. În scopul implementării  

ediției curente a Programului,  au fost încheiate contractele 

de finanțare cu 4 organizații necomerciale partenere și 

alocate resurse financiare în valoare de 1 449 662 lei.

În contextul situației epidemiologice, titlul ,,Capitala 

Tineretului” a fost prelungit s. Sipoteni, inclusiv pentru anul 

2021, astfel nefiind necesară organizarea unui concurs 

pentru anul următor.



7.35.7. Susținerea organizațiilor de tineret prin 

intermediul Programului anual de granturi

Cel puțin 20 de 

organizații finanțate 

anual 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs Au fost încheiate contracte cu 23 ONG, care urmează să 

implementeze programe și proiecte pe parcursul anului 

2020.

7.36.6. Modificarea Regulamentului privind modul de 

stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de 

performanță (Hotărîrea Guvernului nr.639/2014)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs Proiectul hotărârii de Guvern elaborat și prezentat la 

Guvern ( Nr. unic 1014/MECC/2020)

7.37.1. Susținerea inițiativelor și proiectelor de voluntariat 

în rîndul tinerilor

2 proiecte susținute Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Realizată Pe parcursul anului 2020 sunt implementate următoarele 

proiecte:

1) Săptămâna Națională a Voluntariatului, în parteneriat cu 

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”;

2) ,,Tinerii de azi, liderii de mâine”, în parteneriat cu 

Asociația Națională a Scouților din Moldova;

3) „IntegrACT ALUMNI”, în parteneriat cu Institutul de 

Inițiative rurale;

4) Maratonul voluntar ,,Done in 72”, în parteneriat cu 

Centrul Cultural KEDEM;

5) Festivalul Voluntarilor 2020, în parteneriat cu Fundația 

pentru Educație Non-Formală.

7.39.1. Organizarea competițiilor internaționale de 

anvergură pe teritoriul Republicii Moldova

2 competiții 

organizate

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Neinițiat Competițiile nu au avut loc din motivul declarării stării de 

urgenţă.

7.40.1. Organizarea  Universiadelor Republicane Campionate 

naționale 

universitare 

desfășurate la 20 de 

probe de sport

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Neinițiat Campionatele republicane urmează a fi desfăşurate. Nu au 

avut loc din cauza stării de urgenţă.

7.40.2. Desfășurarea competiției  republicane a sportului 

școlar

Acțiune sportivă 

desfășurată

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 În curs În februarie a avut loc Festivalul jocurilor în mișcare.



7.41.1. Desfășurarea campionatelor republicane la toate 

categoriile de vîrstă

50 de campionate 

naționale 

desfășurate

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.12.2020 Realizată 70 de campionate republicane au fost desfăşurate.

7.41.2. Desfășurarea Săptămînii europene a sportului 30 de acțiuni 

sportive de masă 

desfășurate în țară

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

30.09.2020 Realizată Au fost organizate 30 de acțiuni sportive în masă, la care au 

participat circa 2000 persoane.

7.41.3. Desfășurarea Zilei sportivului și a Mișcării Olimpice 30 de acțiuni 

sportive de masă 

desfășurate în țară

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării

31.05.2020 Realizată Școlile sportive au organizat 30 de competiții sportive 

vizualizându-le în spoturi video care au fost publicate 

pentru promovarea sportului și modului sănătos de viață.

7.42.3. Extinderea și certificarea centrelor educaționale 

din diasporă

Număr de centre 

instituite/certificate

(acțiune anuală: 

septembrie 2020-

2023)

Biroul pentru 

Relaţii cu 

Diaspora

30.09.2020 În curs A fost contractată Agenția Națională a Trainerilor Europeni 

care în perioada iulie – octombrie 2020 va organiza cursuri 

de formare profesională pentru profesorii din diasporă. 

Activitatea se va finaliza cu certificarea centrelor de predare 

a limbii române în diasporă.

7.42.8. Implementarea Programelor „Diaspora Acasă 

Reușește DAR 1+3” și „Diaspora Engagement Hub” (DEH)

Număr de proiecte 

finanțate; 4 

subprograme DEH 

noi conceptualizate 

și lansate

Biroul pentru 

Relaţii cu 

Diaspora

31.12.2020 Realizată 42 de APL au fost declarate cîștigătoare în cadrul 

Programului DAR 1 3

6 beneficiari au fost declarați cîștigători în cadrul 

Programului DEH

VIII. Sectorul agrar și industria alimentară 

8.1.1. Elaborarea și aprobarea noului Cod funciar Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Realizată Proiectu Hotărîrii de Guvern a fost aprobat de principiu în 

Ședința Guvernului din 22.12.2020. Proces verbal nr. 52 din 

22.12.2020, pct. 38.

8.2.1. Elaborarea proiectului de lege privind asigurarea 

subvenționată în agricultură (în redacție nouă)

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

29.02.2020 Realizată Legea 183 din 11-09-2020 privind asigurarea subvenționată 

în agricultură, în vigoare din 16.01.2021



8.3.1. Elaborarea și aprobarea  Listei fructelor și legumelor 

supuse controlului de conformitate cu cerințele de 

calitate

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 În curs Se lucrează la îmbumărățirea AIR-ului conform obiecțiilor 

Grupului de lucru.

8.3.2. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 

115/2013 privind controlul nitraților în produsele de 

origine vegetală

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

29.02.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.677 din 10 septembrie 2020

8.3.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 

procedurile de eliberare a unor certificate de către 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Neinițiat Proiectul a fost elaborat. Prin scrisoarea nr. 38-02-8304 din 

10.09.2020 Grupul de lucru, nu a susținut AIR-ul la proiect. 

La moment proiectul este stopat, pentru exetutarea 

indicațiilor legate de calamitatile din 2020.

8.3.4 Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1406/2008 

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, 

precum şi a produselor din carne de bovine

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului 829 din 18.11.2020 cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1406/2008 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și 

sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a 

produselor din carne

de bovine

8.3.5. Elaborarea și aprobarea Cerințelor de calitate 

pentru produsele din carne

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului 624 din 19.09.2020 cu privire la 

aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate şi 

produse din carne

8.3.6. Elaborarea și aprobarea Cerințelor de calitate 

pentru produsele apicole

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului 815 din 11.11.2020 cu privire la 

aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele apicole, 

inclusiv ceara de albine, propolisul, lăptișorul de matcă și 

polenul, destinate consumului uman



8.4.1. Elaborarea Conceptului tehnic al Registrului de 

eliberare a certificatului fitosanitar

Concept tehnic 

elaborat

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor

31.12.2020 În curs În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.16/2020 cu 

privire la transmiterea unor sisteme informaționale 

automatizate, Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor prin scrisoarea nr.01-6/1111 din 27.05.2020 a 

remis către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului spre promovare proiectul de hotărîre cu privire la 

unele sisteme informaționale și registre de stat ale ANSA.( 

MMSV, LIMS, SIA „Registru de Stat Fitosanitar)

8.5.1. Crearea infrastructurii de păstrare a mostrelor de 

semințe și a echipamentelor de testare necesare

Depozit de păstrare 

a mostrelor de 

semințe creat; 

echipamente de 

testare 

achiziționate

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Neinițiat Lipsa mijloacelor financiare

8.8.1. Extinderea și modernizarea treptată a sistemului de 

protecție antigrindină cu instalarea punctelor rachetare  

noi cu control de la distanță

10 puncte 

rachetare noi 

create anual;

120.0 mii ha de 

suprafețe agricole 

noi protejate; 

cîte 10 puncte 

rachetare 

modernizate anual

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.08.2020 Neinițiat Lipsa mijloacelor financiare

8.9.1. Elaborarea și adoptarea noii Legi a zootehniei Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(Transpune 

Regulamentul (UE) 

nr. 2016/1012)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 În curs Prin scr. 20-09/4495 din 01.10.20 proiectul legii a fost 

transmis la Cancelaria de Stat pentru examinare și aprobare 

de Guvern.



8.10.1. Elaborarea și aprobarea Programului național de 

dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru anii 

2020-2026

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 Realizată Programul național de dezvoltare a apiculturii în Republica 

Moldova pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni 

privind implementarea acestuia pentru anii 2021-2022 a 

fost aprobat în cadrul ședinței de guvern din 21.10.2020.

8.10.2. Elaborarea și aprobarea Programului național de 

dezvoltare a sectorului laptelui pentru anii 2020-2026

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Au fost recepţionate avizele. La moment proiectul se 

definetivează şi  se pregăteşte Tabelul de sinteză.

8.10.5. Elaborarea și aprobarea Programului național de 

dezvoltare a sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor 

pentru anii 2020-2026

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 În curs Programul va fi promovat după aprobarea Strategiei noi 

privind dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru anii 

2021-2030, conform cerințelor HG nr. 386/2020.

8.11.2. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii viei și vinului  nr. 57/2006

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 În curs Proiectul nr. unic 465/MADRM/2020 a fost restituit de la CS 

pentru ajustarea conform obiecțiilor aduse la proiect. 

Urmează prezentarea repetată la CS pentru promovare și 

aprobare de Guvern.

8.12.2. Revitalizarea segmentului de producere a 

semințelor și a materialului săditor

Număr de 

parteneriate 

publice-private 

pentru producerea 

semințelor create

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs La moment Proiectul investițional referitor la crearea 

laboratorului de virusologie a plantelor pomicole pe lîngă 

ISPHTA a fost elaborat și transmis Unității de 

implementarea „Livada Moldovei”, care urmează să 

determine  fezabilitatea proiectului în formatul lui actual, să 

depisteze daca au fost omise careva componente 

importante si va  veni cu o evaluare a bugetului necesar. 

Totodată, APP trebuie să prezinte acordul pentru alocarea 

suprafeței de teren, din teren proprietare publică a statului, 

necesare amplasării și construcției laboratorului respectiv.

8.13.1. Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare 

a horticulturii

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Realizată Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-

2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 

a fost aprobat în ședința Guvernului din 18 noiembrie 2020.



8.13.4. Elaborarea și aprobarea Normelor privind 

procedura de elaborare a proiectului/planului de 

organizare a teritoriului în vederea înființării plantațiilor 

de culturi pomicole, nucifere, de arbuști fructiferi și 

căpșun

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.12.2020 În curs A fost definitivat AIR-ul și urmează a fi transmis la GL.

8.14.1. Crearea și renovarea infrastructurii pentru 

producerea legumelor în teren protejat (sere, solarii, 

tuneluri)

50 de unități create 

și renovate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs În curs de realizare

8.14.2. Reînnoirea patrimoniului pomicol 2500 ha de plantații 

înființate;

2500 ha de plantații 

cu termen de 

exploatare depășit 

defrișate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs În curs de realizare

8.14.3. Crearea și dezvoltarea infrastructurii postrecoltare 200 de unități 

create și 

modernizate 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs În curs de realizare

8.16.1. Elaborarea conceptului tehnic al Sistemului 

informațional „Managementul măsurilor sanitar- 

veterinare” și al Sistemului informațional „Managementul 

laboratoarelor”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

Alimentelor

31.12.2020 În curs În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.16/2020 cu 

privire la transmiterea unor sisteme informaționale 

automatizate, Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor prin scrisoarea nr.01-6/1111 din 27.05.2020 a 

remis către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului spre promovare proiectul de hotărîre cu privire la 

unele sisteme informaționale și registre de stat ale ANSA.( 

MMSV, LIMS, SIA „Registru de Stat Fitosanitar)



8.17.1. Organizarea sesiunilor de instruire a grupurilor de 

producători agricoli de către prestatorii de servicii 

selectați

Număr de 

producători agricoli 

instruiți

(Decembrie 2020 - 

2023)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs În perioada de raportare au fost organizate 105 seminare 

iar numarul producătorilor agrcoli a constituit 458.

8.19.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de 

producători agricoli și asociațiile acestora

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.01.2020 Realizată A fost aprobată HG nr.616 din 11.12.2019. Adoptat prin 

Legea nr. 92 din 11.06. 2020

8.19.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 

procedura de recunoaștere a grupurilor de producători

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 Realizată Aprobat prin HG nr. 695 din 23.09.2020.

8.21.1. Elaborarea și promovarea cadrului normativ cu 

privire la Grupul de Acțiune Locală

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.10.2020 În curs Proiectul a fost remis Cancelariei de Stat pentru examinare 

în ședința Secretarilor de Stat (scr. nr. 10-05/4454 din 

29.09.2020).

8.21.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 

implementarea Programului LEADER

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Proiectul se află la etapa de elaborare.

8.26.1. Elaborarea și aprobarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 În curs Este elaborat draftul proiectului Planului de acțiuni pentru 

anii 2021-2023 al Programului de îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării managementului durabil al resurselor de 

sol. 

De asemenea, a fost remis Membrilor grupului de lucru 

pentru examinare și prezentarea propunerilor și 

observațiilor argumentate asupra acestuia pînă la data de 

26 iunie curent.

Totodată, se lucrează asupra elaborării draftului 

Programului

IX. Protecția mediului și resursele naturale 



9.2.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind 

controlul asupra riscului de accidente majore care implică 

substanțe periculoase

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(Transpune: 

Directiva 

2012/18/UE (2021))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 43 din 29.01.2020. Legea nr. 

108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore 

care implică substanțe periculoase publicată Monitorul 

Oficial din 24.07.2020, Nr. 188-192, art. 362

9.3.4. Modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor 

privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile 

(Hotărîrea Guvernului  nr.1131/2016)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.03.2020 Realizată HG nr. 95 din 19 februarie 2020 „Pentru modificarea 

Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către 

beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea 

rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1131/2016”.

9.4.1. Aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de 

inundații pe districtele bazinelor hidrografice 

(Nistru/Dunărea-Prut și Marea Neagră)

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

(Transpune: 

Directiva 

2007/60/CE (2022))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 31 iulie 2020.

9.4.2. Crearea mecanismelor de implementare a 

directivelor UE în domeniul gestionării resurselor de apă 

prin elaborarea și aprobarea metodologiilor de delimitare 

a (i) zonelor sensibile, (ii) zonelor vulnerabile la nitrați

2 hotărîri de Guvern 

aprobate

(Transpune:.Directi

va 91/271/CEE 

(2022); Directiva 

91/676/CEE (2019))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 Realizată Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 7 

octombrie 2020.

9.4.4. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 în 

vederea asigurării calității apelor de suprafață prin 

epurarea/preepurarea eficientă a apelor uzate

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

29.02.2020 Realizată Hotărîrea Guvernului nr.90 din 19.02.2020.

9.4.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Agenției „Apele Moldovei”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Regulamentul este în proces de elaborare. Urmează 

prezentarea proiectului în adresa Cancelariei de Stat.



9.5.1. Elaborarea și aprobarea regulamentelor privind: 

criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic; 

mecanismul de atribuire și contractul-tip de gestiune a 

fondului cinegetic; despăgubirea și modul de reparare a 

prejudiciului cauzat faunei de interes cinegetic; regulile de 

vînat și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul 

vînătorii

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Proiectul se află la etapa de definitivare și urmează a fi 

prezentat spre examinare în cadrul ședinței Secretarilor de 

Stat.

9.6.1. Elaborarea și adoptarea proiectului de lege privind 

organismele modificate genetic

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(Transpune:Directiv

a 2001/18/CE 

(2015); Decizia 

2002/811/CE 

(2017))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Proiectul de lege privind organismele modificate genetic a 

fost transmis în primul ciclu de avizare (nr.unic 

515/MADRM/2020). Urmează definitivarea proiectului și 

elaborarea tabelului de sinteză în baza comentariilor 

obținute în procesul primului ciclu de avizare. Ulterior, în 

dependență de expertiza de concordanță a armonizării 

actului, avizelor instituțiilor participante la avizare, se va 

definitiva în timp rezonabil proiectul de Lege, pentru al 

prezenta spre avizare repetată, traducere și apoi Guvernului 

spre aprobare.

9.7.1. Elaborarea și aprobarea noului Cod silvic Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 În curs MADRM a remis în adresa Ministerului Finanţelor, 

suplimentar, AIR-ul la proiect şi argumentarea poziţiilor 

expuse în aviz, pentru atingerea unui consens şi 

promovarea proiectului spre aprobare (scrisoare nr. 15-

07/3471 din 06.08.2020).

9.7.2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Agenției „Moldsilva”

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.03.2020 Realizată HG nr.560/2020, publicată pe 07.08.2020.



9.7.3. Elaborarea și adoptarea proiectului de lege cu 

privire la producerea, comercializarea și utilizarea 

materialului forestier de reproducere

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

(Transpune: 

Directiva 

1999/105/CE 

(2018) și mai multe 

regulamentul (CE))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 Realizată Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 7 

octombrie 2020.

9.7.4. Fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs La etapa de elaborare.

9.8.1. Elaborarea proiectului de lege privind calitatea 

aerului atmosferic

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și remis 

Parlamentului

(Transpune:Directiv

a 2008/50/CE 

(2019, 2023); 

Directiva 

2004/107/CE (2019, 

2023))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Realizată Proiectul de Lege privind calitatea aerului atmosferic a fost 

aprobat în ședința de Guvern din 9 decembrie 2020.

9.8.2. Aprobarea reglementărilor tehnice pentru 

reducerea emisiilor de compuși organici volatili rezultați 

din depozitarea și distribuția benzinei de la terminale la 

stațiile de alimentare cu produse petroliere

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(Transpune:Directiv

a 94/63/CE (2019)

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.06.2020 Realizată Hotărîrea de Guvern nr.587/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși 

organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția 

benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse 

petroliere.

9.8.3. Stabilirea mecanismului de implementare a 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice și de 

atenuare a acestora

Hotărîre de Guvern 

aprobată;

Comisie națională 

privind schimbările 

climatice instituită

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.05.2020 Realizată H.G. nr 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de 

coordonare a activităților

în domeniul schimbărilor climatice, Publicat : 24-07-2020 în 

Monitorul Oficial Nr. 188-192 art. 635



9.8.7. Elaborarea și aprobarea reglementărilor tehnice 

privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili 

cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite 

vopsele și lacuri,precum  și în produsele de refinisare a 

autovehiculelor

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(Transpune: 

Directiva 94/62/CE 

(2015);Directiva 

2006/66/CE (2013-

2014); Directiva 

1999/31/CE (2019, 

2021))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Proiectul HG pentru aprobarea  Regulamentului privind 

controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite 

vopsele, lacuri și produse de refinisare a autovehiculelor 

este în proces de elaborare. Proiectul transpune Directiva 

CE/ 2004/42.

9.9.1. Dezvoltarea mecanismelor de aplicare a principiului 

de responsabilitate extinsă a producătorului (i) pentru 

deșeurile de ambalaje, baterii și acumulatori, (ii) pentru 

depozitarea deșeurilor, (iii) inclusiv pentru deșeurile de 

bifenili policloruraţi

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(Transpune: 

Directiva 94/62/CE 

(2015);Directiva 

2006/66/CE (2013-

2014); Directiva 

1999/31/CE (2019, 

2021))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 În curs i. În ședința Guvernului din 31.07.2020 au fost aprobate:

- HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

ambalajele și deșeurile de ambalaje;

- HG pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

bateriilor şi acumulatorilor şi deşeurile de baterii şi 

acumulatori;

9.9.4. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru 

transpunerea regulamentelor UE în domeniul substanțelor 

chimice pentru  exportul și importul de produse chimice 

periculoase, înregistrarea substanțelor chimice și în 

domeniul substanțelor chimice pentru  export și import

Hotărîri de Guvern 

aprobate

(Transpune: 

Regulamentul 

649/2012/CE 

(2017);Regulament

ul 1907/2006/CE 

(2018, 2019))

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.09.2020 Realizată 1) HG.nr.505 din 15.07.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind exportul și importul produselor 

chimice periculoase

2) HG. nr. 535 din 20.07. 2020  pentru aprobarea 

Conceptului Tehnic al Sistemul Informațional Automatizat 

“Registrul Produselor Chimice plasate pe piața Republicii 

Moldova”

X. Dezvoltare regională și planificare spațială 

10.1.2. Elaborarea și aprobarea noului concept 

(paradigmă) de funcționare a politicii de dezvoltare 

regională, bazat pe dezvoltarea economică

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.07.2020 Realizată Noul concept (paradigmă) de funcționare a politicii de 

dezvoltare regională, bazat pe dezvoltarea economică a fost 

elaborat și prin decizia nr. 4/20 din 13 februarie 2020, acest 

Concept a fost aprobat de Consiliul Național de Coordonare 

a Dezvoltării Regionale.



10.1.4. Elaborarea și aprobarea proiectului Programului 

de dezvoltare urbană

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs Proiectul se află la etapa de avizare - Nr.unic de 

înregistrare: 549/MADRM/2020

10.1.5. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea 

regională în Republica Moldova

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Realizată Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 438/2006 

privind dezvoltarea regională în Republica Moldova a fost 

aprobată prin HG nr. 720/2020 și remis la Parlamentului.

10.2.1. Implementarea proiectelor investiționale în 

domeniul economic

4 proiecte 

finalizate; 4 

obiective conectate 

la utilități publice; 3 

construcții finalizate

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs 5 proiecte în proces de implementare, din care 1 finalizat;

1 obiectiv conectat la utilități publice;

1 construcție finalizată;

2,64 km rețele electrice tensiune înaltă construite;

1 stație de transformare construită/instalată;

0,09 ha teritoriu amenajat.

10.2.2. Implementarea proiectelor investiționale în 

sporirea atractivității turistice

3 proiecte 

finalizate; 2 

obiective turistice 

construite; 1 

obiectiv turistic 

renovat;  3 

obiective turistice 

incluse în circuitul 

turistic

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 Realizată Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate 

următoarele acțiuni:

- A fost aprobat prin decizia CNCDR din 13.02.2020 pentru 

domeniul sporirea atractivității turistice 4 proiecte 

investiționale în valoare de 24,06 mil. lei din FNDR;

- A fost valorificat suma de 4,88 mil. lei din FNDR;

- Mijloacele financiare ale FNDR au fost valorificate pentru 

executarea lucrărilor în cadrul proiectelor în domeniul 

respectiv, dar care nu pot fi cuantificate ca indicatori 

conform legislației naționale în domeniul construcțiilor.

- A fost finalizat un proiect din domeniul atractivității 

turistice, urmează transmiterea costurilor investiționale 

către beneficiar.

- 1 obiectiv inclus în circuitul turistic.



10.2.3. Implementarea proiectelor investiționale în 

domeniul aprovizionării cu apă și sanitație

6 proiecte 

finalizate; 27,2 km 

de apeduct 

construit/reabilitat; 

1 stație de captare 

construită; 1 stație 

de epurare 

construită; 20 de 

localități cu acces 

îmbunătățit la 

serviciul de apă și 

sanitație; 49,9 mii 

de persoane cu 

acces îmbunătățit la 

apă; 12 mii de 

persoane cu acces 

îmbunătățit la 

canalizare

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs 9 proiecte în proces de implementare, din care 1 finalizat;

42,6 km apeduct construit;

1 stație de pompare a apei potabile construită;

1 castel de apă construit;

1 stație de pompare a apelor reziduale construită.

10.2.4. Implementarea proiectelor investiționale în 

domeniul drumurilor regionale și locale

1 proiect finalizat; 

67,9 km drum 

reconstruit capital; 

17 localități cu 

acces la 

infrastructura de 

drumuri 

îmbunătățită; 40,5 

mii de persoane cu 

acces la 

infrastructura de 

drumuri 

îmbunătățită

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs 4 proiecte în proces de implementare;

23,1 km drum reconstruit;

4 localități cu acces la drumul reconstruit;

4051 populație cu acces la drumul reconstruit.



10.2.5. Implementarea proiectelor investiționale în 

domeniul de gestionare a deșeurilor solide

1 proiect finalizat; 2 

autospeciale pentru 

acumulare și 

transportarea 

deșeurilor 

menajere solide 

procurate; 3 

localități cu acces 

îmbunătățit la 

servicii de 

gestionare a 

deșeurilor solide; 

24 mii de persoane 

cu acces 

îmbunătățit la 

servicii de 

gestionare a 

deșeurilor solide

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs 1 proiect în proces de implementare;

2 autospeciale pentru acumularea și transportarea deșeuri 

solide menajere contractate.

Urmează livrarea acestora.

10.2.6. Implementarea proiectelor investiționale în 

domeniul eficienței energetice a clădirilor publice

2 proiecte 

finalizate; 1 clădire 

publică renovată 

prin măsuri de 

eficiență 

energetică; 91 mii 

de persoane cu 

acces la condiții 

îmbunătățite prin 

măsuri de eficiență 

energetică

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.12.2020 În curs 2 proiecte în proces de implementare, din care 1 finalizat;

515 m2 pereți exteriori termoizolați;

179 m2 ferestre și uși exterioare schimbate.

10.3.1. Elaborarea proiectului Regulamentului privind 

conținutul-cadru al Planului de amenajare a teritoriului 

național

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

30.11.2020 În curs Proiectul HG este la etapa de avizare - număr unic 

488/MADRM/2020.



10.4.1. Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind 

elaborarea secțiunii specializate „Apă și sanitație” a 

Planului de amenajare a teritoriului național

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului

31.01.2020 Realizată Cadru normativ a fost elaborat și aprobat prin ordinul 

ministrului nr. 128 din 25 iunie 2020.

X. Dezvoltare regională și planificare spațială 

11.1.1. Aprobarea Planului de dezvoltare a capabilităților 

militare ale Armatei Naționale pe termen lung (2020-

2030)

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Apărării

31.03.2020 Realizată Proiectul Decretului nominalizat a fost aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 212-3s din 25 martie 2020.

11.1.2. Ajustarea prevederilor legale cu privire la modul 

de îndeplinire a serviciului militar

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Apărării

31.03.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 690 din 27.12.2019.

11.2.1. Actualizarea Strategiei naționale de apărare Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În curs de realizare                           

11.2.2. Actualizarea Strategiei militare Hotărîre de Guvern 

aprobată

(6 luni de la 

aprobarea 

Strategiei naționale 

de apărare)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs Acțiunea urmează a fi demarată prin prisma art. 366, alin. 

(3) din Legea nr. 345 din 25 iulie 2003 „Cu privire la 

apărarea națională”.

11.3.1. Elaborarea și aprobarea Concepţiei de 

supraveghere a spaţiului aerian al Republicii Moldova şi a 

Planului de implementare a acesteia

Hotărîrea de 

Guvern aprobată

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs Concepţia de supraveghere şi control al spaţiului aerian al 

Republicii Moldova, precum şi Planul de implementare a 

acesteia, au fost avizate şi aprobate la nivelul Ministerului 

Apărării. Totodată, la data de 11 decembrie 2020, 

proiectele au fost expediate spre avizare către ministerele 

de resort.

11.4.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 și Legii 

nr. 619/1995 privind organele securității statului

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În urma avizării repetate proiectul de lege pentru 

modificarea Legii securității statului nr. 618/1995 și Legii nr. 

619/1995 privind organele securității statului, nu a fost 

susținut conceptual de către Cancelaria de Stat și Serviciul 

de Informații și Securitate. Astfel, cu acceptul Ministrului 

Apărării, a fost înaintată Cancelariei de Stat solicitarea de 

retragere a proiectului în cauză (scrisoarea MA nr. 11/1492 

din 11.12.2020).



11.5. Eficientizarea procesului decizional în cadrul 

guvernării sistemului de securitate și apărare națională, 

extinderea transparenței decizionale și financiare a 

instituțiilor din sectorul de securitate și apărare

Cadru normativ 

elaborat și aprobat

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 Realizată Au fost delimitate atribuțiile pe domeniile de activitate a 

secretarilor de stat prin aprobarea ordinului ministrului 

apărării nr.264 din 01.06.2020.și nr. 265 din 01.06.2020.

11.6.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea cadrului normativ privind statutul militarilor 

(Legea  nr. 162/2005, Legea nr.1244/2002, Legea 

nr.1245/2002, Legea nr.52/2007)

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

şi remis 

Parlamentului

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs Proiect aflat la etapa de definitivare în baza avizelor 

recepționate.

11.7.3. Renovarea și modernizarea infrastructurii militare 

și a centrelor de instruire ale Armatei Naționale

5 obiecte de 

infrastructură 

renovate

(acțiune divizată în 

mai multe etape. 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 Realizată Au fost finalizate lucrările de reparație la 8 obiecte de 

infrastructură militară:	1 cazarmă ostășească; 1 bloc 

alimentar (faza1); 	spații administrative (8 birouri și sala de 

ședințe operative pentru conducerea Marelui Stat Major al 

Armatei Naționale; 	blocuri sanitare în edificiile 

administrației centrale a Ministerului Apărării; 	1 turn de 

alimentare cu apă potabilă; 	statul major din unitatea 

militară FMP; 	intrarea principală în Centrul comunicații și 

informatică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale; 

statul major al Centrului de instruire al Armatei Naționale.

A fost elaborat ordinul  Ministrului Apărării nr. 533/2020 

„Cu privire la instituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor de 

construcţie executate în cadrul Programului GPOI în 

Batalionul de instrucţie – Baza militară de instruire a 

Armatei Naţionale”.

11.8.1. Realizarea inițiativei de consolidare a capacității de 

apărare și a programelor/proiectelor de asistență externă

Număr de 

programe și 

proiecte de 

asistență aprobate

(acțiune 

anuală:decembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În vederea realizării inițiativei de consolidare a capacității 

de apărare și a programelor/proiectelor de asistență 

externă, în perioada de referință, reprezentanții 

Ministerului Apărării au participat la:

- 12 ședințe on-line cu experții NATO, în contextul 

implementării Fazei II a Inițiativei de Consolidare a 

Capacității de Apărare (DCBI);

- Seminarul III din cadrul proiectului „Școala de Securitate 

NATO”, ediția 2020;

- Masa rotundă „Importanța DCBI pentru reformarea 

sectorului de securitate al Republicii Moldova”;

- Reuniunea on-line a Punctelor de Contact DCBI.



11.8.2. Dezvoltarea capacității de apărare prin 

implementarea proiectelor și programelor bilaterale de 

asistență tehnică și instruire

Număr de 

programe și 

proiecte de 

asistență tehnică și 

instruire realizate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În vederea dezvoltării capacității de apărare prin 

implementarea proiectelor și programelor bilaterale de 

asistență tehnică și instruire, în perioada de referință, 

Ministerul Apărării și Marele Stat Major al Armatei 

Naționale au beneficiat de a asistenţa externă ale SUA, 

FMF/FMS & EDA  și asistența materială în contextul COVID-

19. În acest sens, au fost recepționate: containere – 10 

buc.; bio-veceuri – 50 buc.; veste antiglonț – 1000 buc.; 

plăci antiglonț – 1000 buc. Totodată, în domeniul 

programelor și proiectelor de instruire, în perioada de 

raportare, au fost identificate necesitățile de instruire a 

efectivului Armatei Naționale în instituțiile de învățământ 

superior în domeniul milităriei (studii de licență) din 

Republica Elenă, pentru anul universitar 2021-2022.

11.8.3. Pregătirea profesională a militarilor la exerciții 

multinaționale desfășurate în țară și peste hotare

Număr de 

subunități militare 

detașate la exerciții

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, Armata Națională a participat cu 

un efectiv total de 135 militari la două exerciții militare 

peste hotarele țării, după cum urmează:

1. În perioada 30 septembrie – 08 noiembrie 2020, 114 

militari au participat la Exerciţiul „KFOR 28 MRE”, la Centrul 

de instruire militară Hohenfels, Germania;

2. În perioada 1 – 14 noiembrie 2020, 21 militari au 

participat la Instruirea în comun la nivel de grupă-pluton a 

echipelor complexelor de artilerie antiaeriană S-60, la Capul 

Midia, România.

11.8.4. Instruirea și pregătirea personalului militar și civil 

în domeniul securității și apărării la cursuri, seminare, 

conferințe, ateliere de specialitate organizate peste 

hotare

Număr de personal 

instruit 

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În anul 2020, personalul Armatei Naționale a fost instruit la 

cursuri, seminare, conferințe, ateliere de specialitate 

organizate peste hotare, după cum urmează: SUA – 17 

militari;România – 12 militari; Turcia – 3 militari;Școlile 

NATO – 2 militari; Marea Britanie – 1 militar; Estonia – 1 

militar.



11.9.1. Sensibilizarea opiniei publice privind riscurile și 

amenințările de securitate și promovarea culturii de 

securitate prin cooperarea cu mass-media și societatea 

civilă

Materiale 

promoționale 

plasate pe paginile 

web ale instituțiilor;

informații 

diseminate către 

mass-media

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 Realizată În perioada de referință, au fost realizate următoarele 

acţiuni:

- 41 de comunicate de presă postate pe pagina web oficială 

a Ministerului Apărării, precum și remise instituțiilor de 

presă;

- Ministrul Apărării a participat la emisiunea „Loc de Dialog” 

de la Radio Moldova (subiectul abordat – profesionalizarea 

Armatei Naţionale, misiuni internaţionale, reforma Armatei 

Naţionale); 

- circa 33 de reportaje şi interviuri realizate pentru posturile 

de radio și televiziune (PRIME, Accent TV, NTV, Radio 

Moldova, Canal 2, Moldova 1, Publika, Sputnik, TV8, Jurnal 

TV, PRO TV, Primul în Moldova, TVR Moldova, Unghiul.md, 

MoldavskieVedomosti, etc.) 

- peste 120 de postări pe reţelele de socializare;

- 12 spoturi video privind vizite de inspecţie în unităţile 

militare, exerciţii militare, recondiţionarea tehnicii, 

campania de donare a sângelui, Ziua Naţională 

Anticorupţie, sărbătorile de iarnă etc.;

- au fost oferite răspunsuri şi comentarii la 55 de solicitări 

de presă privind misiunile de deminare, alegerile 

prezidenţiale, viaţa militarilor în unităţile militare, donarea 

de sânge şi plasmă etc., parvenite în adresa Ministerului 

Apărării, online și prin telefon, de la diferite instituții mass-

media.

11.9.2. Consolidarea și perfecționarea sistemului de 

protecție a informațiilor atribuite la secret de stat

Sistem de protecție  

informațională a 

Ministerului 

Apărării consolidat 

și perfecționat

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În vederea consolidării și perfecționării sistemului de 

protecție a informațiilor atribuite la secret de stat, 

Ministerul Apărării a demarat procesul de identificare a 

cerinţelor şi parametrilor tehnici faţă de viitorul sistem de 

protecţie informaţională, ce urmează a fi elaborat şi 

implementat.



11.10.1. Consolidarea mecanismului de aplicare a 

Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică de 

către autoritățile administrației publice centrale, ca 

urmare a auditului efectuat în cadrul acestora

Analiză efectuată;

cadru normativ 

modificat, după caz

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii

30.09.2020 Realizată În perioada 15.07.2019 - 15.11.2019, Agenția de Guvernare 

Electronică  a efectuat audite de securitate cibernetică 

privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.201/2017 

„Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de 

securitate cibernetică” (HG201), în următoarele 

autorități/instituții publice: Cancelaria de Stat; Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătăți, Muncii 

și Protecției Sociale; Ministerul Apărării; Ministerul Justiției; 

Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul 

Finanțelor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenția 

Servicii Publice; Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică; Centru de Tehnologii Informaționale 

în Finanțe. 

Auditul s-a axat atât pe evaluarea conformării cu cerințele 

de securitate cibernetică cât și pe acordarea suportului 

consultativ pe domeniile supuse evaluării în vederea 

stabilirii unor recomandări specifice și fezabile pentru a fi 

implementate.

11.10.2. Implementarea echipelor mobile de intervenție 

în cazul atacurilor cibernetice asupra infrastructurii IT a 

instituțiilor publice

Acte normative 

privind 

funcționarea 

echipelor mobile de 

intervenție în cazul 

atacurilor 

cibernetice asupra 

infrastructurii IT a 

instituțiilor publice 

aprobate

STISC 31.08.2020 Neinițiat Considerăm această acțiune ca fiind inoportună, întrucât 

prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2020 privind aprobarea 

unor măsuri necesare pentru asigurarea securităţii 

cibernetice la nivel  guvernamental şi modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de 

consolidare a centrelor de  date în sectorul public şi de 

raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de 

stat I.P.„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică” este desemnată în calitate de Centru 

guvernamental de reacție la incidente de securitate 

cibernetică. Totodată, prin acest act normativ sunt 

aprobate măsurile necesare pentru asigurarea securității 

cibernetice la nivel guvernamental. În acest context, 

intervenția în cazurile atacurilor cibernetice urmează a fi 

efectuată de către organele de drept competente în acest 

sens.



11.10.4. Crearea Centrului național de reacție la incidente 

de securitate cibernetică ca punct unic de raportare a 

incidentelor de securitate cibernetică pentru autorităţile 

administrației publice competente şi persoanele fizice şi 

juridice, precum şi elaborarea cadrului normativ relevant

Hotărîri de Guvern 

aprobate;

Centrul național de 

reacție la incidente 

de securitate 

cibernetică 

funcţional

(acțiune divizată în 

mai multe etape: 

decemvrie 2020-

2023)

STISC 31.12.2020 Realizată A fost aprobată HG nr. 482 din  08.07.2020 (publicată în 

Monitorul Oficial Nr.180-187 din 17.07.2020) privind 

aprobarea unor măsuri necesare privind asigurarea 

securității cibernetice la nivel guvernamental și modificarea 

hotărârii Guvernului nr. 414/2018, în conformitate cu care 

I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”, a fost desemnată în calitate de Centru 

guvernamental de reacţie la incidente de securitate 

cibernetică (CERT Gov).

11.10.5. Crearea Centrului de reacție și răspuns la 

incidente cibernetice al Armatei Naționale

Centru de reacție și 

răspuns la incidente 

cibernetice 

funcțional

Ministerul 

Apărării

30.09.2020 În curs La 04.12.2020, urma să fie desfăşurată ceremonia oficială 

de lansare a Centrului de reacție și răspuns la incidente 

cibernetice al Armatei Naționale, cu participarea 

oficialităților din partea NATO și Republicii Moldova, 

marcând astfel finalizarea etapei I din procesul de realizare 

a acțiunii. Însă, din motive obiective, ceremonia a fost 

amânată pentru începutul anului 2021 (data urmează să fie 

stabilită ulterior). În ceea ce privește celelalte aspecte ale 

etapei I (finalizarea achiziționării și instalării echipamentului 

specializat al capabilității de reacție și răspuns la incidente 

cibernetice), acestea au fost îndeplinite în măsură deplină.  

Etapa a II-a, și anume operaționalizarea Centrului de reacție 

și răspuns la incidente cibernetice, va demara în semestrul I 

al anului 2021.

Totodată,  conform Hotărîrii Guvernului nr. 848 din 30 

noiembrie 2020 „Pentru aprobarea modificărilor ce se 

operează în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-

2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019”,  

termenul de realizare a acțiunii a fost transferat din „iunie 

2020” în „iunie 2021”.



11.12.1. Asigurarea participării anuale și rotației 

contingentului Armatei Naționale în misiunea de 

menținere a păcii din Kosovo (KFOR)

Număr de 

contingente 

detașate

(acțiune anuală 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, au avut loc acțiunile necesare 

pentru pregătirea rotației contingentului KFOR-13 cu KFOR-

14, care va avea loc în luna ianuarie 2021 (detașarea KFOR-

14 în misiune este preconizată pentru data de 12 ianuarie 

2021).

11.12.2. Pregătirea și detașarea anuală a ofițerilor de stat 

major și observatorilor militari în misiuni internaționale de 

menținere a păcii sub egida ONU și OSCE

Număr de ofițeri 

detașați

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, Armata Națională participă în 

cadrul a 3 misiuni ONU (cu 9 militari) şi la o misiune OSCE 

(cu 1 militar), după cum urmează: 

- 4 observatori militari şi 1 ofiţer de stat major operaţii 

aeriene în cadrul Misiunii ONU în Sudanul de Sud (UNMISS);

- 2 observatori militari şi 1 ofiţer de stat major în cadrul 

misiunii ONU în Republica Central Africană  (MINUSCA);

- 1 ofiţer militar de legătură în cadrul Misiunii ONU în 

Kosovo (UNMIK);

- 1 observator militar în cadrul Misiunii Speciale de 

Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 

în Europa (OSCE) în Ucraina.

11.12.3. Pregătirea și detașarea anuală a ofițerilor de stat 

major și de instruire în misiuni internaționale de 

menținere a păcii sub egida UE

Număr de ofițeri 

detașați

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, și-a încheiat misiunea militarul 

Armatei Naționale în cadrul EUTM din Mali, care a revenit în 

țară la data de 17 decembrie 2020.

11.12.5. Valorificarea oportunităților de extindere a 

participării reprezentanților Republicii Moldova în 

operațiunile și misiunile de PSAC ale UE

Număr de misiuni 

PSAC la care a 

participat Republica 

Moldova

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 Realizată Începând cu anul 2015, militarii Armatei Naționale au 

participat în operațiunile și misiunile de PSAC ale UE:

- Republica Centrafricană (EUMAM RCA) – 1 militar (în 

perioada 01.06.2015 – 30.11.2015 și 25.01.2016 – 

25.07.2016);

- Mali (EUTM Mali) – 6 militari (începând cu 8 octombrie – 

17 decembrie 2020). 

La data de 17 decembrie 2020, 1 militar, aflat în misiunea 

EUTM Mali, și-a încheiat misiunea și a revenit în țară. În 

trimestrul I 2021 este planificată detașarea a 2 militari în 

misiunea EUTM Mali.



11.12.6. Pregătirea și detașarea anuală a personalului 

militar în misiunea de menținere a păcii în Zona de 

Securitate

Număr de persoane 

pregătite și 

detașate 

(acțiune 

anuală:decembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 Realizată În scopul pregătirii și detașării anuale a personalului militar 

în misiunea de menținere a păcii în Zona de Securitate, este 

pus în aplicare ordinul Şefului Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale, comandant al Armatei Naţionale nr. 132 din 29 

decembrie 2014.

Reieșind din cerințele ordinului menționat, precum și a 

necesităților de asigurare cu efectiv, respectând termenul 

de detaşare, în trimestrul I 2020, au fost detașați 39 de 

militari în contingentul Armatei Naţionale din cadrul 

Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii.

11.13.1. Optimizarea și reorganizarea capabilităților 

medico-militare ale Ministerului Apărării

Hotărîre de Guvern 

aprobată

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, Ministerul Apărării a definitivat  

elaborarea a 2 proiecte de Hotărâri de Guvern: „Cu privire 

la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitare 

publice „Spitalul clinic militar central al Ministerului 

Apărării” și „Cu privire la organizarea și funcționarea 

Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ-

diagnostic al Ministerului Apărării”. Acestea au trecut etapa 

de avizare interna si au fost expediate spre examinare 

preliminară Cancelariei de Stat si Ministerului Finanțelor 

(prin scrisoarea MA nr. 11/1426 si scrisoarea MA nr. 

11/1427 din 25.11.2020). 

Urmare a definitivării proiectelor de Hotărâri conform 

avizelor recepționate de la Cancelaria de Stat și Ministerul 

Finanțelor, prin cererile MA nr. 11/1533 și nr. 11/1543 din 

21.12.2020, ambele proiecte au fost remise Cancelariei de 

Stat, pentru a fi înregistrare și înaintate în cadrul ședinței 

secretarilor generali. 



11.13.2. Pregătirea și evaluarea subunităților declarate la 

nivel internațional conform Conceptului  Capabilităților 

Operaționale

Număr de 

subunități pregătite 

și evaluate

(acțiune 

anuală:septembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Apărării

30.09.2020 În curs În perioada 14-15 octombrie 2020, s-a desfăşurat 

conferinţa anuală de planificare a activităţilor OCC, în urma 

acesteia, în adresa Marelui Stat Major al Armatei Naționale 

a parvenit raportul de totalizare a activităţii , la care s-a 

convenit, că vizita experţilor în suportul desfăşurării 

evaluării NEL-2 pentru subunităţile Batalionului 22 de 

menţinere a păcii, va fi desfăşurată în perioada 22-26 

martie 2021, iar evaluarea propriu-zisă, va avea loc în  

perioada de 07-11 iunie 2021. În cadrul aceleiaşi conferinţe, 

s-a acceptat finanţarea de către NATO privind contribuţia 

cu 6 evaluatori străini de nivelul 2 (CREVAL), în procesul  

evaluării unităţilor Armatei Naţionale a Republicii Moldova 

şi contribuţia Republicii Moldova cu 2 evaluatori de nivelul 

2 şi, respectiv, cu 6 evaluatori de nivelul 1, la evaluarea 

unităţilor ţărilor partenere.

11.13.3. Realizarea anuală a achizițiilor de echipamente 

militare (armament și muniții), inclusiv cu suportul 

partenerilor externi

Loturi de 

echipament militar 

procurate

(acțiune 

anuală:decembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, au fost emise ordinele Ministrului 

Apărării nr. 465 și 520 din 28.09.2020 și respectiv, din 

26.10.2020, cu privire la achiziționarea mărfurilor 

strategice. Totodată, au fost semnate contracte de achiziție 

a mărfurilor strategice și au fost inițiate proceduri de 

obținere a documentelor permisive/autorizații pentru 

importul bunurilor contractate. Bunurile contractate au fost 

inspectate și urmează a fi livrate pe parcursul anului 2021.

11.13.4. Consolidarea capabilităților militare critice ale 

Armatei Naționale, inclusiv prin recondiționarea, 

modernizarea și dotarea anuală a subunităților cu tehnică 

militară și armament

Număr de 

subunități 

consolidate și 

evaluate

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În perioada de referință, au fost reparate 28 de unităţi de 

tehnică auto şi blindată din dotarea Armatei Naţionale



11.13.5. Modificarea actelor normative privind 

administrarea terenurilor destinate apărării naționale

Hotărîri de Guvern 

aprobate;

cel puțin 4 exerciții 

desfășurate

(acțiune divizată în 

mai mult etape: 

septembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs A fost elaborat proiectul HG privind reîntoarcerea bunurilor 

imobile militare în administrarea Ministerului Apărării. Dat 

fiind faptul, că acesta a fost restituit de către Cancelaria de 

Stat, pe motiv că Agenţia Proprietăţii Publice nu-l susţine, a 

fost organizată şi desfăşurată o şedinţă cu reprezentanții 

Agenţiei, la data de 8 octombrie 2020. Ulterior proiectul a 

fost retras, la 13 octombrie, și inițiat un nou proiect de 

modificare. Ministerul Apărării a elaborat un astfel de 

proiect de modificare a Legii 345/2003, care a fost 

prezentat autorităţilor de resort pentru examinare şi aviz, 

inclusiv la şedinţa secretarilor generali. Toate avizele 

parvenite sunt pozitive cu excepţia celui parvenit de la 

Agenţia Proprietăţii Publice, în pofida faptului că această 

instituţie a și venit cu propunerea de modificare a Legii 

345/2003, în ședința din 8 octombrie 2020.

11.13.6. Pregătirea rezervei active a Forțelor Armate la 

exerciții și antrenamente de mobilizare

Hotărîri de Guvern 

aprobate;

cel puțin 4 exerciții 

desfășurate

(acțiune divizată în 

mai mult etape: 

septembrie 2020-

2023)

Ministerul 

Apărării

30.09.2020 În curs În temeiul Hotărârii de Guvern din 22 septembrie 2020, în 

perioada 18-19 noiembrie 2020, a fost organizat și 

desfășurat un exercițiu de mobilizare în scopul pregătirii 

rezervei active în anul 2020.



11.14.1. Realizarea proiectelor privind managementul 

stocurilor de armament ușor, armelor de calibru mic și  

muniții, inclusiv cu suportul partenerilor externi

Număr de proiecte 

demarate/realizate

(acțiune 

anuală:decembrie 

2020-2023)

Ministerul 

Apărării

31.12.2020 În curs În vederea realizării proiectelor privind managementul 

stocurilor de armament ușor, armelor de calibru mic și  

muniții, inclusiv cu suportul partenerilor externi, în perioada 

de referință, au fost efectuate lucrări de construcție și 

reparație, după cum urmează:

a) Baza păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar:

- construirea drumului de acces la rampa unui depozit;

- construirea valurilor de protecție pentru reducerea riscului 

de explozie necontrolată. 

Acțiunile sunt în proces de recepționare de către Ministerul 

Apărării.

b) Brigada 3 infanterie motorizată:

- construcția gardurilor și porților în jurul perimetrului 

depozitelor de muniții;

- construcția drumurilor de acces la depozitele de muniții;

- renovarea a 2 locuri de depozitare;

Acțiunile sunt în proces de recepționare de către Ministerul 

Apărării.

XII. Reintegrarea țării 

12.1.3. Aprobarea la reuniunile anuale ale Consiliului 

Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor participante la 

OSCE a Declarației cu privire la negocierile în procesul de 

reglementare transnistreană

Declarație 

ministerială 

aprobată anual

(acțiune anuală: 

decembrie 2020-

2023)

Biroul Politici 

de Reintegrare

31.12.2020 Realizată În perioada 3-4 decembrie 2020 în cadrul celei de-a 27-a 

reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE, sub egida 

Președinției albaneze a OSCE a fost aprobată  Declarația 

OSCE cu privire la procesul de negocieri în formatul „5+2”, 

care reafirmă poziția fermă a statelor participante la OSCE 

de a identifica o soluție a conflictului transnistrean, bazată 

pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii 

Moldova, cu determinarea unui statut special pentru 

regiunea transnistreană, încurajează sporirea interacțiunii 

în gestionarea provocărilor legate de pandemia COVID-19, 

intensificarea eforturilor pentru a asigura protecția 

drepturilor omului, asigurarea implementării tuturor 

înțelegerilor ce figurează în ,,Pachetul Berlin ”.



12.2.1. Fortificarea dialogului cu Ucraina în vederea 

sincronizării pozițiilor pe tematica transnistreană și 

identificării unor soluții viabile la problemele conexe 

acesteia

Cooperare 

consolidată;

vizite și întrevederi 

oficiale organizate;

poziții comune și 

opțiuni de 

soluționare a 

problemelor 

agreate

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene

30.06.2020 Realizată În perioada de referință, Viceprim-ministrul pentru 

reintegrare a avut o întrevedere cu Reprezentantul Special 

al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea 

transnistreană, 4 întrevederi cu însărcinatul cu afaceri și cu 

Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, 1 întrevedere 

cu Viceprim-ministrul ucrainean pentru reintegrarea 

teritoriilor temporar ocupate, fiind discutate aspecte ce țin 

de procesul de negocieri și agenda bilaterală, susținerea 

reciprocă a pozițiilor în platformele de dialog internațional, 

aprofundarea cooperării în soluționarea problemelor de 

interes comun.

12.3.1. Aprobarea și implementarea Programului anual al 

activităților de reintegrare a țării

Programe anuale 

aprobate;

alocații bugetare 

prevăzute;

număr de proiecte 

implementate anual

(acțiune anuală: 

iunie 2020-2023)

Biroul Politici 

de Reintegrare

30.06.2020 Realizată În perioada 01 ianuarie-10 februarie 2020 a fost organizat 

concursul de proiecte în cadrul Programului activităţilor de 

reintegrare a ţării pentru anul 2020, pentru implementarea 

căruia au fost prevăzute alocații din bugetul de stat în 

valoare de 15 milioane de lei. Pe 13 martie și pe 13 aprilie 

2020 au avut loc ședințele Comisiei de selectare a 

proiectelor, care a evaluat conform procedurilor stabilite de 

Hotărârea Guvernului nr. 131/2014 lista proiectelor eligibile 

ce urmau a fi finanțate prin intermediul Programului, din 

totalul a 120 de proiecte fiind selectate 42 cele mai 

competitive și cu impact social-economic major, lista cărora 

a fost publicată în Hotărârea Guvernului nr.256 din 

29.04.2020, iar implementarea urmează a fi asigurată până 

la finele anului curent.

La  data de 31 decembrie 2020 au fost implementate cu 

succes toate cele 42 de proiecte.


