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Anexă la 

Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Nr. 1 din 05 ianuarie 2022 
 

Planul de activitate al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2022 

Nr. crt. 

 

Acțiuni Indicatori de monitorizare Termen de 

realizare 

Responsabil Document de referință 

I. INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII 

Obiectivul nr.1: Dezvoltarea şi sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză şi servicii conexe 

Riscuri:  

1. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a avizelor de către autoritățile publice și părțile interesate; 

2. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și cu parteneri privați; 

3. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a rapoartelor de către autorități sau prezentarea informației eronate; 

4. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute 

1.1.1.  
Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.34/2019 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Punerea la 

dispoziție pe piață a echipamentelor 

radio” 

Hotărâre de Guvern aprobată Februarie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice art.7 alin. (3) lit. j) 

1.1.2. 
Elaborarea Raportului de monitorizare a 

implementării în anul 2021 a 

Programului de management al 

spectrului de frecvențe radio pentru anii 

2021-2025 

Raport de progres elaborat și 

prezentat Guvernului; 

Raport publicat pe pagina 

web oficială a MIDR 

Februarie Direcția infrastructura de 

comunicații 
Hotărârea Guvernului nr.987/2020 

cu privire la aprobarea Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025 şi a valorilor minime de 

expunere a blocurilor generice de 

frecvenţă pentru alocare prin 

procedura de selectare competitivă 

(pct.3) 

1.1.3. 
Asigurarea participării la Asambleea 

Mondială a Telecomunicaţiilor WTSA-

2020 (transferată pentru perioada 1-9 

martie 2022) 

Număr de documente 

examinate; 

Număr de propuneri înaintate 

Martie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Legea nr. 241/2007 comunicaţiilor 

electronice art.7, lit.d)-f); 

Convenţia Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor, ratificată prin 

Hotărîrea Parlamentului 

nr.993/1996 

1.1.4. 
Modificarea Planului Naţional de 

Numerotare  

Ordin aprobat Aprilie Direcția infrastructura de 

comunicații 
Legea nr. 241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art.7 lit. i) 

lex:HGHG20201222987
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1.1.5. 
Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (Legea 

comunicațiilor electronice nr.241/2017, 

Legea nr.28/2016 privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice 

de comunicații electronice, Legea 

nr.254/2016 cu privire la infrastructura 

națională de date spațiale, Legea 

nr.163/2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcție, 

Codul fiscal nr.1163/1997, Codul 

contravențional al Republicii Moldova 

nr.218/2008), în scopul oferirii accesului 

furnizorilor de comunicații electronice la 

informația despre infrastructura 

disponibilă, stabilirii obligației de 

efectuare coordonată a lucrărilor civile, 

simplificării procedurii de autorizare 

pentru construcția rețelelor de 

comunicații electronice etc. 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iunie Direcția infrastructura de 

comunicații 
Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.2.5; 

Legea comunicațiilor electronice 

nr.241/2007, art.7 alin. (2); 

Hotărârea Guvernului nr.629/2018  

cu privire la aprobarea Programului 

de dezvoltare a reţelelor de bandă 

largă pe anii 2018-2020 şi a 

Planului de acţiuni pentru realizarea 

acestuia (pct.2); 

Hotărârea Guvernului nr.987/2020 

cu privire la aprobarea Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025 şi a valorilor minime de 

expunere a blocurilor generice de 

frecvenţă pentru alocare prin 

procedura de selectare competitivă 

(acţ.3.1) 

1.1.6.  
Asigurarea participării la Conferinţa 

Mondială de Dezvoltare a 

Telecomunicaţiilor World 

Telecommunication Development 

Conference (WTDC-21) (transferată 

pentru perioada 6-15 iunie 2022) 

Număr de documente 

examinate; 

Număr de propuneri înaintate 

Iunie Direcția infrastructura de 

comunicații 

 

Legea nr. 241/2007 comunicaţiilor 

electronice art.7, lit.d)-f); 

Convenţia Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor, ratificată prin 

Hotărîrea Parlamentului 

nr.993/1996 

1.1.7.  
Asigurarea participării la Conferinţa 

Plenipotențiară a Uniunii Internaţionale 

a Telecomunicaţiilor 2022 

Număr de documente 

examinate; 

Număr de propuneri înaintate 

Septembrie Direcția infrastructura de 

comunicații, 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr. 241/2007 comunicaţiilor 

electronice art.7, lit.d)-f); 

Convenţia Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor, ratificată prin 

Hotărîrea Parlamentului 

nr.993/1996 

1.1.8. 
Efectuarea măsurătorilor tehnice a 

parametrilor de calitate a serviciilor 

furnizate prin intermediul reţelelor de 

comunicaţii mobile celulare, precum și a 

analizei şi prezentării rapoartelor 

1 sesiune de măsurări 

realizată;  

1 raport elaborat 

Septembrie Direcția infrastructura de 

comunicații, 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art. 40 

1.1.9. 
Efectuarea evaluărilor de supraveghere 

la fața locului a Organismului de 

certificare a produselor TIC și a 

Laboratorului de încercări în cadrul I.P. 

„Serviciul Naţional de Management al 

Decizia privind menținerea 

acreditării obținută 

Septembrie Direcția infrastructura de 

comunicații, 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art. 40 alin. (1) lit. f) și 

lit. g) 

lex:HGHG20180705629
lex:HGHG20201222987
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Frecvenţelor Radio” de către Centrul 

Național de Acreditare MOLDAC 

1.1.10.  
Inițierea negocierilor și aprobarea 

semnării Acordului de reducere a 

tarifelor pentru serviciile de roaming 

internațional cu România 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.2.6; 

Declarația comună a Guvernului 

României și a Guvernului 

Republicii Moldova privind 

eliminarea unor tarife de roaming 

(or. București, 22.11.2018) 

1.1.11. 
Dezvoltarea continuă a aplicaţiei 

cartografice în care se vor publica 

localitățile și zonele cu risc de intrare în 

roaming nedorit, cu postarea aplicației 

pe pagina web oficială a I.P. „SNMFR” 

1 aplicație elaborată și 

implementată 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art. 40 

1.1.12. 
Implementarea Programului de 

management al spectrului de frecvențe 

radio pentru anii 2021-2025 

Număr de acțiuni realizate 

din Plan; 

Gradul de realizare a 

Programului, % 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Hotărârea Guvernului nr.987/2020 

cu privire la aprobarea Programului 

de management al spectrului de 

frecvenţe radio pentru anii 2021-

2025 şi a valorilor minime de 

expunere a blocurilor generice de 

frecvenţă pentru alocare prin 

procedura de selectare competitivă 

(pct.2) 

1.1.13. 
Modificarea și actualizarea Tabelului 

Național de Atribuire a Benzilor de 

Frecvențe  

Hotărâre a Comisiei de stat 

pentru frecvențe radio 

aprobată 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații, 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art. 38 alin. (2) și (3) 

1.1.14. 
Participarea la activitatea structurilor 

specializate din cadrul Parteneriatului 

Estic (panelul de armonizare a pieţei 

digitale în Parteneriatul Estic) 

Număr de evenimente cu 

participarea reprezentanților 

MIDR; 

Număr de documente 

examinate; 

Număr de propuneri 

prezentate 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Legea nr.241/2007 comunicaţiilor 

electronice, art. 7 lit.. d)-f) 

1.1.15. 
Asigurarea activităţii în cadrul Grupului 

de lucru pe probleme de comunicaţii 

electronice şi poştale în procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean 

și întreprinderea măsurilor necesare  

Număr de şedinţe convocate; 

Număr de avize şi 

recomandări prezentate 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Ordinul MIDR nr.159 din 

23.11.2021 

Obiectivul nr.2:  Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre şi de radiodifuziune 

Riscuri: 

lex:HGHG20201222987
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1. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a avizelor de către autorități; 

2. Nesuplinirea tuturor sloturilor din multiplex; 

3. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; 

4. Neacordarea finanțării necesare din bugetul de stat 

1.2.1.  Elaborarea proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la stabilirea 

resurselor spectrului de frecvențe radio 

destinat pentru implementarea 

radiodifuziunii terestre digitale sonore și 

a serviciilor multimedia asociate 

Hotărârea de Guvern 

aprobată 

Septembrie Direcția infrastructura de 

comunicații, 

Serviciul Naţional de 

Management al Frecvenţelor 

Radio 

Legea comunicațiilor electronice 

nr.241/2007, art.7 alin. (2) 

1.2.2. Evaluarea implementării Programului 

privind tranziția de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală terestră, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.240/2015 

Raport final de evaluare a 

Programului elaborat și 

prezentat Guvernului; 

Raport de evaluare publicat 

pe pagina web oficială a 

MIDR 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Hotărârea Guvernului nr.240/2015 

pentru aprobarea Programului 

privind tranziţia de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală 

terestră (pct.19) 

1.2.3.  Asigurarea funcționalității infrastructurii 

de televiziune digitală terestră 

99% din populație asigurată 

cu semnal de TV digitală 

terestră 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.3.2; 

Hotărârea Guvernului nr.240/2015 

pentru aprobarea Programului 

privind tranziţia de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală 

terestră (pct.6) 

1.2.4. 
Dotarea cu convertoare a familiilor 

beneficiare de ajutor social în vederea 

asigurării accesului gratuit la 

televiziunea digitală 

Hotărâre de Guvern aprobată; 

Număr de familii beneficiare 

de convertoare gratuite  

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.3.3; 

Hotărârea Guvernului nr.240/2015 

pentru aprobarea Programului 

privind tranziţia de la televiziunea 

analogică terestră la cea digitală 

terestră (pct.2) 

Obiectivul nr.3: Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat 

Riscuri:  

1. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a avizelor de către autorități; 

2. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și cu parteneri privați; 

3. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute 

1.3.1.  
Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.74/2020 privind 

achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 

transporturilor și serviciilor poștale (în 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Aprilie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Legea nr.41/2020 pentru 

modificarea Legii comunicaţiilor 

poştale nr.36/2016, Art.II alin. (2) 

lit. a) 
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scopul aducerii în concordanță cu Legea 

nr. 36/2016) 

1.3.2.  
Ratificarea actelor Uniunii Poștale 

Universale, aprobate la cel de-al 27-lea 

Congres al Uniunii Poștale Universale 

din Abidjan la 27 august 2021 (4 acte), 

care vizează aplicarea univocă pe 

teritoriul statelor membre a prevederilor 

în domeniul poștal și de facilitare a 

dezvoltării acestuia 

4 proiecte de lege aprobate de 

Guvern și transmise 

Parlamentului 

Iulie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.1.2; 

Legea comunicaţiilor poştale 

nr.36/2016, art. 3 lit.f) 

1.3.3.  
Aprobarea planurilor emisiunilor de 

mărci și efecte poștale  

2 planuri aprobate Septembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Legea comunicaţiilor poştale 

nr.36/2016, art. 6 alin. (3) 

1.3.4.  
Modificarea Legii comunicațiilor poștale 

nr.36/2016, în vederea reducerii 

barierelor pe care le întâmpină 

consumatorii și comercianţii online la 

prestarea serviciilor de livrare 

transfrontalieră de colete, asigurarea 

transparenței prețurilor și a condițiilor de 

livrare, monitorizare a pieței pentru 

evaluarea tarifelor nejustificate 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.1.3; 

Transpune: Regulamentul (UE) 

2018/644 

1.3.5. 
Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor 

privind prestarea serviciilor poștale, în 

scopul implementării actelor Uniunii 

Poștale Universale, aprobate la cel de-al 

27-lea Congres al Uniunii Poștale 

Universale din Abidjan la 27 august 

2021, pentru aplicarea univocă pe 

teritoriul statelor membre a prevederilor 

în domeniul 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția infrastructura de 

comunicații 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 5.1.4; 

Legea comunicaţiilor poştale 

nr.36/2016, art. 3 lit.f) 

1.3.6.  
Menținerea dezvoltării rețelei poștale 

universale și extinderea gamei de 

servicii oferite de furnizorul de serviciu 

poștal universal 

Număr de ședințe convocate;  

Număr de avize şi 

recomandări prezentate 

Permanent Direcția infrastructura de 

comunicații 

Legea comunicaţiilor poştale 

nr.36/2016, art. 24 

II. TRANSPORT 

Obiectivul nr. 1: Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile și durabil 

Riscuri: 

1. Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor; 

2. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; 

3. Capacități instituționale reduse; 
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4. Fluctuația necontrolată a personalului calificat; 

5. Insuficiența echipamentului tehnic performant; 

6. Lipsa de finanțare a acțiunilor 

2.1.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea 

Biroului de Investigare a Accidentelor și 

Incidentelor în Transporturi 

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul cooperare în 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.1.2; 

Acordul de Asociere, art. 80 și 81, 

anexa X, anexa XXVII-D; 

Transpune:  

1. Directiva UE/2016/798;  

2. Directiva 2009/18/CE;  

3. Regulamentul UE/996/2010 

2.1.2. Elaborarea Programului de dezvoltare 

strategică a domeniilor transport şi 

infrastructura drumurilor (strategia de 

mobilitate) 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Decembrie Direcția infrastructură de 

transport; 

Direcția transport rutier; 

Serviciul transport feroviar; 

Serviciul transport aerian; 

Serviciul transport naval 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.1.3; 

Proiectul Strategiei pentru o 

economie incluzivă, durabilă și 

digitală până în anul 2030 

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea și promovarea politicilor în domeniul transportului feroviar 

Riscuri: 

1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională; 

2. Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor; 

3. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute  

2.2.1. Iniţierea negocierilor, semnarea şi 

ratificarea Acordului bilateral dintre 

Republica Moldova şi Ucraina privind 

reabilitarea tronsonului de cale ferată 

Basarabeasca–Berezyne 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Martie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.2. 

2.2.2. Elaborarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Autorității 

feroviare 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.3; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

anexa X; 

Transpune: 

 

Directiva (UE) 2016/798, Planul 

de acțiuni al Guvernului 2021-

2022 

2.2.3. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind serviciile publice de transport 

Hotărâre de Guvern aprobată Octombrie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.4; 
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feroviar de călători pentru susţinerea 

transportului feroviar naţional de 

pasageri 

Acordul de Asociere RM-UE, 

anexa X; 

Transpune: 

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 

2.2.4. Iniţierea negocierilor asupra Acordului 

bilateral dintre Republica Moldova şi 

Republica Franceză privind reabilitarea 

tronsonului de cale ferată Ungheni–

Chişinău 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.5. 

 

2.2.5. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind drepturile şi obligaţiile 

călătorilor în transportul feroviar, în 

vederea îmbunătăţirii standardelor de 

calitate a serviciilor prestate în 

transportul feroviar 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.6. 

 

2.2.6. Elaborarea şi aprobarea proiectului 

contractului multianual pentru 

întreţinerea infrastructurii feroviare, în 

vederea creşterii competitivităţii 

transportului feroviar 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.7; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

anexa X; 

Transpune: 

Directiva 2012/34/UE, care a 

abrogat Directiva 91/440/CE şi 

Directiva 2001/14/CE (2018) 

2.2.7. Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” în societate pe acţiuni cu 

subdiviziuni interne, separate şi 

funcţionale 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport feroviar Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.2.8; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

art.81 lit.(e); 

Hotărârea Guvernului 

nr.1042/2017 privind aprobarea 

Concepţiei pentru restructurarea 

sectorului feroviar şi a Î.S. „Calea 

Ferată din Moldova” pentru anii 

2018-2021 

Obiectivul nr. 3: Dezvoltarea transportului aerian 

Riscuri:  

1. Nerespectarea termenilor stabiliți în vederea transpunerii acquis-ului comunitar în legislația națională (ASAC); 

2. Imposibilitatea aplicării cadrului normativ în domeniu; 

3. Situații excepționale cu limitarea activităților; 

4. Înregistrarea neconformităților în raport cu standardele internaționale din domeniul aviației civile 
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2.3.1. Elaborarea şi aprobarea Programului 

naţional de facilitare a transporturilor 

aeriene în vederea simplificării 

procedurilor/ formalităţilor necesare 

pentru degajarea aeronavelor, a 

pasagerilor şi a mărfurilor 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.4; 

Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale (OACI), Anexa 19 

2.3.2. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

de stabilire a cerinţelor de utilizare a 

spaţiului aerian şi a unor proceduri de 

operare în ceea ce priveşte navigaţia 

bazată pe performanţe, în scopul 

îmbunătăţirii managementului traficului 

aerian 

Hotărâre de Guvern aprobată Februarie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.5; 

Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune:  

Regulamentul (UE) nr.1048/2018 

2.3.3. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

de stabilire a cerinţelor şi procedurilor 

de operare a aeronavelor fără pilot la 

bord, în vederea instituirii principiilor de 

bază pentru asigurarea siguranţei 

aeronautice şi a securităţii vieţii 

pasagerilor 

Hotărâre de Guvern aprobată Martie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.7; 

Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III 

Transpune:  

Regulamentele (UE) nr.945/2019;  

nr.947/2019 

2.3.4. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii 

nr.160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Aprilie Serviciul transport aerian Codul aerian nr. 301/2017; 

Hotărârea Guvernului nr. 870/2020 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind autorizarea zborurilor și 

utilizarea spațiului aerian național 

de către aeronavele civile și de stat; 

Hotărârea Guvernului nr. 831/2018 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile 

administrative referitoare la 

operațiunile aeriene; 

Hotărârea Guvernului nr. 641/2019 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind menținerea navigabilității 

aeronavelor și a produselor, 

reperelor și dispozitivelor 

aeronautice și autorizarea 

întreprinderilor și a personalului cu 

atribuții în domeniu; 

Hotărârea Guvernului  nr. 204/2020 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a 
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cerințelor tehnice și a procedurilor 

administrative referitoare la 

personalul navigant din aviația 

civilă; 

Hotărârea Guvernului  nr. 134/2019 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a 

cerințelor și procedurilor 

administrative referitoare la 

certificatele de controlor aerian 

2.3.5. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

de stabilire a cerinţelor şi procedurilor 

pentru furnizorii de management al 

traficului aerian, care va stabili noi 

condiţii de certificare a furnizorilor de 

servicii de trafic aerian 

Hotărâre de Guvern aprobată Mai Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.12; 

Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune:  

Regulamentul (UE) nr.373/2017 

2.3.6. Semnarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul 

Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord privind serviciile 

aeriene, pentru asigurarea continuității 

desfășurării serviciilor aeriene dintre 

cele două state, ca urmare a ieșirii Marii 

Britanii din UE 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Serviciul cooperare în 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.10; 

Hotărârea Guvernului nr.191/2019  

cu privire la inițierea negocierilor 

asupra proiectului Acordului dintre 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Regatului Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord privind 

serviciile aeriene și acordarea 

împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia  

2.3.7. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărârii Guvernului 

nr.1/2013 cu privire la aprobarea 

cuantumului plăților de supraveghere a 

menținerii condițiilor de certificare a 

Autorității Aeronautice Civile 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Serviciul transport aerian 

  

Codul Aerian nr. 301/2017 

2.3.8. Identificarea soluţiilor şi crearea 

condiţiilor atractive în vederea atragerii 

companiilor low-cost pe piaţa 

aeronautică a Republicii Moldova 

Negocieri cu operatorii 

companiilor low-cost 

desfășurate 

Iunie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.11. 

 

2.3.9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind autorizarea emițătoarelor și 

frecvențelor radio 

Hotărâre de Guvern aprobată Iulie Serviciul transport aerian Codul Aerian nr. 301/2017 
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2.3.10. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărârii Guvernului 

nr.204/2020 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de stabilire a cerințelor 

tehnice și a procedurilor administrative 

referitoare la personalul navigant din 

aviația civilă 

Hotărâre de Guvern aprobată Iulie Serviciul transport aerian 

 

Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentele (UE) 

nr. 2019/1747; 

nr. 2020/359; 

nr. 2020/723; 

nr. 2020/2193 

2.3.11. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

de stabilire a cerințelor tehnice și a 

procedurilor administrative referitoare la 

operațiunile aeriene 

Hotărâre de Guvern aprobată August Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune:  

Regulamentele (UE) 

nr. 965/2012 

nr. 2020/2036 

2.3.12. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărîrii Guvernului 

nr.653/2018 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile 

administrative referitor la aerodromuri 

Hotărâre de Guvern aprobată August Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentele (UE) 

nr. 2020/469; 

nr. 2020/1234; 

nr. 2020/2148 

2.3.13. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind schema de compensare şi 

reducere a emisiilor de carbon provenite 

din aviaţia civilă, în vederea instituirii 

unui sistem de compensare pentru 

reducerea emisiilor de CO2 pentru 

zborurile internaţionale 

Hotărâre de Guvern aprobată Septembrie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.12; 

Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale (OACI), Anexa 16, 

vol.IV 

2.3.14. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Codului Aerian 

nr. 301/2017 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Octombrie Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune:  

Regulamentul (UE) 2018/1139 

2.3.15. Elaborarea și aprobarea cerințelor 

subsecvente operațiunilor aeriene cu 

aeronave ușoare și ultraușoare 

Hotărâre de Guvern aprobată Octombrie Serviciul transport aerian Codul Aerian nr. 301/2017 

2.3.16. Elaborarea studiului de prefezabilitate 

privind reabilitarea aeroporturilor 

regionale 

Studiu finalizat şi prezentat 

Guvernului 

Octombrie Serviciul transport aerian 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.3.13. 



11 
 

2.3.17. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

de stabilire a normelor detaliate pentru 

operarea baloanelor 

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentul (UE) nr. 2018/395 

2.3.18. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

de stabilire a normelor detaliate pentru 

operarea planoarelor 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentul (UE) nr. 2018/1976 

2.3.19. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărîrii Guvernului 

nr.641/2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind menținerea 

navigabilității aeronavelor și a 

produselor, reperelor și dispozitivelor 

aeronautice și autorizarea 

întreprinderilor și a personalului cu 

atribuții în domeniu 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentele (UE) 

nr. 2019/1383; 

nr. 2019/1384; 

nr. 2020/270 

2.3.20. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărîrii Guvernului 

nr.468/2019 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea 

cerințelor și procedurilor administrative 

de certificare pentru navigabilitate și 

mediu a aeronavelor și a produselor, 

pieselor și echipamentelor aferente, 

precum și certificarea organizațiilor de 

proiectare și producție 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport aerian Acordul privind Spaţiul Aerian 

Comun, Anexa III  

Transpune: 

Regulamentele (UE) 

nr. 2019/897; 

nr. 2020/570; 

nr. 2015/640 

2.3.21. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

modificare a Hotărârii Guvernului 

nr.476/2016 cu privire la aprobarea 

Metodologiei privind baza de calcul și 

aprobare a taxelor pentru serviciile 

aeroportuare și de navigație aeriană 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport aerian 

 

Codul Aerian nr. 301/2017 

Obiectivul nr. 4: Dezvoltarea transportului naval 

Riscuri:  

1. Insuficiența specialiștilor în domeniul naval; 

2. Fluctuația specialiștilor implicați în proces; 

3. Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către autoritățile publice și partenerii sociali; 

4. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute 
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2.4.1. Elaborarea Ordinului privind utilizarea 

formularelor DAVID (Danube 

Navigation Standard Forms), stabilite în 

cadrul Strategiei Uniunii Europene 

pentru Regiunea Dunării (SUERD)  

Ordin MIDR aprobat Ianuarie 

 

Serviciul transport naval, 

Serviciul cooperare în 

transport, 

Agenția Navală   

Hotărîrea Guvernului nr. 227/2021 

pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.1101/2018 cu privire 

la aprobarea Strategiei naţionale de 

management integrat al frontierei 

de stat pentru perioada 2018-2023 

şi a Planului de acţiuni pentru anii 

2018-2020 privind implementarea 

acesteia (anexa nr. 3-15.3.)  

2.4.2. Elaborarea și aprobarea Regulilor de 

înregistrare a navelor maritime, mixte și 

de navigație interioară, în vederea 

transparentizării și eficientizării 

procedurilor de înregistrare a navelor în 

Republica Moldova 

Hotărâre de Guvern aprobată Aprilie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.4.1; 

Codul navigaţiei maritime 

comerciale al Republicii Moldova 

nr. 599/1999; 

Legea nr.176/2013 privind 

transportul naval intern al 

Republicii Moldova 

2.4.3. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

implementarea și aprobarea normelor și 

standardelor privind examinarea tehnică 

a navelor de navigație interioară 

conectată și de recunoaștere a 

societăților de clasificare a navelor de 

navigație interioară, ce va permite 

exploatarea în siguranță a navelor de 

navigație interioară înregistrate sub 

pavilion național 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.4.2; 

Transpune:  

Directiva UE 2016/1629   

2.4.4. Elaborarea proiectului de lege pentru 

aderarea Republicii Moldova la 

Convenția privind facilitarea traficului 

maritim internațional (FAL), adoptată la 

Londra la 09 aprilie 1965 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

August Serviciul transport naval, 

Serviciul cooperare în 

transport, 

Agenția Navală   

Hotărîrea Guvernului nr. 706/2018 

cu privire la crearea Agenţiei 

Navale a Republicii Moldova (pct. 

10, sbp.1) 

2.4.5. Elaborarea și aprobarea Regulilor de 

navigație pe căile navigabile interioare 

ale fluviului Dunărea și pe căile 

navigabile interioare ale Republicii 

Moldova  

Hotărâre de Guvern aprobată Septembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Transpune Codul european pentru 

căile de navigație interioară (Rev.5) 

și Regulamentul privind navigația 

pe Dunăre  

2.4.6. Elaborarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (Codul 

navigației maritime comerciale al 

Republicii nr.599/1999, Legea 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Octombrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.4.3. 
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nr.176/2013 privind transportul naval 

intern al Republicii Moldova ș.a.), în 

scopul perfecționării mecanismului de 

înregistrare/notificare a navelor 

2.4.7. Elaborarea și aprobarea Normelor 

comune privind siguranța navigației 

maritime   

Hotărâre de Guvern aprobată Octombrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Transpune Capitolul V din 

Convenția privind siguranța vieții 

pe mare 

2.4.8. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului cu privire la 

formalitățile de raportare aplicabile 

navelor la sosirea în și/sau la plecarea 

din porturile Republicii Moldova, în 

vederea eliminării barierelor 

administrative și a îmbunătățirii 

procedurilor respective conform 

principiului ghișeului unic 

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.4.4; 

Acordul de Asociere RM-UE,  

anexa XXVIII-D 

Transpune: Regulamentul UE 

nr. 2019/1239 

2.4.9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind consolidarea securității portuare 

și a securității la bordul navelor 

maritime - se vor implementa cerințele 

privind securitatea portuară și a navelor 

împotriva acțiunilor ilicite 

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală   

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.4.5; 

Acordul de Asociere RM-UE,  

Anexa XXVIII-D 

Transpune: Directiva 2005/65 CE și 

Regulamentul CE nr. 725/2004 

2.4.10. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind procedurile de determinare a 

echipajului minim echipat în condiții de 

siguranță pentru navele maritime și/sau 

mixte sub pavilionul Republicii 

Moldova  și Regulamentului privind 

normele de stabilire a echipajului minim 

de siguranță la navele de navigație 

interioară care arborează pavilionul 

Republicii Moldova   

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală 

Convenția SOLAS 74 

2.4.11. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-

cadru cu privire la respectarea 

obligațiilor statului port  

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală 

Transpune  Directiva 2009/16/CE 

2.4.12 Elaborarea și aprobarea normelor 

recomandate în scopul facilitării 

traficului maritim internațional  

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală 

Convenția privind facilitarea 

traficului maritim internațional 

(FAL), adoptată la Londra la 09 

aprilie 1965 

2.4.13. Elaborarea și aprobarea proiectului  

hotărârii cu privire la formalitățile de 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Serviciul transport naval, 

Agenția Navală 

Convenția privind facilitarea 

traficului maritim internațional 
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raportare aplicabile navelor la sosirea în 

și/sau la plecarea din porturile 

Republicii Moldova 

(FAL), adoptată la Londra la 09 

aprilie 1965 

Obiectivul nr. 5: Dezvoltarea transportului rutier 

Riscuri: 

1. Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor; 

2. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; 

3. Capacități instituționale reduse; 

4. Fluctuația necontrolată a personalului calificat; 

5. Insuficiența echipamentului tehnic performant; 

6. Lipsa de finanțare a acțiunilor 

2.5.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale Transport Auto – entitate 

învestită cu funcții de emitere a actelor 

permisive și control 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.2; 

Legea nr. 140/2018  

2.5.2. Modificarea Legii nr.160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a 

activității de întreprinzător, prin 

ajustarea costurilor la actele permisive 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Februarie Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.3. 

 

2.5.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la efectuarea pe drumurile 

publice a transporturilor rutiere cu 

greutăți și/sau gabarite  

Hotărâre de Guvern aprobată Iulie Direcția transport rutier; 

Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.15; 

Codul transporturilor rutiere 

nr.150/2014, art.3 lit. e) 

2.5.4. Modificarea Codului transporturilor 

rutiere nr.150/2014 în scopul 

implementării Cărții Calității CEMT, 

eficientizării serviciilor regulate de 

transport rutier, revizuirii politicii 

tarifare pentru serviciile de transport 

persoane și activități conexe, combaterii 

transporturilor ilicite etc. 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Septembrie Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.18. 

2.5.5. Elaborarea Programului naţional de 

reînnoire a parcului de autobuze/ 

autocare antrenate la deservirea 

serviciilor regulate în trafic naţional 

Hotărâre de Guvern aprobată Octombrie Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.20. 

2.5.6. Digitalizarea serviciilor publice prestate 

de Agenţia Naţională Transport Auto 

prin implementarea sistemului 

Servicii digitalizate Noiembrie Agenția Națională Transport 

Auto, 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.21. 
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informaţional „e- Autorizaţie transport 

rutier”, prevăzut în Hotărârea 

Guvernului nr. 127/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

modul de ținere a registrelor de stat 

formate de Sistemul informaţional „e-

Autorizaţie transport” 

Direcția transport rutier 

2.5.7. Inițierea negocierilor privind semnarea 

Acordurilor interguvernamentale dintre 

Republica Moldova şi Luxemburg, 

Croația, Bosnia şi Herțegovina, 

Muntenegru, Albania, Norvegia, Suedia, 

Monaco, Siria, Mongolia şi China în 

domeniul transportului rutier 

internaţional de mărfuri şi persoane 

Acorduri negociate Decembrie Serviciul cooperare în 

transport, 

Direcția transport rutier,  

Agenția Națională Transport 

Auto 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.22. 

2.5.8. Semnarea Acordului dintre Guvernul  

Republicii Moldova și Guvernul 

Turkmenistanului privind transportul 

rutier internațional 

Acord semnat Decembrie Serviciul cooperare în 

transport, 

Direcția transport rutier,  

Agenția Națională Transport 

Auto 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.23. 

2.5.9. Semnarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Tadjikistan în domeniul 

transportului rutier internațional de 

mărfuri și persoane 

Acord semnat Decembrie Serviciul cooperare în 

transport, 

Direcția transport rutier,  

Agenția Națională Transport 

Auto 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.24. 

 

2.5.10. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

cu privire la desfăşurarea activităţilor 

stațiilor de inspecţie tehnică periodică a 

autovehiculelor 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția transport rutier  

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.25. 

 

2.5.11. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la autogări în vederea 

reglementării modului de organizare și 

funcționare a autogărilor 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția transport rutier  

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.27. 

2.5.12. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

implementarea sistemului informațional 

„Registrul rutelor” 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Agenția Națională Transport 

Auto,  

Direcția transport rutier  

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.26. 

2.5.13. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

al transporturilor rutiere de persoane și 

bagaje 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.28. 
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2.5.14. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la crearea și funcționarea 

subsistemului informațional 

„Monitorizare GPS” 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Agenția Națională Transport 

Auto, 

Direcția transport rutier 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.29 

2.5.15. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la crearea și funcționarea 

subsistemului informațional „e-Bilet” 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Agenția Națională Transport 

Auto, 

Direcția transport rutier 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.30. 

2.5.16. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la crearea și funcționarea 

sistemului informațional „Autotest” 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Agenția Națională Transport 

Auto, 

Direcția transport rutier 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.31. 

2.5.17. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la desfăşurarea activităţii de 

autoservice  

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Direcția transport rutier Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.32. 

III. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Obiectivul nr.1: Dezvoltarea infrastructurii drumurilor 

Riscuri:  

1. Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate; 

2. Reprezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;  

3. Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați; resurse limitate, inclusiv umane și financiare;  

4. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională 

3.1.1. Aprobarea Programului de repartizare a 

mijloacelor fondului rutier pentru 

drumurile publice naționale pe anul 

2022 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie 

 

Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.7; 

Legea fondului rutier nr. 720/1996 

3.1.2. Semnarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul 

României privind aspectele tehnice, 

financiare, juridice și organizatorice 

referitoare la  construirea, exploatarea, 

întreținerea și repararea podului rutier de 

frontieră între cele două state, peste râul 

Prut, între localităţile Ungheni 

(Republica Moldova) şi Ungheni 

(România) 

Acord semnat Ianuarie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.5. 

3.1.3. Semnarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Cabinetul de 

Miniștri al Ucrainei privind construcția 

podului rutier transfrontalier peste râul 

Acord semnat Ianuarie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.4. 
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Nistru la frontiera de stat moldo-

ucraineană în zona localităților Cosăuți–

Yampil 

3.1.4. Semnarea Acordului-cadru de finanțare 

dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Banca Europeană de Investiții în sumă 

de circa 150 mil. euro pentru 

reabilitarea, modernizarea și extinderea 

drumurilor naționale incluse în rețeaua 

transeuropeană de transport (TEN-T) 

Acord semnat 

 

Februarie Direcția infrastructură de 

transport 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.5. Creșterea eficienței utilizării mijloacelor 

fondului rutier alocate pentru drumurile 

naționale, prin reorganizarea Î.S. 

„Administrația de Stat a Drumurilor”, 

inclusiv creșterea capacităților de 

absorbție a mijloacelor financiare 

alocate pentru întreținerea, reparația, 

reabilitarea și construcția drumurilor, 

precum și din surse externe  

Hotărâre de Guvern aprobată Martie 

 

Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.10; 

Legea drumurilor nr.509/1995; 

Hotărîrea Guvernului  nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

Transport și Logistică pentru anii 

2013 – 2022 

3.1.6. Modificarea Legii nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății 

publice, în vederea delimitării clare a 

atribuțiilor de administrare a terenurilor 

adiacente drumurilor 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Martie Direcția infrastructura de 

transport 

Legea drumurilor nr. 509/1995; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.7. Aprobarea și implementarea Sistemului 

informațional automatizat de stat 

„Vinieta” în vederea îmbunătățirii 

sistemului de colectare, monitorizare și 

control al vinietei 

Hotărâre de Guvern aprobată 

Sistem implementat 

Martie 

 

Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.8; 

Codului fiscal nr. 1163/1997, 

titlului IX, Taxele rutiere 

3.1.8. Elaborarea Conceptului tehnic privind 

sistemul de cântărire în mișcare a 

mijloacelor de transport incluse în 

circulația pe drumurile publice 

Hotărâre de Guvern aprobată Martie 

 

Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.9. 

3.1.9. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

lege privind gestionarea siguranței 

circulației pe infrastructura rutieră, 

pentru majorarea nivelului de siguranță a 

drumurilor existente și nou-construite 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iunie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.12; 

Hotărârea Guvernului 

nr.1214/2010 cu privire la 

aprobarea Strategiei naţionale 

pentru siguranţă rutieră; 

Legea nr.131/2007 privind 

siguranţa traficului rutier 
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3.1.10. Modificarea Legii fondului rutier 

nr.720/1996 în vederea stabilirii unui 

mecanism durabil de finanțare a 

întreținerii drumurilor publice, inclusiv a 

unui sistem de monitorizare și control al 

utilizării mijloacelor alocate 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iulie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.13; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.11. Modificarea Legii drumurilor 

nr.509/1995 în vederea majorării 

responsabilității de administrare a 

drumurilor publice, inclusiv a  

utilizatorilor terenurilor din zonele 

drumurilor din intravilanul localităților 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iulie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.14; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022; 

Codul fiscal nr.1163/1997 

3.1.12. Semnarea Acordului-cadru de finanţare 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Banca Europeană de Investiţii şi Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare  în sumă de circa 150 mil. 

euro pentru reabilitarea, modernizarea şi 

extinderea drumurilor naţionale incluse 

în reţeaua transeuropeană de transport 

(TEN-T) 

Acord semnat Iulie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.16; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.13. Semnarea Acordului de finanţare dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Banca 

Mondială în sumă de circa 120 mil.euro 

pentru continuarea Proiectului de 

îmbunătăţire a drumurilor locale 

Acord semnat Iulie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.17; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.14. Elaborarea şi promovarea a minimum 3 

proiecte investiţionale pentru finanţarea 

construcţiei, modernizarea şi reabilitarea 

drumurilor naţionale 

3 proiecte investiţionale 

elaborate şi promovate 

Septembrie Direcția infrastructura de 

transport 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 6.5.19; 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.15. Monitorizarea implementării proiectelor 

în derulare privind reabilitarea, 

modernizarea și construcția drumurilor 

finanțate din surse externe (BERD, BEI, 

CE, BM) 

120 km de drumuri naționale 

reabilitate/finalizate; 

90 km de drumuri locale 

(coridoare) reabilitate/ 

finalizate; 

1500 mil. lei valorificate 

Decembrie 

 

Direcția infrastructură de 

transport 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 
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3.1.16. Colaborarea cu mediul academic  în 

vederea identificării și utilizării  

tehnologiilor performante, precum și  

perfecționării calificării specialiștilor în 

domeniul drumurilor în vederea 

eficientizării utilizării resurselor 

disponibile 

4 ședințe desfășurate; 

20 persoane instruite 

 

Decembrie Direcția infrastructura de 

transport, 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei, 

Î.S. Administrația de Stat a 

Drumurilor 

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

3.1.17. Elaborarea și promovarea Acordului de 

colaborare cu România în sensul 

întreținerii podurilor rutiere de frontieră. 

Acord elaborat și promovat Decembrie Direcția infrastructura de 

transport  

Hotărârea Guvernului nr.827/2013 

cu privire la aprobarea Strategiei de 

transport şi logistică pe anii 2013-

2022 

IV. CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Obiectivul nr.1. Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului şi al urbanismului 

Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Deficiențe de comunicare interinstituțională; 

3. Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; 

4. Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea Planului naţional de amenajare a teritoriului; 

5. Interes scăzut din partea mediului de afaceri; 

6. Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură 

4.1.1. Elaborarea și aprobarea unor cerințe şi 

standarde unice pentru seturile de date 

digitale referitoare la execuția 

construcțiilor şi obiectelor de 

infrastructură 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.7.  

4.1.2. Promovarea proiectului Codului 

urbanismului și construcțiilor, ce va 

stabili cadrul legal unitar pentru 

urbanism, planificarea teritorială, 

autorizarea și executarea lucrărilor de 

proiectare şi de construcții, asigurarea 

calităţii construcţiilor, a materialelor şi a 

produselor pentru construcţii 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Martie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț.7.1.1.  

4.1.3. Modificarea Concepţiei sistemului 

informaţional automatizat „Registrul 

obiectelor de infrastructură tehnico-

edilitară”, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.133/2014 şi Legea 

nr.150/2017 cu privire la Registrul 

Hotărâre de Guvern aprobată Aprilie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț.7.1.2; 

Legea nr.240/2018 pentru 

ratificarea Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională pentru 

lex:HGHG20140224133
lex:HGHG20140224133
lex:LPLP20170714150
lex:LPLP20170714150
lex:LPLP20181108240
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obiectivelor de infrastructură tehnico-

edilitară 

Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului de înregistrare şi 

evaluare funciară 

4.1.4. Elaborarea şi aprobarea Planului 

naţional de amenajare a teritoriului, care 

va stabili liniile directoare ale 

organizării şi dezvoltării durabile a 

teritoriului ţării 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Decembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.1.3; 

Legea privind principiile 

urbanismului şi amenajării 

teritoriului nr.835/1996, art.8 

alin.(1) 

Obiectivul nr.2. Asigurarea sistemului calității în construcții 

Riscuri:  

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice; 

2. Deficiențe de comunicare interinstituțională; 

3. Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; 

4. Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea anexelor naționale la eurocoduri și documentelor normative în construcții; 

5. Interes scăzut din partea mediului de afaceri; 

6. Insuficiența de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură 

4.2.1. Modificarea Regulamentului cu privire 

la atestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor cu activităţi în construcţii, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.329/2009, în scopul asigurării unor 

proceduri transparente şi al 

predictibilităţii cerinţelor ce necesită a fi 

respectate de specialişti 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.3. 

4.2.2. Modificarea Legii nr.721/1996 privind 

calitatea în construcţii, în vederea 

majorării termenului de garanţie post 

recepţie, în funcţie de categoria de 

importanţă a construcţiei, precum şi 

gestionarea deplină a surselor financiare 

speciale pentru dezvoltarea bazei 

normative 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Februarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Administrația de Stat a 

Drumurilor 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.2.  

4.2.3. Modificarea Regulamentului privind 

expertiza tehnică în construcţii, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.936/2006, 

în scopul stabilirii unor proceduri 

comprehensibile şi predictibile 

Hotărâre de Guvern aprobată Februarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.8; 

Legea privind calitatea în 

construcţii nr. 721/1996  

4.2.4. Instituirea Agenţiei Naţionale în 

Construcţii prin reorganizarea unor 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.1. 

lex:HGHG20090423329
lex:HGHG20090423329
lex:LPLP19960202721
lex:HGHG20060816936
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întreprinderi de stat în domeniul 

respectiv, în scopul fortificării 

instituţionale a domeniului construcţiilor 

4.2.5. Aprobarea Reglementării tehnice de 

stabilire a cerințelor minime pentru 

anumite produse de construcție – pentru 

domeniile nereglementate, care să 

asigure menținerea, pe întreaga durată de 

existenţă a construcţiilor, a cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiilor 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.11. 

4.2.6. Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.913/2016 privind aprobarea 

Reglementării tehnice cu privire la 

cerinţele minime pentru comercializarea 

produselor pentru construcţii, în scopul 

transpunerii Regulamentului (UE) 

nr.305/2011, care va prevedea cerinţe 

privind siguranţa clădirilor şi a altor 

construcţii 

Hotărâre de Guvern aprobată Iunie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.12. 

4.2.7. Elaborarea şi aprobarea a 17 anexe 

naţionale la eurocoduri, cu calibrarea 

celor existente, care va permite 

efectuarea proiectării structurilor bazate 

pe cerinţe de performanţă 

Anexe naţionale aprobate prin 

hotărârea Institutului de 

Standardizare din Moldova 

Iunie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.13. 

4.2.8. Elaborarea și aprobarea Chestionarului 

de evaluare tehnică a accesibilității 

infrastructurii pentru persoanele cu 

dizabilități 

Chestionar elaborat și aprobat Iunie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Hotărîrea Guvernului nr.723/2017 

cu privire la aprobarea Programului 

național de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități pentru 

anii 2017-2022 

4.2.9. Elaborarea unei noi arhitecturi a 

sistemului informațional 

www.ednc.gov.md  

„e-Documente Normative în 

Construcții” 

Sistemului informațional 

elaborat 

Iunie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Legea nr.721/1996 privind calitatea 

în construcții 

4.2.10. Elaborarea proiectului de hotărâre cu 

privire la aprobarea proiectului 

Acordului adițional nr.2 la Contractul de 

parteneriat public-privat pentru 

proiectarea și construcția arenei 

polivalente de interes național 

Hotărâre de Guvern elaborată Iulie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

Hotărîrea Guvernului nr.529/2019 

cu privire la transmiterea părții 

sociale a unei societăți comerciale 

la modificarea și abrogarea unor 

hotărârii ale Guvernului 

lex:HGHG20160725913
lex:HGHG20160725913
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4.2.11. Elaborarea şi aprobarea Planului de 

activitate pentru anul 2022 şi 

organizarea periodică a şedinţelor 

tripartite ale Comisiei de ramură pentru 

consultări şi negocieri colective în 

domeniul construcţiilor 

Plan de activitate aprobat;  

4 şedinţe organizate 

Decembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.4. 

4.2.12. Dezvoltarea sistemului naţional de 

documente normative în construcţii, 

conform Planului tematic pentru anul 

2022 aprobat, şi iniţierea procedurii de 

elaborare a 45 de documente normative 

în construcţii 

Plan tematic aprobat; 

45 documente normative în 

construcţii elaborate 

Decembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici și reglementări 

tehnice în construcții 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.2.17. 

4.2.13. Elaborarea registrului avizelor de 

verificare a proiectelor 

Registru elaborat Trimestrial Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

Hotărîrea Guvernului nr.936/2006 

pentru aprobarea Regulamentului 

privind expertiza tehnică în 

construcții 

4.2.14. Elaborarea registrului rapoartelor de 

expertiză tehnică a construcţiilor 

Registru elaborat Trimestrial Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

Hotărîrea Guvernului nr.361/1996 

cu privire la asigurarea calităţii 

construcţiilor 

4.2.15. Organizarea și desfășurarea comisiilor 

de atestare a specialiștilor în domeniul 

construcțiilor 

Cel puțin 15 comisii 

organizate 

Decembrie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

Legea 721/1996  privind calitatea în 

construcții; 

Hotărîrea Guvernului nr.329/2009 

pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiştilor cu 

activităţi în construcţii 

4.2.16. Modificarea Hotărâri Guvernului 

nr.361/1996 cu privire la asigurarea 

calităţii construcţiilor 

Hotărâre de Guvern elaborată Decembrie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

 

4.2.17. Modificarea Hotărâri Guvernului 

nr.360/1996 cu privire la controlul de 

stat al calităţii în construcţii 

Hotărâre de Guvern elaborată Decembrie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

 

4.2.18. Modificarea Hotărâri Guvernului 

nr.285/1996 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

 

4.2.19. Participarea la realizarea sarcinilor 

MIDR în calitate de partener public, 

stabilită prin contractul de parteneriat 

public-privat pentru proiectarea și 

Participarea și monitorizarea 

activităților Comisiei de 

recepție la terminarea 

lucrărilor; 

Decembrie 

 

Direcția urbanism, construcții 

și locuințe; 

Secția politici în urbanism 

Hotărîrea Guvernului nr.529/2019 

cu privire la transmiterea părții 

sociale a unei societăți comerciale 
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construcția arenei polivalente de interes 

național 

Monitorizarea activității 

conform Contractului de 

Parteneriat Public Privat 

la modificarea și abrogarea unor 

hătărîri ale Guvernului 

4.2.20. Elaborarea proiectului de lege privind 

Casa Socială a Constructorilor 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Decembrie  Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

Programul de activitate al 

Guvernului, Cap. VI/ Infrastructură 

și Dezvoltare Regională/ pct. 27 

Obiectivul nr.3. Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne 

Riscuri:  

1. Deficiențe de comunicare interinstituțională; 

2. Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; 

3. Lipsa resurselor financiare pentru desfășurarea campaniei de promovare a Legii condominiului; 

4. Interes scăzut din partea mediului de afaceri; 

5. Insuficiența și fluctuația resurselor umane 

4.3.1. Avizarea proiectului Legii 

condominiului, care va crea un mediu 

economico-social mai eficient de 

exploatare și întreținere a fondului 

locativ pe întreg teritoriul țării 

Aviz unic elaborat și aprobat 

de Guvern 

Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.3.1. 

4.3.2. Modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.988/2012 cu privire la Unitatea de 

implementare a Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

În contextul reformei Guvernului 

din anul 2021 și, respectiv, a 

reorganizării unor ministere, este 

necesară modificarea componenței 

Comitetului de Supraveghere al 

Unității de implementare a 

Proiectului de construcție a 

locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II, 

prevăzută în Anexa nr.2 la 

Hotărîrea Guvernului nr.988/2012 

4.3.3. Modificarea Regulamentului cu privire 

la modul şi condițiile de desfășurare a 

Proiectului de construcție a locuințelor 

pentru păturile social-economic 

vulnerabile II, aprobat prin Ordinului 

MDRC nr.75/2014  

Ordin aprobat și publicat Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

I.P. UIP 

Hotărîrea Guvernului nr.690/2017 

cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, pct.1 subpct.6; 

Hotărârea Curții de Conturi 

nr.36/2021 cu privire la Raportul 

auditului conformității asupra 

implementării Proiectului de 

construcție a locuințelor pentru 

păturile socialmente vulnerabile 
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4.3.4. Semnarea Acordului de grant dintre 

Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

asistentă tehnică – activități preparatorii 

la proiectul „Locuințe Sociale faza III” 

Acord semnat Ianuarie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.3.2. 

4.3.5. Iniţierea şi aprobarea semnării Acordului 

de împrumut dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei pentru lansarea fazei 

a III-a a Proiectului de asigurare cu 

locuinţe sociale 

Hotărâre de Guvern aprobată Aprilie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.3.2. 

4.3.6. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind modul de creare şi administrare a 

Fondului de reparație şi dezvoltare şi 

modul de calcul al contribuțiilor la fond, 

pentru asigurarea gestiunii transparente 

şi eficiente a mijloacelor financiare ale 

asociației de proprietari în condominiu 

Hotărâre de Guvern aprobată Septembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.3.6. 

4.3.7. Modificarea Legii nr.75/2015 cu privire 

la locuințe, în scopul ajustării 

prevederilor ce țin de administrarea 

locuințelor 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Decembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 7.3.8. 

V. ENERGETICĂ 

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea sectorului electroenergetic 

Riscuri:  

1. Modificarea priorităților proiectelor în contextul intensificării relațiilor cu Ucraina; 

2. Capacități limitate de resurse umane în Direcția politici în domeniul energetic a MIDR; 

3. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întîrziată a avizelor); 

4. Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul în curs; 

5. Limitări de deplasare a specialiștilor, implicați în proiecte de asistență tehnică, din afara țării în Republicii Moldova, cauză a situației epidemiologice 

5.1.1. Declararea utilității publice de interes 

național a lucrărilor de construcție a 

liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de 

transport al energiei electrice 

Vulcănești–Chișinău și a stației back-to-

back Vulcănești, ce va permite inițierea 

lucrărilor de construcție a LEA 400 kV 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Februarie 
Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii, 

Î.S. „Moldelectrica” 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.1; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

art.77 lit.(d); 

Strategia energetică a  Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

lex:LPLP2015043075
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Foaia de parcurs pentru sectorul 

electroenergetic din Republica 

Moldova 

5.1.2. Inițierea lucrărilor aferente construcției 

staţiei back-to-back Vulcănești 

(proiectul de interconectare a rețelelor 

de energie electrică dintre Republica 

Moldova și România), în scopul 

consolidării sistemului electroenergetic 

național și al conectării la ENTSO-E 

Caiet de sarcini elaborat; 

Licitație desfășurată; 

4 rapoarte de progres 

elaborate și prezentate 

 

 

Martie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii, 

Î.S. „Moldelectrica” 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.2; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

art.77 lit.(d); 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Foaia de parcurs pentru sectorul 

electroenergetic din Republica 

Moldova 

5.1.3. Modificarea Legii nr.107/2016 cu 

privire la energia electrică, în scopul 

transpunerii prevederilor UE privind 

integritatea și transparența pieței angro 

de energie, precum și al înlăturării mai 

multor constrângeri semnalate de 

participanții la piața energiei electrice 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Martie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.3; 

Acordul de Asociere RM-UE art.77 

lit. (d); 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice; 

Directiva (UE) 2019/944 privind 

normele comune pentru piața 

internă de energie electrică 

5.1.4. Actualizarea studiului de fezabilitate 

pentru proiectul investițional privind 

construcția LEA 400 kV Bălţi (RM) – 

Suceava (RO) şi a stației back-to-back 

aferente (inclusiv componenta Evaluarea 

impactului de mediu (ESIA)), care are 

drept scop confirmarea fezabilității 

interconexiunii Bălţi (RM) – Suceava 

(RO) şi a stației back-to-back aferente 

Studiu de fezabilitate 

actualizat 

Martie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii, 

Î.S. „Moldelectrica” 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.4; 

Strategia energetică a  Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Foaia de parcurs pentru sectorul 

electroenergetic din Republica 

Moldova 

5.1.5. Modernizarea stației electrice Chișinău 

330 kV și a sistemului de monitorizare și 

control, finanțate de Banca Mondială, în 

vederea consolidării sistemului 

electroenergetic național 

Contract semnat 
Aprilie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii, 

Î.S. „Moldelectrica” 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.5; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

art.77 lit.(d); 

Strategia energetică a  Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Foaia de parcurs pentru sectorul 

electroenergetic din Republica 

Moldova 
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5.1.6. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii 

nr.174/2017 cu privire la energetică  în 

scopul transpunerii versiunii adaptate a  

Regulamentului UE nr.347/2013 privind 

liniile directoare pentru infrastructurile 

energetice transeuropene 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

August Direcția politici în domeniul 

energetic 

Acordul de Asociere RM-UE art. 

77 lit. (b); 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice 

5.1.7. Inițierea construcției LEA de 400 kV pe 

direcția Vulcănești – Chișinău (proiectul 

de interconectare a rețelelor de energie 

electrică dintre Republica Moldova și 

România), în vederea sporirii securității 

energetice a țării prin diversificarea 

surselor și a rutelor de aprovizionare cu 

energie electrică 

Contract semnat; 

Debursări efectuate (10% din 

valoarea totală a proiectului) 

 

Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.1.6.; 

Acordul de Asociere RM-UE, 

art.77 lit.(d); 

Strategia energetică a  Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Foaia de parcurs pentru sectorul 

electroenergetic din Republica 

Moldova 

5.1.8. Modificarea Regulamentului cu privire 

la protecția rețelelor electrice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.514/2002  

cu scopul înlăturării mai multor 

constrângeri semnalate de participanții la 

piața energiei electrice 

Hotărîre de Guvern aprobată Decembrie  Direcția politici în domeniul 

energetic 

Acordul de Asociere RM-UE  

art.77 lit.(b) 

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea sectorului termoenergetic 

Riscuri:  

1. Tergiversarea procesului de promovare a proiectelor de acte normative la etapa de consultări publice (prezentarea întîrziată a avizelor); 

2.  Capacități limitate de resurse umane în Direcția politici în domeniul energetic; 

3. Prelungirea termenelor în cadrul procedurilor de licitații publice / internaționale pentru implementarea proiectelor în SACET Chișinău și Bălți; 

4. Nerespectarea de către antreprenorul general a angajamentelor asumate în cadrul proiectelor investiționale de îmbunătățire a eficienței SACET în Chișinău și Bălți 

5.2.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la protecția rețelelor termice 

Horărîre de Guvern aprobată Martie Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr.92/2014 cu privire la 

energia termică și promovarea 

cogenerării, art. 31. 

5.2.2. Efectuarea studiului de prefezabilitate 

privind combustibilul alternativ pentru 

centralele de cogenerare  

Studiu efectuat și validat  Mai Direcția politici în domeniul 

energetic 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Planul național de acțiuni pentru 

atenuarea crizei energetice 

5.2.3. Lansarea Proiectului „Sistemul 

termoenergetic al municipiului Bălți 

(„CET-Nord” SA)” - Faza II 

 

Acord de finanțare semnat și 

ratificat; 

Iulie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr. 92/2014 cu privire la 

energia termică și promovarea 

cogenerării; 
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Unitate de implementare a 

proiectului creată și deplin 

funcțională; 

Documentații de achiziții 

întocmite conform rigorilor;  

Lucrări demarate  

Strategia energetică a  Republicii 

Moldova până în anul 2030 

5.2.4. Modificarea Legii nr. 92/2014 cu privire 

la energia termică şi promovarea 

cogenerării, în scopul aducerii în 

concordanță cu prevederile legilor 

sectoriale din domeniul energetic (Legea 

nr.174/2017 cu privire la energetică, 

Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică, Legea nr.108/2016 cu privire 

la gazele naturale, Legea nr.139/2018 cu 

privire la eficiența energetică) 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iulie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Acordul de Asociere RM-UE  

art.77 lit.(b); 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice 

5.2.5.  Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.191/2002 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

prestare şi achitare a serviciilor locative, 

comunale şi necomunale pentru fondul 

locativ, contorizarea apartamentelor şi 

condițiile deconectării acestora de 

la/reconectării la sistemele de încălzire 

şi alimentare cu apă, în scopul stabilirii 

procedurilor și condițiilor de 

deconectare de la SACET, de măsurare 

și facturare a energiei termice 

consumatorilor din blocurile locative cu 

distribuția pe orizontală și a locurilor de 

uz comun a celor conectați și deconectați 

de la SACET 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția urbanism, construcții 

și locuințe, 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr. 92/2014 cu privire la 

energia termică și promovarea 

cogenerării 

5.2.6. Implementarea celui de-al doilea Proiect 

de îmbunătățire a eficienței sistemului 

de alimentare centralizată cu energie 

termică din mun. Chișinău (S.A. 

„Termoelectrica”), care are ca scop 

optimizarea procesului de generare a 

energiei termice și electrice, contribuind 

astfel la îmbunătățirea eficienței și 

securității aprovizionării cu energie 

electrică și termică a consumatorilor din 

mun. Chișinău 

Licitații lansate;  

Contracte de procurări/ 

servicii semnate 

Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii 

Legea nr. 92/2014 cu privire la 

energia termică și promovarea 

cogenerării; 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030 
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Obiectivul nr. 3: Dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere  

Riscuri:  

1. Promovarea dificilă a proiectelor de acte normative cauzată de complexitatea sporită a acestora; 

2. Apariția unor priorități neprevăzute în cadrul Direcției politici energetice în ceea ce privește politicile promovate; 

3. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor); 

4. Capacități limitate de resurse umane în Direcția politici în domeniul energetic; 

5. Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate 

5.3.1. Modificarea Legii nr.108/2016 cu 

privire la gazele naturale în vederea 

alinierii cadrului juridic primar național 

cu privire la gazele naturale la acquis-ul 

UE  

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi transmis 

Parlamentului 

Ianuarie Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.3.3; 

Acordul de Asociere RM-UE, art. 

77 lit.(b); 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice; 

5.3.2. Elaborarea proiectului de lege privind 

crearea şi menținerea nivelului minim al 

stocurilor de produse petroliere, în 

scopul stabilirii cadrului juridic necesar 

pentru asigurarea unui nivel ridicat de 

siguranță în aprovizionarea economiei 

naționale și a întregii societăți cu 

produse petroliere prin intermediul unor 

mecanisme viabile, transparente, 

nediscriminatorii și cu respectarea 

normelor de concurență 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern şi remis 

Parlamentului 

Iunie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.3.4; 

Acordul de Asociere RM-UE , art. 

77 lit.(b); 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice; 

5.3.3. Elaborarea unui studiu privind 

fezabilitatea construcției depozitelor 

subterane pentru înmagazinarea gazelor 

naturale pe teritoriul Republicii Moldova 

Studiu elaborat și validat 
Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.3.5; 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Planul național de acțiuni pentru 

atenuarea crizei energetice 

5.3.4. Elaborarea studiului privind dreptul de 

proprietate asupra rețelelor de gaze 

naturale 

Studiu elaborat și validat 
Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030; 

Planul național de acțiuni pentru 

atenuarea crizei energetice 

5.3.5. Abrogarea actelor normative desuete 

care nu corespund cadrului normativ 

primar din domeniul energetic 

(Hotărârea Guvernului nr.434/1998 

despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la furnizarea şi utilizarea energiei 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.9. 
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termice, Hotărârea Guvernului 

nr.715/2008 cu privire la măsurile de 

accelerare a procesului de gazificare 

internă a localităților etc.) 

5.3.6. Monitorizarea procesului de certificare a 

operatorului sistemului de transport SRL 

„Moldovatransgaz” 

Rapoarte ANRE analizate Decembrie  Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr.108/2016 cu privire la 

gazele naturale; 

Tratatul de constituire a 

Comunităţii Energetice 

Obiectivul nr. 4: Promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă 

Riscuri:  

1. Constrângeri administrative/ de procedură privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul în curs; 

3. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultări publice (prezentarea întârziată a avizelor); 

4. Capacități limitate de resurse umane în Direcția politici în domeniul energetic și la Agenția pentru Eficiență Energetică; 

5. Asistență tehnică limitată pentru acoperirea activităților planificate 

5.4.1. Modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.750/2016 pentru aprobarea 

regulamentelor privind cerinţele în 

materie de proiectare ecologică 

aplicabile produselor cu impact 

energetic în vederea aprobării 

Regulamentului privind cerinţele de 

randament pentru cazanele noi de apă 

caldă cu combustie lichidă sau gazoasă 

Hotărâre de Guvern aprobată  Martie Direcția politici în domeniul 

energetic 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.4; 

Tratatul de constituire a Comunităţii 

Energetice 

 

5.4.2. Modificarea Legii nr. 44/2014 privind 

etichetarea produselor cu impact 

energetic, în scopul alinierii cadrului 

juridic de reglementare care se aplică 

produselor cu impact energetic, 

introduse pe piață sau puse în funcțiune, 

pentru asigurarea etichetării energetice a 

produselor respective și furnizarea unor 

informații standard privind eficiența lor 

energetică 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern 

Martie Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.3; 

Acordul de Asociere RM-UE, art. 

77 lit. (b); 

Tratatul de constituire a Comunității 

Energetice 

 

5.4.3. Modificarea Legii nr.10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, în vederea îmbunătățirii 

mecanismelor de sprijin al investițiilor 

în proiecte de valorificare a energiei 

regenerabile 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Iunie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.5; 

Tratatul de constituire a Comunităţii 

Energetice 
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5.4.4. Lansarea proiectului „Eficiența 

energetică în Republica Moldova” 

(MEEP) 

 

Manual operațional elaborat; 

Studiu de fezabilitate 

elaborat;  

Lista clădirilor publice 

selectate elaborată; 

Audituri energetice și proiecte 

tehnice de execuție elaborate; 

 

August Direcția politici în domeniul 

energetic 

Agenția pentru Eficiență 

Energetică 

Unitatea Consolidată de 

Implementare și Monitorizare 

a Proiectelor în domeniul 

Energeticii; 

Ministerul Finanțelor 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.1; 

Legea nr. 139/2018 cu privire la 

eficiența energetică 

 

5.4.5. Modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.1003/2014 pentru aprobarea 

regulamentelor privind cerințele de 

etichetare energetică a unor produse cu 

impact energetic, care va permite 

informarea consumatorilor despre 

performanța energetică a produselor cu 

impact energetic pe care le procură și le 

va permite generarea de economii de 

energie 

Hotărâre de Guvern aprobată August Direcția politici în domeniul 

energetic 

Acordul de Asociere RM-UE; art. 

77 lit. (b);  

Tratatul de constituire a Comunității 

Energetice 

 

5.4.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la efectuarea auditului 

energetic de către întreprinderile mari 

Hotărâre de Guvern aprobată Septembrie Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr. 139/2018 cu privire la 

eficiența energetică, art. 9 alin. (1) 

lit. g) 

5.4.7. Monitorizarea realizării activităților de 

pregătire а specialiștilor în domeniul 

eficienței energetice, реrfоrmаnțеi 

energetice а clădirilor și еnergiеi 

regenerabile, inclusiv сrеаrеа și ținerea 

rеgistrеlоr relevante 

Registrul electronic al 

auditorilor și auditurilor 

energetice elaborat;  

Numărul total al rapoartelor 

de audit energetic înregistrate; 

Registrul electronic al 

instalatorilor de sisteme 

regenerabile elaborat; 

Numărul de instalatori de 

sisteme de energie 

regenerabilă calificați 

Octombrie Agenția pentru Eficiență 

Energetică; 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Legea nr. 139/2018 cu privire la  

eficiența energetică; 

Legea nr.10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile 

 

5.4.8. Elaborarea Sistemului informațional 

național în domeniul eficienței 

energetice a clădirilor  

Caiet de sarcini elaborat; 

Servicii de proiectare 

contractate 

Noiembrie Direcția politici  în domeniul 

energetic; 

Agenția pentru Eficiență 

Energetică 

Legea nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 

5.4.9. Elaborarea Programului Național privind 

dezvoltarea sectorului biomasei, pentru 

identificarea soluțiilor durabile de 

Hotărâre de Guvern aprobată Noiembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.6; 

Strategia energetică a Republicii 

Moldova până în anul 2030;  
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valorificare a potențialului energetic al 

biomasei solide 

Legea nr. 10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile 

5.4.10. Modificarea Legii nr.139/2018 privind 

eficiența energetică, în vederea 

armonizării acesteia la prevederile 

Directivei UE 2018/2002 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și transmis 

Parlamentului 

Decembrie Direcția politici în domeniul 

energetic 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice 

5.4.11. Elaborarea Strategiei energetice  a 

Republicii Moldova până în anul 2030 

cu viziune până în anul 2050  

Hotărâre de Guvern elaborată Decembrie  Direcția politici în domeniul 

energetic 

Tratatul de constituire a Comunităţii 

Energetice 

5.4.12. Elaborarea și aprobarea Planului 

național integrat privind energia și clima 

– document unic de politici pe termen 

lung în domeniul energiei și 

schimbărilor climatice, care va stabili, 

până în anul 2030, țintele și obiectivele 

statului în domeniul decarbonizării, 

eficienței energetice și a surselor 

regenerabile de energie 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.7; 

Tratatul de constituire a 

Comunității Energetice 

 

5.4.13. Lansarea proiectului „Program 

inovațional Tehnologii Curate pentru 

întreprinderile mici și mijlocii și Start-

upuri” 

1 contract de finanțare 

semnat cu Organizația de 

Dezvoltare Industrială a 

Națiunilor Unite (UNIDO); 

5 start-upuri în domeniul 

energiei curate identificate  și 

premiate; 

5 proiecte-pilot implementate 

Decembrie 

 

Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Agenția pentru Eficiență 

Energetică 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 8.4.10; 

Legea nr. 139/2018 cu privire la 

eficiența energetică; 

Legea nr.10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile 

5.4.14. Рrоmоvаrеа si diseminarea infоrmаțiilоr 

cu privire la eficiența energetică și 

sursele de energie regenerabilă, inclusiv 

organizarea concursurilor naționale, 

atelierelor de lucru, seminare, vizite de 

studiu, conferințe, expoziții naționale și 

internaționale pentru promovarea 

eficienței energetice și valorificarea 

surselor de energie regenerabilă 

Numărul de evenimente 

organizate 

Decembrie Agenția pentru Eficiență 

Energetică; 

Direcția politici  în domeniul 

energetic 

Legea nr.139/2018 cu privire la  

eficiența energetică; 

Legea nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor; 

Legea nr.10/2016 privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile; 

Legea nr.44/2014 privind 

etichetarea produselor cu impact 

energetic 

5.4.15. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la autorizarea evaluatorilor 

energetici, a inspectorilor sistemelor de 

Hotărâre de Guvern aprobată Decembrie Direcția politici  în domeniul 

energetic; 

Legea nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 
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încălzire și a inspectorilor sistemelor de 

climatizare 

Agenția pentru Eficiență 

Energetică 

5.4.16. Aprobarea modificărilor la Normativele 

în Construcții NCM M.01.02:2016 

Performanța energetică a clădirilor, 

Metodologia de calcul al performanței 

energetice a clădirilor și NCM 

M.01.01:2016 Eficiența energetică a 

clădirilor rezidențiale Performanța 

energetică a clădirilor Cerințe minime de 

performanță energetică  a clădirilor  

2 Normative aprobate  Decembrie Direcția urbanism construcții 

și locuințe; 

Direcția politici în domeniul 

energetic 

 

Legea nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 

 

5.4.17. Elaborarea Hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea registrelor electronice pentru 

dezvoltarea industriei serviciilor de 

auditare energetică, evaluare a 

performanței energetice a clădirilor, 

inspectare a sistemelor de încălzire şi 

climatizare, instalarea de sisteme mici de 

valorificare a energiei regenerabile, 

management energetic în clădirile 

publice etc. 

2 hotărâri de Guvern 

aprobate; 

4 Registre ale specialiştilor 

calificaţi şi înregistraţi create 

şi actualizate 

Decembrie Direcția politici în domeniul 

energetic, 

Agenția pentru Eficiență 

Energetică 

Legea nr.139/2018 privind eficiența 

energetică; 

Legea nr.128/2014 privind 

performanța energetică a clădirilor 

VI. DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea politicii de dezvoltare regională 

Riscuri: 

1. Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative; 

2. Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative; 

3. Insuficiența de consultanță și expertiză în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative; 

4. Insuficiența unor indicatori pentru stabilirea corectă a obiectivelor 

6.1.1. 
Aprobarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Regională pentru anii 2022-

2024 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.1.1; 

Politica de coeziune a UE 2021-

2027 

6.1.2. 
Aprobarea Documentului unic de 

program pentru anii 2022-2024 

Hotărâre de Guvern aprobată Ianuarie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.1.3; 

Politica de coeziune a UE 2021-

2027 

6.1.3. 
Elaborarea mecanismului de susținere a 

contribuțiilor autorităților publice locale 

pentru proiectele de infrastructură 

finanțate din surse externe 

Mecanism identificat; 

Proiecte finanțate; 

Proiecte realizate 

Martie Direcția politici de dezvoltare 

regională, 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.1.6. 

 



33 
 

Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

6.1.4. 
Promovarea Acordului de finanțare a 

proiectului „Securitatea aprovizionării 

cu apă și sanitație în Republica 

Moldova” 

Acord ratificat Iunie Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

 

6.1.5.  
Elaborarea cadrului normativ secundar 

privind realizarea politicii de stat în 

domeniul dezvoltării regionale și locale 

3 hotărîri de Guvern aprobate August Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

6.1.6. 
Aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul 

României privind reglementarea 

construirii unor apeducte 

(interconectarea sistemelor de 

aprovizionare cu apă potabilă din 

România cu localităţile din raioanele 

Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălesti) 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

 

Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.1.4. 

 

6.1.7. 
Dezvoltarea și aprobarea Sistemului 

informaţional pentru gestiunea 

proiectelor de dezvoltare regională și 

locală 

Hotărâre de Guvern aprobată, 

Sistem informațional 

funcțional 

Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.1.7 și 

acț. 9.1.8. 

Obiectivul nr. 2: Creșterea competitivității regiunilor de dezvoltare 

Riscuri: 

1. Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp; 

2. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor; 

3. Falimentarea întreprinderilor de executare a lucrărilor 

6.2.1. Crearea unităţilor de implementare a 

proiectelor pentru implementarea 

Programului naţional de dezvoltare a 

oraselor-poli de crestere 

6 unităţi de implementare a 

proiectelor în cadrul oraselor-

poli de crestere constituite 

Martie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.4.3; 

Hotărîrea Guvernului nr. 916/2020  

Programul național de dezvoltare a 

orașelor-poli de creștere în 

Republica Moldova pentru anii 

2021-2027 

6.2.2. Desfășurarea unui nou Concurs de 

propuneri de proiecte pentru domeniile 

de intervenție aferente dezvoltării urbane  

Concurs desfășurat Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 916/2020 

Programul național de dezvoltare a 

orașelor-poli de creștere în 

Republica Moldova pentru anii 

2021-2027 
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6.2.3. Implementarea proiectelor de 

dezvoltarea economică și a 

infrastructurii de suport în afaceri a 

regiunilor, prevăzute în Documentul 

unic de program 2022-2024 

Număr de proiecte inițiate 

14; 

Număr de proiecte finalizate 

Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

Documentul Unic de Program 

pentru anii 2022-2024 

6.2.4. Implementarea proiectelor de dezvoltare 

urbană, prevăzute în Documentul unic 

de program 2022-2024 

Număr de proiecte inițiate 6; 

Număr de proiecte finalizate 6 

 

Decembrie Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

 

Documentul Unic de Program 

pentru anii 2022-2024; 

Hotărîrea Guvernului nr. 916/2020  

Programul național de dezvoltare a 

orașelor-poli de creștere în 

Republica Moldova pentru anii 

2021-2027 

6.2.5. Inițierea elaborării Programului de 

accelerare a dezvoltării mun. Bălţi ca pol 

de dezvoltare 

Program inițiat Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.4.2. 

Obiectivul nr.3: Dezvoltarea infrastructurii regionale și locale 

Riscuri: 

1. Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de extinderea termenului de executare; 

2. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor; 

3. Falimentarea întreprinderilor ce execută lucrările de construcții; 

4. Rigiditatea aplicaților de a recepționa lucrările executate 

6.3.1. Elaborarea Regulamentului pentru 

finanţarea proiectelor de reabilitare și 

dezvoltare a infrastructurii locale 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Ianuarie  Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.5.1. 

6.3.2. Declararea utilității publice de interes 

național a lucrărilor de construcție a 

Apeductului magistral Chișinău-

Strășeni-Călărași 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Aprilie  Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

 

6.3.3. Desfășurarea Concursului de propuneri 

de proiecte pentru finanțarea proiectelor 

de reabilitare și dezvoltare a 

infrastructurii locale 

Concurs de propuneri de 

proiecte desfășurat 

Iulie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.3.2. 

6.3.4. Implementarea proiectelor de 

aprovizionare cu apă și canalizare 

prevăzute în Documentul unic de 

program 2022-2024 

Număr de proiecte inițiate - 

26; 

Număr de proiecte finalizate 

 

Decembrie  Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, acț. 9.3.3; 

Documentul Unic de Program 

pentru anii 2022-2024 

6.3.5. Implementarea proiectelor de reabilitare 

și dezvoltare a infrastructurii locale, 

Număr de proiecte inițiate; 

Număr de proiecte finalizate 

Decembrie  Secția relații cu instituțiile de 

dezvoltare regională 

Documentul Unic de Program 

pentru anii 2022-2024 
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prevăzute în Documentul unic de 

program 2022-2024 

Obiectivul nr.4: Consolidarea capacităților instituțiilor de dezvoltare regională 

Riscuri: 

1. Schimbări în componența Consiliului Național; 

2. Imposibilitatea adoptării deciziilor; 

3. Reforme în cadrul instituțional de funcționare  

6.4.1. Organizarea ședințelor Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale 

Număr ședințe organizate; 

Număr decizii aprobate 

Trimestrial Direcția politici de dezvoltare 

regională 

 

Legea nr.438/2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica 

Moldova; 

Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 

cu privire la măsurile de realizare a 

Legii nr.438/2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica 

Moldova  

6.4.2. Instituționalizarea Regiunii de 

dezvoltare Chișinău 

CRD constituit; 

ADR funcțional 

Decembrie Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Legea nr.438/2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica 

Moldova  

6.4.3. Organizarea ședințelor de instruire 

pentru funcționarii instituțiilor de 

dezvoltare regională 

Număr ședințe organizate; 

Număr de participanți  

Martie  

Octombrie 

Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Planul anual de instruire 

6.4.4. Realizarea cursurilor de instruire pe 

domeniul dezvoltării regionale în cadrul 

Academiei de Administrare Publică 

Număr de cursuri realizate; 

Număr de participanți 

Februarie 

Septembrie 

Direcția politici de dezvoltare 

regională 

Programul de instruiri al AAP 

VII. PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Obiectivul nr.1: Asigurarea procesului de planificare strategică și bugetară în cadrul ministerului, precum și monitorizarea rezultatelor obținute 

Riscuri: 

1. Abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor;  

2. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; 

3. Neprezentarea informațiilor relevante/ rapoartelor în termen; 

4. Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a avizelor la proiecte de către participanții la proces; 

5. Comunicare insuficientă cu responsabilii pentru asigurarea transparenţei din cadrul subdiviziunilor ministerului 

7.1.1. Planificarea anuală a activității 

ministerului  

Plan de activitate aprobat și 

publicat pe pagina web a 

ministerului 

Ianuarie 

Decembrie 

Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 

cu privire la planificarea, 

elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și 
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evaluarea documentelor de politici 

publice 

7.1.2. Monitorizarea și evaluarea realizării 

Planului anual de activitate al 

ministerului  

3 rapoarte de progres 

elaborate; 

1 raport de evaluare elaborat 

și publicat pe pagina web a 

ministerului 

Ianuarie 

Trimestrial 

Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 

cu privire la planificarea, 

elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de politici 

publice 

7.1.3. Monitorizarea implementării Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2021- 

2021 

12 rapoarte de progres 

elaborate; 

Platforma de raportare 

PlanPRO actualizată lunar 

Lunar Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 

cu privire la planificarea, 

elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de politici 

publice; 

Hotărîrea Guvernului nr. 235/2021  

cu privire la aprobarea Planului de 

acţiuni al Guvernului pentru anii 

2021-2022 

7.1.4. Coordonarea procesului de elaborare de 

către subdiviziunile structurale a 

proiectelor Strategiilor Sectoriale de 

Cheltuieli (SSC) în domeniile de 

activitate ale ministerului, în contextul 

procesului CBTM pentru anii 2023-2025 

4 proiecte de SSC elaborate, 

prezentate Ministerului 

Finanțelor și plasate pe pagina 

web a ministerului 

Ianuarie - 

Iunie 

Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Secția financiar 

administrativă; 

Subdiviziunile ministerului 

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.209/2015 

7.1.5. Elaborarea rapoartelor privind realizarea 

SSC pentru anul 2021 

4 rapoarte elaborate, remise 

Ministerului Finanțelor și 

plasate pe pagina web a 

ministerului 

Martie Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Secția financiar 

administrativă; 

Subdiviziunile ministerului 

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.209/2015 

7.1.6. Coordonarea procesului de elaborare de 

către subdiviziunile structurale ale 

ministerului a bugetului pe programe 

bazate pe performanță 

23 subprograme elaborate, 

remise Ministerului 

Finanțelor și plasate pe pagina 

web al ministerului; 

Notă informativă elaborată 

August Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Secția financiar 

administrativă; 

Subdiviziunile ministerului 

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.209/2015 

7.1.7. Coordonarea procesului de elaborare a 

rapoartelor privind performanța pe 

programe/subprograme la situația din 31 

decembrie 2021 și 30 iunie 2022 

46 rapoarte elaborate și 

remise Ministerului 

Finanțelor 

Februarie 

August 

Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Secția financiar 

administrativă; 

Subdiviziunile ministerului 

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr.209/2015 
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7.1.8. Actualizarea Ordinului cu privire la 

asigurarea transparenței în procesul 

decizional în cadrul ministerului 

Ordin aprobat și plasat pe 

pagina web a ministerului 

Februarie Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor 

Legea nr.239/2008 privind 

transparența în procesul decizional; 

Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 

cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional 

7.1.9. Monitorizarea implementării 

prevederilor Legii privind transparența 

în procesul decizional 

Raport anual elaborat, 

publicat și remis Cancelariei 

de Stat; 

Minim 80% din actele 

normative elaborate de 

minister au fost consultate 

public 

Februarie Direcția analiză, monitorizare 

și evaluare a politicilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Legea nr.239/2008 privind 

transparenţa în procesul decizional 

Obiectivul nr.2: Coordonarea proiectelor/programelor de asistență în domeniile de activitate ale ministerului 

Riscuri:  

1. Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; 

2. Insuficiența resurselor umane; 

3. Prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor 

7.2.1. Revizuirea și actualizarea Matricei 

„Proiecte de asistență externă pe 

domeniile Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale” 

Matrice actualizată  plasată pe 

pagina web a ministerului 

Iulie 

Decembrie 

Serviciul coordonarea 

asistenței externe; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărîrea Guvernului nr.377/2018 

cu privire la reglementarea cadrului 

instituțional și mecanismului de 

coordonare și management al 

asistenței externe 

7.2.2. Coordonarea negocierilor și promovarea 

acordurilor internaționale cu partenerii 

de dezvoltare privind finanțarea/ 

implementarea proiectelor de asistență 

externă 

Proiecte de acorduri negociate 

și promovate 

Decembrie Subdiviziunile ministerului; 

 Serviciul coordonarea 

asistenței externe 

 

Hotărîrea Guvernului nr.377/2018 

cu privire la reglementarea cadrului 

instituțional și mecanismului de 

coordonare și management al 

asistenței externe 

7.2.3. Monitorizarea proiectelor de asistență 

externă existente și elaborarea 

rapoartelor de monitorizare privind 

implementarea proiectelor şi 

programelor de asistență externă ale 

ministerului  

Raport elaborat Trimestrial  Serviciul coordonarea 

asistenței externe; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărîrea Guvernului nr.377/2018 

cu privire la reglementarea cadrului 

instituțional și mecanismului de 

coordonare și management al 

asistenței externe 

Obiectivul 3: Asigurarea managementului eficient al resurselor financiare alocate şi activităţii financiar-contabile 

Riscuri: 

1. Repartizarea incorectă a alocațiilor bugetare și neprezentarea în termenii stabiliți a planurilor de finanțare; 

2. Neprezentarea documentelor primare în termenii stabiliți; 



38 
 

3. Admiterea supra cheltuielilor şi a cheltuielilor nejustificate; 

4. Prezentarea dărilor de seamă cu erori şi întârzieri față de termenii stabiliți; 

5. Acces neautorizat la sistemul informațional de date 

7.3.1. Coordonarea şi elaborarea proiectului 

bugetului pentru aparatul central al 

ministerului şi instituţiilor din subordine. 

Coordonarea și elaborarea procesului 

prognozei preliminare a fluxului de surse 

externe, ale intrărilor de granturi și 

împrumuturi 

Proiectul de buget elaborat; 

Propunere de buget elaborată 

 

Trimestrul II-III 

 

 

Trimestrul I 

 

Secţia financiar-

administrativă 

Particularitățile Ministerului 

Finanțelor privind elaborarea și 

prezentarea propunerilor de buget și 

estimărilor pentru următorii doi ani 

7.3.2. Dezagregarea bugetului ministerului și a 

instituțiilor din subordine 

Alocații bugetare dezagregate 

 

Trimestrul I, IV Secţia financiar-

administrativă 

Legea bugetului de stat; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.208 din 24.12.2015; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.216 din 28.12.2015; 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale 

nr.181/2014; 

Legea contabilităţii nr. 113/2007 

7.3.3. Monitorizarea şi asigurarea executării 

acestuia 

Numărul notelor de 

contabilitate elaborare; 

Numărul rapoartelor 

statistice, fiscale elaborate; 

Numărul documentelor de 

plată elaborate 

Lunar Secţia financiar-

administrativă 

Legea bugetului de stat; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.208 din 24.12.2015; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.216 din  28.12.2015; 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale 

nr.181/2014; 

Legea contabilităţii nr. 113/2007 

7.3.4. Întocmirea rapoartelor financiare pe 

aparatului central al ministerului. 

Primirea și verificarea dărilor de seamă 

de la instituţiile din subordine. 

Întocmirea raportului consolidat 

Numărul rapoartelor 

financiare elaborate; 

Numărul rapoartelor 

financiare primite și 

verificate; 

Raport consolidat elaborat 

Semestrial 

9 luni 

anual 

Secţia financiar-

administrativă 

Legea bugetului de stat; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.208 din 24.12.2015; 

Ordin Ministerului Finanțelor 

nr.216 din  28.12.2015; 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţi bugetar-fiscale 

nr.181/2014; 

Legea contabilităţii nr. 113/2007 

7.3.5. Asigurarea integrităţii valorilor 

materiale. Inventarierea bunurilor aflate 

în gestiunea ministerului 

Numărul rapoartelor 

elaborate; 

Lunar 

Trimestrul IV 

Secţia financiar-

administrativă 

Legea contabilităţii nr.113/2007; 

Ordinul Ministerului Finanțelor 

nr.60 din 29.05.2012 
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Numărul documentelor 

primare intrate/ieșite; 

Numărul listelor de 

inventariere elaborate 

Obiectivul nr.4: Asigurarea gestionării şi exploatării bunurilor, inclusiv a procesului de achiziții publice de bunuri și servicii pentru necesitățile ministerului 

Riscuri: 

1. Omiterea procurării de bunuri sau servicii din Planul anual de achiziții publice; 

2. Procurarea de bunuri fără contract 

7.4.1. Evaluarea necesarului achiziții de 

bunuri, lucrări şi servicii 

Plan de achiziții aprobat; 

Numărul contractelor 

înregistrate la Trezoreria 

Ministerului Finanțelor 

Decembrie Secţia financiar-

administrativă, 

Secția juridică 

Lege privind achizițiile publice 

nr.131/2015 

Obiectivul nr.5: Promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul ministerului 

Riscuri: 

1. Implicarea factorilor interni şi externi pentru favorizarea candidaților  care urmează a fi angajați; 

2. Capacități reduse  pentru instruire a funcționarilor publici debutanți în;  

3. Confidențialitatea de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere pentru proba scrisă, a listei întrebărilor pentru interviu; 

4. Fluctuația necontrolată a personalului calificat din cadrul ministerului pentru organizarea activităților de mentorat în perioada de probă 

7.5.1. Organizarea şi desfășurarea 

concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante și temporar vacante 

Număr de concursuri  

desfășurate; 

Număr de procese verbale 

elaborate; 

Număr persoane angajate prin 

concurs; 

Ponderea funcţiilor publice 

ocupate prin concurs din 

totalul de funcții ocupate, %; 

Număr de contestații depuse 

de candidații la concurs 

Decembrie Serviciul resurse umane, 

Comisia de concurs 

 

Legea nr.158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 

privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului 

public 

7.5.2. Coordonarea şi monitorizarea procesului 

privind perioada de probă şi integrare a 

funcționarilor publici debutanți 

 

Număr de persoane instruite/ 

informate; 

Programe elaborate şi 

aprobate; 

Număr de funcționari publici 

debutanți confirmați în 

funcție 

Decembrie Serviciul resurse umane 

Conducătorii subdiviziunilor 

Legea nr.158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 

privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului 

public 
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Obiectivul nr.6: Dezvoltarea și menținerea standardelor înalt profesionale ale conduitei și performanței angajaților din cadrul ministerului 

Riscuri: 

1. Insuficiența resurselor umane pentru coordonarea și organizarea procesului de instruire internă și externă a angajaților ministerului; 

2. Fluctuația înaltă a cadrelor; 

3. Lipsa abilităților de formator la angajații cu funcții publice de conducere/execuție pentru instruirea personalului nou angajat, sau lipsa dorinței în organizarea acestor activități; 

4. Delegarea funcţionarilor publici neeligibili peste hotarele ţării sau fără perfectarea actului administrativ respectiv; 

5. Cheltuieli nejustificate de delegare;  

6. În cadrul instruirilor interne organizarea unui mediu înconjurător nefavorabil pentru cei care se instruiesc 

7.6.1. Desfășurarea procesului de identificare a 

necesităților de dezvoltare profesională a 

angajaților, elaborarea şi aprobarea 

Planului de dezvoltare profesională 

pentru anul 2022 

Planul de dezvoltare 

profesională elaborat şi 

aprobat 

Iulie 

Decembrie 

Serviciul resurse umane 

Conducătorii subdiviziunilor 

Legea nr.158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 

privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului 

public 

7.6.2. Coordonarea și organizarea procesului 

de instruire internă şi externă a 

funcționarilor publici din cadrul 

ministerului, conform Planului de 

instruire pentru anul 2022 

 

Număr de seminare de 

instruire desfășurate; 

Număr de funcționari publici 

instruiți; 

Gradul de instruire a 

personalului, %; 

Număr de funcţionari publici 

instruiţi cel puţin 40 ore anual; 

Număr de ordine de delegare 

la cursuri de instruire aprobate 

Decembrie Serviciul resurse umane 

Conducătorii și angajații 

subdiviziunilor structurale 

Legea nr.158/2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 

privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului 

public; 

Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 

pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la delegarea salariaților 

entităților din Republica Moldova; 

Ordinul MIDR nr.155-p din 

12.10.2021 cu privire la aprobarea 

Codului de conduită, etică și 

deontologie al angajaților 

aparatului central al MIDR; 

Ordinul MIDR nr. 188-p din 10.11 

2021 cu privire la aprobarea 

Regulamentului intern al MIDR 

Obiectivul nr.7: Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale 
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Riscuri: 

1. Defecțiuni tehnice ce pot crea dificultăți în introducerea datelor în Registrul e-Integritate; 

2. Responsabilitate redusă a angajaților care gestionează activitatea de actualizare a Registrului e-Integritate; 

3. Lipsa de control sau control redus din partea șefului subdiviziunii responsabile de emiterea actelor administrative 

7.7.1. Asigurarea includerii cerinței de 

declarare a averii și intereselor personale 

în toate actele administrative ce 

reglementează numirea în 

funcții/posturi, reîncadrarea și încetarea 

raporturilor de serviciu/de muncă a 

angajaților ministerului 

% de realizare a obiectivului 

în termen/peste termen; 

Număr de acte administrative 

interne (ordine) elaborate și 

aprobate; 

Număr de angajați 

familiarizați cu prevederile 

actelor administrative 

Decembrie Serviciul resurse umane 

 

Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor 

personale 

7.7.2. Asigurarea actualizării datelor la 

angajare, reîncadrare și încetarea 

raporturilor de serviciu/de muncă ale 

angajaților ministerului, în registrul 

electronic al subiecților declarării 

Registrul e-Integritate 

actualizat permanent 

Decembrie Serviciul resurse umane 

 

Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor 

personale 

Obiectivul nr.8: Securitatea internă a informațiilor atribuite la secretul de stat 

Riscuri: 

1. Nerespectarea termenilor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; 

2. Fluctuația personalului cu acces la secret de stat 

7.8.1. Asigurarea regimului secret prin 

actualizarea și implementarea sarcinilor 

şi metodelor de securitate internă, 

asigurarea planificării și respectării 

securității interne în cadrul ministerului 

Număr de sarcini realizate în 

termen din total sarcini 

Trimestrial Serviciul probleme speciale Legea nr.245/2008 cu privire la 

secretul de stat; 

Hotărîrea Guvernului nr.1176/2010 

pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la asigurarea regimului 

secret în cadrul autorităților publice 

și a altor persoane juridice 

7.8.2. Expertizarea și avizarea actelor 

normative aferente reglementării 

activității privind securitatea internă a 

informațiilor atribuite la secretul de stat, 

în limita competențelor atribuite 

Număr de acte expertizate și 

avizate 

Trimestrial Serviciul probleme speciale Legea nr.245/2008 cu privire la 

secretul de stat; 

Hotărîrea Guvernului nr.1176/2010 

pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la asigurarea regimului 

secret în cadrul autorităților publice 

și a altor persoane juridice 

7.8.3. Acordarea asistenței metodologice şi 

consultative la respectare și 

implementarea procedurilor speciale, 

privind asigurarea regimului secret in 

Număr de persoane instruite Trimestrial Serviciul probleme speciale Legea nr.245/2008 cu privire la 

secretul de stat; 

Hotărîrea Guvernului nr.1176/2010 

pentru aprobarea Regulamentului 
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cadrul autorității prin organizarea 

activităților de instruire specifică a 

personalului ministerului și 

conducătorilor entităților subordonate 

ministerului, care au acces la informații 

atribuite secretului de stat 

cu privire la asigurarea regimului 

secret în cadrul autorităților publice 

și a altor persoane juridice 

Obiectivul nr.9: Informarea publicului privind activitatea Ministerului Economiei și asigurarea transparenţei procesului decizional 

Riscuri:  

1. Lipsa de capacitate la procesarea unui volum mare de informații 

7.9.1. Implementarea Planului de comunicare 

și promovarea acțiunilor prevăzute în 

Planul de activitate al ministerului 

Gradul de realizare a Planului 

de comunicare, % 

Decembrie Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 

Legea nr.982/2000 privind accesul 

la informaţie 

7.9.2. Plasarea și actualizarea pe site-ul 

ministerului a informațiilor privind 

politicile implementate în domeniile de 

activitate 

Pagina web a ministerului 

actualizată la zi 

Decembrie Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 

Legea nr.982/2000 privind accesul 

la informaţie; 

Legea nr.239/2008 privind 

transparenţa în procesul decizional; 

Obiectivul nr.10: Modernizarea tehnologică a activității ministerului și implementarea politicilor TIC 

Riscuri:  

1. Apariția unor cheltuieli neprevăzute; 

2. Defecțiuni tehnice sau alți factori care pot crea situații neprevăzute; 

3. Insuficiența finanțării pentru realizarea sondajelor privind identificarea datelor de interes public 

7.10.1. Eficientizarea proceselor și 

modernizarea tehnologică a guvernării 

Număr de activități de 

eficientizare/ modernizare 

realizate 

Decembrie Serviciul tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

Subdiviziunile ministerului 

 

Hotărârea Guvernului nr.966/2016 

pentru aprobarea Planului de 

acțiuni privind reforma de 

modernizare a serviciilor publice 

pentru anii 2017-2021 

7.10.2. Organizarea și aplicarea sistemului 

intern de securitate cibernetică 

Numărul documentelor 

elaborate și aprobate 

Decembrie Serviciul tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

Subdiviziunile ministerului 

 

7.10.3. Implementarea cerințelor tehnice și 

organizatorice aferente prelucrării 

datelor cu caracter personal 

Numărul documentelor 

elaborate și aprobate 

Decembrie Serviciul tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărârea Guvernului 

nr.1123/2010 privind aprobarea 

Cerințelor față de asigurarea 

securității datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaționale de 

date cu caracter personal 
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7.10.4. Eficientizarea și asigurarea activității 

sistemelor informaționale și a 

echipamentului tehnic de suport 

Număr de procese 

eficientizate 

Trimestrial Serviciul tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

Subdiviziunile ministerului 

 

7.10.5. Asigurarea implementării politicilor în 

domeniul accesului la informație prin 

gestionarea serviciilor web 

Număr de înregistrări 

informaționale realizate; 

Număr de seturi de date 

publicate/ actualizate 

Trimestrial Serviciul tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

Subdiviziunile ministerului 

Hotărârea Guvernului nr.857/2013 

cu privire la Strategia naţională de 

dezvoltare a societăţii 

informaţionale “Moldova Digitală 

2020” 

Obiectivul nr.11:Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul ministerului  

Riscuri:  

1. Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial;  

2. Reticenţa subdiviziunilor auditate faţă de schimbări;  

3. Conflict de interese între auditorul intern şi personalul unităţii auditate;  

4. Influenţă necorespunzătoare a auditorului intern 

7.11.1. Dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial în cadrul Ministerului 

Sistem dezvoltat Decembrie Direcția management 

instituțional; 

Subdiviziunile ministerului; 

Serviciul audit intern 

 

7.11.2. Autoevaluarea sistemului de control 

intern managerial 

Raport elaborat Martie Direcția management 

instituțional; 

Subdiviziunile ministerului; 

Serviciul audit intern 

Legea nr.229/2010 privind 

controlul financiar public intern; 

Hotărîrea Guvernului nr. 573/2013 

privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a managementului 

finanţelor publice 2013-2022 

7.11.3. Raportarea sistemului de control intern 

managerial și emiterea declarației de 

răspundere managerială 

Declarația emisă și publicată Martie Direcția management 

instituțional 

Legea nr.229/2010 privind 

controlul financiar public intern; 

Hotărîrea Guvernului nr. 573/2013 

privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a managementului 

finanţelor publice 2013-2022 

7.11.4. Organizarea eficientă a procesului de 

evidenţă a corespondenţei şi de control 

asupra executării documentelor 

Nr. rapoarte privind disciplina 

executorie elaborate;  

Număr de documente intrate/ 

ieșite în/din minister; 

Decembrie Serviciul managementul 

documentelor 

Regulamentul cu privire la ţinerea 

lucrărilor de secretariat 

Obiectivul nr. 12: Reprezentarea intereselor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în instanţele judecătoreşti naționale 

Riscuri: 

1. Nerespectarea termenilor stabiliți de instanță; 
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 2. Indisponibilitatea anumitor reprezentanți responsabili; 

3. Suprapunerea ședințelor de judecată 

7.12.1. Reprezentarea eficientă a intereselor 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale în instanțele de judecată 

naționale şi depunerea efortului necesar 

pentru apărarea intereselor acestuia   

Număr de referințe 

prezentate/întocmite; 

Număr de cereri 

prezentate/întocmite; 

Număr de ședințe de judecată 

Decembrie Secția juridică Codul administrativ nr. 116/2018; 

Codul de procedură civilă; 

Legile speciale conform speței 

7.12.2. Monitorizarea permanentă a dosarelor 

aflate pe rol în instanţele de judecată 

naţionale 

Număr de note elaborate; 

Număr de rapoarte elaborate 

Decembrie Secția juridică 

 

Hotărârea Guvernului nr.764/2012 

cu privire la reprezentarea 

intereselor statului în instanţele 

judecătoreşti şi în instituţiile de 

arbitraj naţionale şi internaţionale 

Obiectivul nr. 13: Asigurarea avizării/coordonării actelor normative, altor acte administrative cu caracter normativ, inclusiv celor administrative cu caracter individual  

Riscuri: 

1. Stabilirea termenilor restrânși de examinare/avizare/coordonare; 

2. Influență necorespunzătoare 

7.13.1. Avizarea/coordonarea continuă a 

proiectelor de acte normative, altor acte 

administrative cu caracter normativ, 

elaborate de către subdiviziunile 

ministerului 

Număr de proiecte avizate/ 

coordonate 

Decembrie Secția juridică Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative 

7.13.2 Efectuarea expertizei juridice a 

proiectelor de acte administrative cu 

caracter individual ale ministerului 

Nr. proiecte de acte 

expertizate/coordonate 

Decembrie Secția juridică Codul administrativ  nr.116/2018; 

Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative 

7.13.3. Efectuarea expertizei juridice a 

contractelor de management 

Număr de contracte de 

management examinate/ 

coordonate 

Decembrie t Secția juridică Codul muncii al Republicii 

Moldova; 

Hotărârea Guvernului nr.484/2019 

pentru aprobarea unor acte 

normative privind punerea în 

aplicare a Legii nr.246/2017 cu 

privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală. 


