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LISTA  DE  ABREVIERI 

AAPC – autorităţile administraţiei publice centrale 

AGEPI - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

AEE – Agenţia pentru Eficienţă Energetică 

ANPC – Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

ANRE – Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică 

APL – autorităţile publice locale 

AŞM – Academia de Ştiinţe din Moldova 

BM – Banca Mondială 

BNM – Banca Naţională a Moldovei 

BNS – Biroul Naţional de Statistică 

CBTM – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

CCCEC – Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 

CCI – Camera de Comerţ şi Industrie 

CFI – Corporaţia Financiară Internaţională 

CNPF – Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

EE – eficienţă energetică 

FMI – Fondul Monetar Internaţional 

IEFS – Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 

IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

INSM – Institutul Naţional pentru Standardizare şi Metrologie 

IPSSPMPC - Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, 

Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
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MEc – Ministerul Economiei 

MEd – Ministerul Educaţiei 

MF – Ministerul Finanţelor 

MJ – Ministerul Justiţiei 

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

MTIC - Ministerul Tehnologiei  Informaţiei şi Comunicaţiilor 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii 

OIM – Organizaţia Internaţională a Muncii 

OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului 

OPEM – Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din 

Moldova 

PDS – Program de Dezvoltare Strategică 

PNAET – Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor 

SV – Serviciul Vamal 

UE - Uniunea Europeană 

UNDP – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

UTM – Universitatea Tehnică din Moldova 

ZEL – Zona economică liberă 
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ASPECTE  INTRODUCTIVE 

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al 

Ministerului Economiei, care completează sistemul planificării strategice la nivelul 

AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în documentele de 

politici, precum şi identificînd lacunele în capacităţi şi instrumentele/metodele pe care 

le va utiliza ministerul în vederea atingerii obiectivelor sale.   

Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale Ministerului Economiei, 

care constituie misiunea ministerului, sînt stipulate în diferite tratate internaţionale, dar 

nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici.  

Acest document a fost elaborat în vederea realizării Hotărîrii Guvernului nr. 179 din 

23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 

2011-2014” şi întocmit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 

22 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de 

dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale” şi a Ghidului 

privind elaborarea PDS. 

PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani (2012-2014). Pentru planificarea 

operaţională a activităţii Ministerului Economiei se vor elabora planuri anuale, care 

vor prevedea măsuri concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de 

monitorizare şi evaluare a acestuia.  

Pentru alinierea planificării activităţii Ministerului Economiei la planificarea bugetară 

s-a utilizat clasificaţia bugetară a programelor şi proiectul programului strategic de 

cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor ministerului la 

realizarea acestora.  

Obiectivele instituţiilor din subordinea/coordonarea Ministerului Economiei la fel sînt 

reflectate în PDS, acestea complementînd eforturile şi activităţile ministerului pentru 

atingerea priorităţilor de politici pe termen mediu stabilite pentru perioada 2012-2014.  

Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de bază al Ministerului 

Economiei, documentul central de la care derivă toate acţiunile ministerului pe 

parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă: (i) instrumentul de 

planificare/prioritizare a politicilor la nivelul ministerului, (ii) instrumentul de 

management pentru minister şi (iii) instrumentul de comunicare atît pe interior, cît şi 

pe extern. 

Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat 

toate subdiviziunile şi părţile interesate ale ministerului. Pentru coordonarea 

procesului de elaborare a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din şefii 
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subdiviziunilor interne, instituit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 45 din 12 

aprilie 2011.  

Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

 Etapa I (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Ministerului 

Economiei şi Analiza SWOT; 

 Etapa II (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe 

termen mediu, a programelor şi obiectivelor; 

 Etapa III (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi 

elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;  

 Etapa IV (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de 

acţiuni al Ministerului Economiei. 

Fiecare din etape a fost precedată de: 

- o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru reprezentanţii Direcţiei 

de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

- o instruire pentru grupul de planificare din minister şi reprezentanţii fiecărei 

subdiviziuni interne şi din subordine. 

Proiectul documentului a fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui 

proces transparent şi participativ de elaborare a PDS.  

Modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din 

Raportul de evaluare anuală a activităţii Ministerului Economiei sau în cazul 

modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional.  
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SITUAŢIA  CURENTĂ 
 

1.  MISIUNEA  

Ministerul Economiei, ca organ central de specialitate al administraţiei publice, în 

subordinea Guvernului, abilitat să promoveze politica economică a statului, elaborează 

şi asigură aplicarea politicilor stabilite în conformitate cu Programul de activitate al 

Guvernului, Planul de acţiuni al Guvernului şi strategiile naţionale şi sectoriale în 

domeniul său de competenţă.  

Misiunea Ministerului Economiei constă în promovarea unei creşteri economice 

calitative şi durabile întru asigurarea prosperităţii tuturor cetăţenilor Republicii 

Moldova.  

Realizarea Misiunii se axează pe următoarele domenii de activitate: reglementarea 

activităţii de întreprinzător, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea 

tehnologică şi asigurarea competitivităţii, administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, crearea unui mediu investiţional atractiv şi de promovare a exportului, 

dezvoltarea relaţiilor comerciale, consolidarea infrastructurii calităţii şi supravegherea 

pieţei, asigurarea securităţii şi eficienţei energetice, precum şi cooperarea economică 

internaţională. 

2.  PROFILUL 

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei sunt reglementate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conducerea Ministerului Economiei se realizează de către ministrul economiei, care 

deţine concomitent şi funcţia de viceprim-ministru, şi trei viceminiştri. Noua structură 

a Ministerului Economiei include cabinetul ministrului (cu statut de direcţie), 31 

subdiviziuni interioare ale aparatului central, 6 instituţii subordonate, 4 instituţii în 

coordonare şi 66 întreprinderi şi societăţi pe acţiuni administrate de către minister. 

Efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Economiei este constituit din 169 

de unităţi. 

În cadrul Ministerului este instituit un Colegiu, compus din 15 persoane - ministru 

(preşedintele colegiului), viceminiştri, alţi angajaţi ai ministerului, precum şi din 

cercetători şi specialişti notorii în domeniile de competenţă, componenţa nominală a 

căruia este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 08.04.2010 cu privire la 

aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei.  
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Pe lîngă Ministerul Economiei este creat Consiliul Consultativ, ca organ consultativ 

format din reprezentanţi ai ministerului, sectorului privat şi societăţii civile, care 

activează în baza Ordinului nr. 41 din 15.03.2010 cu privire la asigurarea transparenţei 

în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei. 

În scopul eficientizării valorificării asistenţei externe, cît şi în vederea asigurării 

participării părţilor interesate în procesul de programare, coordonare, monitorizare şi 

evaluare a asistenţei externe acordate de către partenerii de dezvoltare, în cadrul 

Ministerului activează Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru 

sectoarele coordonate de Ministerul Economiei, instituit prin Ordinul nr.88 

din16.05.2011. 

Pentru exercitarea funcţiilor de reglementare a activităţii de întreprinzător, pe lîngă 

Ministerul Economiei activează Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător şi Grupul de lucru al acesteia, componenţa nominală şi atribuţiile 

generale ale acestora fiind prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1429 din 16.12.2008 

privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de 

întreprinzător. Conducerea şi secretariatul Comisiei şi Grupului de lucru sînt exercitate 

de Ministerului Economiei. 

2.1 Organigrama Ministerului Economiei  

Organigrama Ministerului Economiei este prezentată în anexa nr. 1. 

Subdiviziunile interne ale aparatului central sunt următoarele:  

 Cabinetul viceprim-ministrului, ministrului economiei (cu statut de direcţie) 

 Direcţia generală politici industriale şi de competitivitate  

-  Direcţia dezvoltare tehnologică şi competitivitate;  

- Direcţia politici investiţionale şi de promovare a exportului; 

- Direcţia politici de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice; 

 Direcţia generală dezvoltarea mediului de afaceri  

- Direcţia politici de reglementare a activităţii de întreprinzător; 

- Direcţia dezvoltarea mediului financiar şi fiscal;  

- Direcţia politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale;  

 Direcţia generală infrastructura calităţii  

- Direcţia standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii;  

- Direcţia metrologie;  

- Direcţia supraveghere tehnică şi securitate industrială;  

 Direcţia generală politici comerciale  

- Direcţia regimuri comerciale şi OMC;  

- Direcţia comerţ interior;  

- Secţia control al circulaţiei mărfurilor cu dublă destinaţie;  

 Direcţia generală securitate şi eficienţă energetică  
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- Direcţia electroenergetică şi cooperare a sistemelor electroenergetice;  

- Direcţia gazificare şi eficienţă energetică;  

- Direcţia termoenergetică;  

 Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  

 Direcţia analiză şi prognozare macroeconomică  

 Direcţia protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei  

 Direcţia cooperare economică internaţională  

 Direcţia juridică  

 Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă  

 Direcţia logistică şi management intern  

 Secţia resurse umane  

 Sectorul probleme speciale  

 Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 

 Serviciul audit intern 

Instituţii subordonate: 

 Agenţia Proprietăţii Publice;  

 Camera de Licenţiere;  

 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;  

 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor 

Industriale Periculoase;  

 Agenţia pentru Eficienţă Energetică; 

 Inspectoratul Energetic de Stat. 

Instituţii aflate în coordonare:  

 Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din 

Moldova;  

 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;  

 Unitatea de implementare a proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a 

competitivităţii;  

 Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei. 

Lista întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în administrarea 

Ministerului Economiei este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. 

2.2 Resurse financiare 

Finanţarea activităţii Ministerului Economiei se efectuează din contul mijloacelor 

bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat. În anul 2011 bugetul aparatului 

central al ministerului a constituit 11670.8 mii lei, fiind în creştere cu 492.2 mii lei 
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faţă de anul precedent. Bugetul ministerului acoperă cheltuielile curente ale instituţiei, 

acestea fiind reflectate în programul bugetar bazat pe performanţe. Suplimentar, 

ministerul gestionează implementarea a cinci programe ale instituţiilor din subordine 

în domeniile: promovarea exporturilor, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, 

administrarea proprietăţii publice, reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător, protecţia consumatorilor şi securitatea industrială, cheltuielile alocate 

pentru anul curent constituind 84195 mii lei (inclusiv 32870 mii lei – linia de creditare 

PNAET).  

Planificarea cheltuielilor aparatului central se efectuează de către Direcţia finanţe şi 

evidenţă contabilă în baza propunerilor înaintate de direcţiile ministerului. În cazul 

instituţiilor subordonate planificarea se efectuează de către acestea în mod 

independent, fiind supusă verificării şi aprobării de către minister, care ulterior este 

prezentată Ministerului Finanţelor.  

În tabelul nr. 1 este prezentată informaţia privind mijloacele financiare utilizate în anii 

2008-2010 şi planificate pentru anul 2011 de către Ministerul Economiei. 

Tabelul nr. 1 

Anul 
Bugetul total 

mii lei 

% - salarii 

Cheltuieli 

de personal 

% - cheltuieli de menţinere şi 

operaţionale 

% - transferuri către alte 

organizaţii 

2011 86040 12,0 1,6 86,4 

2010 24417,8 41,2 5,2 53,5 

2009 41430,2 24,2 2,9 72,3 

2008 139914,0 7,3 2,5 90,2 

Informaţia privind mijloacele financiare valorificate în anii 2008-2010 şi planificate 

pentru anul 2011 ale instituţiilor din subordine şi cele aflate în coordonare sunt 

prezentate în anexa nr. 2. 
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2.3 Portofoliul subdiviziunilor structurale 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea subdiviziunii/ 

Instituţiei subordonate/ 

coordonate 

Numărul 

de funcţii 

Rolul, misiunea Principalele 

produse 

1. Cabinetul viceprim-ministrului, 

ministrului economiei  

7 Asigurarea unui cadru stimulativ 

şi eficient în activitatea 

Ministerului Economiei, prin 

optimizarea agendei de lucru a 

ministrului, monitorizarea 

îndeplinirii indicaţiilor, 

deciziilor şi activităţilor 

planificate, acordarea suportului 

în exercitarea funcţiilor de 

coordonare a activităţii 

autorităţilor publice centrale 

aflate în coordonarea viceprim-

ministrului, precum şi în 

organizarea şi desfăşurarea 

consiliilor, colegiilor, comisiilor 

şi altor evenimente în domeniile 

de activitate ale ministerului. 

Agenda 

ministrului,  

Corespondenţa 

ministerului, 

Şedinţele 

colegiului 

ministerului; 

Orarul 

audienţei; 

Planul de 

activitate al 

ministerului, 

Pronosticuri de 

dezvoltare 

economică a 

ţării. 

2.  Direcţia generală politici industriale şi de competitivitate 

3. Direcţia dezvoltare tehnologică 

şi competitivitate 

7 Elaborarea şi promovarea 

politicii statului în domeniul 

sectorului industrial prin 

perfectarea bazei legislative/ 

normative, crearea şi dezvoltarea 

infrastructurii de suport şi 

implementarea rezultatelor 

activităţii de cercetare – 

dezvoltare - inovare şi transfer 

tehnologic în domeniu. 

Cadrul 

normativ/ 

legislativ,  

Documente de 

politici publice, 

Rapoarte de 

monitorizare, 

Acorduri 

interstatale. 

4. Direcţia politici investiţionale şi 

de promovare a exportului 

7 Crearea unui mediu investiţional 

atractiv şi predictibil, precum şi 

a premiselor pentru dezvoltarea 

exportului prin elaborarea şi 

promovarea documentelor de 

politici publice în domeniu, 

perfecţionarea cadrului legislativ 

/normativ, instrumentelor de 

atragere a investiţiilor autohtone 

şi străine şi de promovare a 

exportului, acordarea suportului 

în implementarea proiectelor 

investiţionale strategice şi a 

celor cu un efect multiplicativ 

pentru economia naţională, etc. 

Documente de 

politici 

publice, 

Proiecte de 

acte 

normative/ 

legislative, 

Proiecte 

investiţionale 

Materiale 

promoţionale, 

Forumuri şi 

expoziţii. 

5. Direcţia politici de administrare 

şi deetatizare a proprietăţii 

publice 

5 Elaborarea şi promovarea 

politicii statului în domeniul 

administrării şi deetatizării 

proprietăţii publice, în domeniul 

activităţii post-privatizare, cît şi 

în domeniul parteneriatului 

Documente de 

politici publice, 

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative, 

Rapoarte 
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public-privat. analitice; 

Instrucţiuni şi 

indicaţii 

metodice, 

Materiale 

metodice de 

administrare 

corporativă; 

Platforme de 

dialog public-

privat 

6. Direcţia generală dezvoltarea mediului de afaceri  

7.  Direcţia politici de reglementare 

a activităţii de întreprinzător 

7 Monitorizarea, coordonarea şi 

promovarea politicii unice a 

statului în domeniul 

reglementării activităţii de 

întreprinzător prin:  

- perfecţionarea şi 

implementarea cadrului 

legislativ în domeniile 

reglementării, susţinerii şi 

protejării mediului de afaceri; 

- lichidarea lacunelor legislative, 

normative şi instituţionale ce 

influenţează negativ mediul de 

afaceri. 

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Documente de 

politici publice. 

Rapoarte 

analitice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

8.  Direcţia dezvoltarea mediului 

financiar şi fiscal 

5 Elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a politicilor 

bugetar-fiscale şi de asigurare a 

stabilităţii financiare, orientate 

spre creşterea economică 

durabilă. Monitorizarea 

procesului de implementare a 

cadrului legislativ-normativ 

orientat spre reducerea poverii 

fiscale şi simplificarea 

sistemului de impozite şi taxe, 

etc. 

Analize 

economico – 

financiare. 

Propuneri de 

perfecţionare a 

legislaţiei. 

Avize la 

proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

 

9. Direcţia politici de dezvoltare a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

şi profesii liberale 

6 Susţinerea dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM) şi a profesiilor liberale 

prin elaborarea şi promovarea 

cadrului legislativ-normativ în 

domeniu, optimizarea 

reglementării de stat a activităţii 

acestora, atragerea şi utilizarea 

eficientă a mijloacelor financiare 

şi asistenţei tehnice destinate 

dezvoltării IMM-urilor. 

Proiecte de 

acte normative 

şi legislative. 

Documente de 

politici 

publice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Expoziţii. 

Forumuri. 

Seminare, 

mese rotunde 

şi ateliere de 

lucru. 

10. Direcţia generală infrastructura calităţii 

11. Direcţia standardizare, 

reglementare tehnică şi 

8 Asigurarea dezvoltării şi 

aplicării cadrului legislativ în 

Proiecte de 

acte legislative 
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evaluarea conformităţii domeniul standardizării, 

reglementării tehnice şi evaluării 

conformităţii, precum şi 

monitorizării procesului de 

acreditare a organismelor de 

evaluare a conformităţii, etc. 

şi normative. 

Metodologii. 

Autorizaţii. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Publicaţii 

oficiale. 

12. Direcţia metrologie 4 Asigurarea uniformităţii, 

exactităţii, legalităţii şi 

corectitudinii măsurărilor în 

Republica Moldova prin 

elaborarea şi promovarea 

politicii statului în domeniul 

metrologiei, perfecţionarea 

cadrului legislativ pentru 

asigurarea trasabilităţii 

rezultatelor măsurărilor la 

Sistemul Internaţional de unităţi 

de măsură, etc.  

Proiecte de acte 

normative, 

legislative şi 

decizii ale Mec. 

Propuneri de 

politici publice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Programe de 

instruire şi 

instruiri. 

13. Direcţia supraveghere tehnică şi 

securitate industrială 

5 Promovarea politicii statului în 

domeniul supravegherii tehnice 

şi securităţii industriale prin 

asigurarea funcţionării obiectelor 

industriale periculoase în 

condiţii de siguranţă, asigurarea  

unui cadru normativ-tehnic 

adecvat, promovarea 

implementării noilor tehnologii 

şi echipamente performante, 

precum şi coordonarea 

activităţilor de formare 

profesională în domeniu, etc.  

Proiecte de 

acte normative 

şi legislative, 

Autorizaţii 

tehnice, 

Nomenclatorul 

producţiilor, 

tehnologiilor şi 

utilajelor. 

Registrul de 

Stat al 

obiectelor 

industriale 

periculoase. 

14. Direcţia generală politici comerciale 

15. Direcţia regimuri comerciale şi 

OMC 

8 Promovarea direcţiilor strategice 

ale politicii comerciale externe a 

statului şi regimurilor 

comerciale, în scopul eliminării 

barierelor tarifare şi netarifare 

din calea comerţului, favorizării 

mediului de afaceri în domeniul 

comerţului, eliminării 

problemelor identificate la nivel 

bilateral în comerţul exterior, 

precum şi asigurarea 

corespunderii măsurilor 

întreprinse cu prevederile 

Acordurilor O.M.C. şi 

promovarea asocierii economice 

cu Uniunea Europeană. 

Proiecte de acte 

legislative/ 

normative. 

Acorduri de 

liber schimb. 

Acorduri 

bilaterale de 

comerţ liber. 

Baze de date 

statistice, 

financiare, 

economice şi 

juridice. 

Ateliere de 

lucru, seminare, 

conferinţe. 

16. Direcţia comerţ interior 6 Elaborarea şi promovarea 

politicii de stat în domeniul 

comerţului interior, prin crearea 

cadrului juridic corespunzător 

desfăşurării activităţilor de 

Proiecte de 

acte legislative 

şi normative.  

Propuneri de 

politici 
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comerţ, dezvoltarea reţelei de 

distribuţie a produselor şi 

serviciilor comerciale în 

condiţiile respectării liberei 

concurenţe, protecţiei vieţii, 

sănătăţii, securităţii şi intereselor 

economice ale consumatorilor. 

publice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Consultaţii 

oferite 

persoanelor 

fizice/juridice. 

17. Secţia control al circulaţiei 

mărfurilor cu dublă destinaţie 

3 Supravegherea aplicării 

prevederilor legislaţiei naţionale 

privind activităţile de export, 

reexport, import şi tranzit de 

mărfuri strategice, precum şi 

implementarea Convenţiei 

privind interzicerea dezvoltării, 

producerii, stocării şi folosirii 

armelor chimice şi distrugerea 

acestora. Coordonarea 

interacţiunii organelor publice 

centrale implicate în acţiuni de 

control a mărfurilor strategice. 

Proiecte de 

acte normative. 

Nomenclatorul 

mărfurilor 

strategice. 

Declaraţii 

naţionale. 

Autorizaţii de 

export, re-

export, import 

şi tranzit. 

Consultaţii. 

18. Direcţia generală securitate şi eficienţă energetică 

19. Direcţia electroenergetică şi 

cooperare a sistemelor 

electroenergetice 

5 Promovarea politicii statului în 

domeniul electroenergetic prin 

elaborarea şi perfecţionarea 

cadrului legislativ în domeniu, 

coordonarea procesului de 

dezvoltare şi funcţionare a 

sistemului electroenergetic, 

precum şi cooperarea 

internaţională în domeniu. 

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Documente de 

politici publice.  

Tratate 

internaţionale. 

Acorduri 

interstatale. 

20. Direcţia gazificare şi eficienţă 

energetică 

7 Promovarea politicii statului în 

domeniul gazificării, resurselor 

energetice, eficienţei energetice 

şi energiilor regenerabile şi 

monitorizarea îndeplinirii  

acestora, coordonarea 

activităţilor de explorare şi 

exploatare a resurselor de petrol 

şi gaze, de construcţie a 

gazoductelor şi rezervoarelor 

subterane de gaze naturale, 

precum şi de implementare a 

proiectelor de eficienţă 

energetică şi a energiilor 

regenerabile.  

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Documente de 

politici publice.  

Reglementări 

tehnice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

21. Direcţia termoenergetică 5 Promovarea politicii statului în 

domeniul termoenergetic prin 

elaborarea şi perfecţionarea 

cadrului legislativ în domeniu, 

determinarea direcţiilor de 

activitate pentru îmbunătăţirea 

nivelului de întreţinere a 

sistemelor de alimentare cu 

energie termică, precum şi 

supravegherea implementării 

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Documente de 

politici publice.  

Rapoarte de 

monitorizare. 
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cadrului legal privind folosirea 

raţională a fondurilor fixe, 

resurselor materiale şi tehnice, 

combustibilului, furnizării 

agentului termic la parametrii 

stabiliţi. 

Subdiviziuni independente 

22. Direcţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor  

9 Eficientizarea activităţii 

ministerului prin coordonarea 

activităţii de elaborare, 

monitorizare şi evaluare a 

documentelor de politici publice 

naţionale şi intersectoriale, ce ţin 

de domeniile de activitate ale 

ministerului, racordarea 

politicilor promovate de minister 

la priorităţile şi necesităţile de 

integrare europeană, precum 

cooperarea cu partenerii de 

dezvoltare pentru atragerea 

asistenţei tehnice şi financiare în 

domeniile de competenţă ale 

ministerului. Asigurarea 

transparenţei activităţii 

ministerului. 

Documente de 

politici publice.  

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Rapoarte de 

monitorizare şi 

evaluare. 

Materiale 

analitice, note 

informative. 

Mese rotunde, 

seminare, 

consultări 

publice, etc. 

23. Direcţia analiză şi prognozare 

macroeconomică  

6 Monitorizarea, analiza şi 

prognozarea cît mai exactă a 

tendinţelor de dezvoltare social-

economică a ţării pe termen 

scurt, mediu şi lung. 

Registrul 

principalilor 

indicatori 
macroeconomici. 

Rapoarte 

analitice lunare. 

Prognoza 

principalilor 

indicatori 
macroeconomici. 

Baza de date 

informaţională. 

24. Direcţia protecţia consumatorilor 

şi supravegherea pieţei  

5 Asigurarea unui nivel adecvat de 

protecţie a consumatorilor şi 

supraveghere a pieţei prin 

elaborarea şi implementarea 

cadrului legislativ de protecţie a 

drepturilor şi intereselor 

economice ale cetăţenilor în 

calitate de consumatori, precum 

şi consolidarea mecanismelor de 

supraveghere a pieţei.  

Proiecte de 

acte legislative 

şi normative. 

Propuneri de 

documente de 

politici. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

25. Direcţia cooperare economică 

internaţională  

8 Elaborarea direcţiilor strategice 

ale politicii economice externe a 

statului, în vederea integrării 

economiei naţionale în economia 

mondială şi protejării intereselor 

economice naţionale, precum şi 

promovarea, extinderea şi 

diversificarea colaborării 

Proiecte de acte 

legislative şi 

normative. 

Tratate, 

acorduri şi 

înţelegeri 

internaţionale. 

Protocoale ale 
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bilaterale şi multilaterale 

reciproc avantajoase la nivel 

internaţional. 

comisiilor mixte 

interguvername

ntale. 

Note 

informative. 

26. Direcţia juridică  7 Asigurarea juridică a activităţii 

Ministerului Economiei, 

legalităţii deciziilor adoptate de 

managementul ministerului, 

coordonarea elaborării şi 

perfecţionării cadrului legal în 

domeniile de competenţă ale 

ministerului, precum şi 

reprezentarea intereselor 

Ministerului Economiei în 

instanţele de judecată, organele 

administraţiei publice şi 

asociaţiile obşteşti în probleme 

juridice. 

Proiecte de acte 

normative şi 

legislative. 

Registrul 

proiectelor 

actelor 

normative. 

Asistenţă 

juridică.  

Registrul 

actelor 

normative. 

27. Direcţia finanţe şi evidenţă 

contabilă  

5 Asigurarea evidenţei contabile şi 

a sistemului de dări de seamă, 

integrităţii valorilor materiale şi 

eficienţei utilizării mijloacelor 

financiare alocate, precum şi 

planificarea necesarului de 

mijloace financiare pentru 

aparatul central şi instituţiile din 

subordine. 

Proiectul 

bugetului 

aparatului şi a 

instituţiilor din 

subordine. 

Planuri de 

finanţare. 

Devize de 

cheltuieli. 

Bilanţul 

executării 

bugetului. 

Rapoarte 

financiare. 

Lista de 

inventariere a 

bunurilor; etc. 

28. Direcţia logistică şi management 

intern  

14 Asigurarea condiţiilor necesare 

pentru activitatea cotidiană a 

aparatului central al Ministrului 

Economiei prin aprovizionarea 

tehnico-materială, acordarea 

asistenţei tehnice şi 

organizatorice, precum şi 

evidenţa circulaţiei 

documentelor şi controlul asupra 

executării acestora. 

Corespondenţa 

ministerului. 

Nomenclatorul 

dosarelor. 

Echipamente şi 

aparate aflate în 

dotarea 

ministerului. 

Arhiva. 

29. Secţia resurse umane  4 Contribuirea la realizarea 

obiectivelor strategiei de 

reformare a administraţiei 

publice centrale în cadrul 

Ministerului Economiei şi 

satisfacerea necesităţilor 

personalului prin promovarea şi 

implementarea unui 

management eficient al 

Proiecte de acte 

administrative. 

Dosare 

personale.  

Regulamente. 

Fişe de post. 

Planuri de 

dezvoltare 

profesională. 
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2.3.1.  Portofoliul instituţiilor subordonate 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

subordonate 

Numărul 

de funcţii 

Rolul, misiunea Principalele 

produse 

1. Agenţia Proprietăţii Publice 54 Asigurarea administrării şi 

deetatizării proprietăţii publice  

prin organizarea licitaţiilor, 

concursurilor şi negocierilor 

directe, organizarea şi realizarea 

programelor de privatizare, 

desfăşurarea procesului de 

privatizare a obiectelor 

Proiecte de 

acte normative. 

Adeverinţe de 

privatizare. 

Lista bunurilor 

proprietăţii 

publice. 

Registrul 

resurselor umane. Concursuri. 

30. Sectorul probleme speciale  2 Elaborarea actelor normative şi 

administrative interne cu privire 

la protecţia informaţiilor 

atribuite la secret de stat, 

coordonarea activităţii de 

protecţie a informaţiilor secrete 

şi controlul asupra îndeplinirii 

cerinţelor în vigoare, precum şi 

implementarea programelor de 

prevenire a scurgerii 

informaţiilor atribuite la secret 

de stat. 

Proiecte de acte 

normative şi 

administrative. 

Regulamente. 

Programe 

speciale. 

Instruiri 

specifice.  

31. Serviciul audit intern 2 Evaluarea eficienţei şi 

eficacităţii managementului 

financiar, proceselor de 

planificare, executare, 

monitorizare şi raportare în 

cadrul Ministerului Economiei şi 

instituţiilor din subordine. 

Evaluarea managementului 

riscurilor şi identificarea 

rezervelor pentru atingerea 

obiectivelor instituţiei. 

Carta de audit 

intern. 

Planuri 

strategice şi 

anuale de 

audit. 

Instrucţiuni de 

aplicare a 

Normelor 

metodologice 

de audit intern. 

Rapoarte de 

audit intern. 

32. Serviciul de informare şi 

comunicare cu mass-media 

3 Asigurarea comunicării eficiente 

şi transparenţei în vederea 

informării operative, veridice şi 

complete a societăţii despre 

activitatea Ministerului 

Economiei. Organizarea 

activităţilor protocolare şi 

ceremoniilor oficiale ale 

Ministerului. 

Strategii şi 

planuri de 

comunicare.  

Comunicate de 

presă. 

Conferinţe de 

presă. 

Materiale de 

informare. 

Pagina web a 

Ministerului. 

Baza de date 

privind 

mijloacele de 

informare în 

masă. 



Programul de Dezvoltare Strategică  

patrimoniului public, ţinerea 

evidenţei patrimoniului public, 

inclusiv în societăţile economice 

cu participarea patrimoniului 

public (acţiuni, cote-părţi).  

parteneriatelor 

publice. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Note 

informative.  

2. Camera de Licenţiere 33 Asigurarea respectării 

condiţiilor de licenţiere pentru 

practicarea activităţilor de 

întreprinzător, protecţia 

drepturilor legale ale titularilor 

de licenţă şi ale consumatorilor, 

cît şi prevenirea lezării 

drepturilor, intereselor legitime 

şi sănătăţii cetăţenilor şi 

mediului înconjurător. 

Licenţe. 

Autorizaţii. 

Consultaţii. 

Controale. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Note 

informative. 

3. Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor 

81 Supravegherea pieţei privind 

conformitatea cu cerinţele 

prescrise şi/sau declarate a 

produselor fabricate şi plasate 

pe piaţă şi a serviciilor prestate 

prin organizarea şi efectuarea 

controalelor corespunzătoare, 

asigurarea aplicării sancţiunilor 

necesare, precum şi asigurarea 

protecţiei consumatorilor atît 

prin informarea acestora, cît şi 

prin examinarea şi soluţionarea 

reclamaţiilor parvenite din 

partea consumatorilor. 

Controale,.  

Evidenţa 

prescripţiilor, 

reclamaţiilor şi 

sancţiunilor. 

Consultaţii 

acordate 

consumatorilor. 

Ghiduri pentru 

consumatori. 

Informaţii în 

mass-media 

pentru 

educarea 

consumatorilor. 

4. Inspectoratul Principal de Stat 

pentru Supravegherea Tehnică 

a Obiectelor Industriale 

Periculoase 

62 Asigurarea securităţii obiectelor 

industriale periculoase prin  

efectuarea controlului şi 

supravegherii tehnice de stat 

întru verificarea activităţilor 

şi/sau lucrărilor, inclusiv la 

transportarea, păstrarea şi 

folosirea materialelor explozive, 

la prelucrarea şi îmbogăţirea 

materiei prime minerale, precum 

şi a gradului de respectare a 

cerinţelor actelor normative şi 

ale documentelor normativ-

tehnice.  

Proiecte de 

acte normative.  

Dispoziţii. 

Acte de 

constatare. 

Note 

informative. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

5. Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică 

12 Asigurarea implementării 

politicii statului în domeniul 

eficienţei energetice şi surselor 

de energie regenerabile, 

acordarea asistenţei necesare la 

elaborarea programelor şi 

planurilor locale pentru eficienţă 

energetică şi respectiv 

monitorizarea realizării acestora, 

precum şi supravegherea 

Proiecte de 

programe.  

Registre a 

auditorilor 

energetici şi 

auditelor 

energetice. 

Autorizaţii. 

Consultaţii. 

Bază 
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evoluţiei situaţiei în domeniul 

respectiv.  

informaţională 

în domeniul 

EE. 

6. Inspectoratul Energetic de Stat 22 Supravegherea respectării 

cerinţelor de securitate la 

construcţia, echiparea şi 

funcţionarea obiectivelor şi  

instalaţiilor energetice, prin 

admiterea în exploatare a 

acestora, supravegherea 

activităţii electricienilor 

autorizaţi şi a laboratoarelor 

electrice, precum şi a măsurilor  

de optimizare a bilanţurilor 

energetice şi a consumului 

raţional de energie a 

întreprinderilor. 

Acte normativ-

tehnice. 

Acte de 

admitere în 

exploatare. 

Acte – 

prescripţii 

pentru 

consumatori. 

Autorizaţii. 

Certificate de 

înregistrare. 

Legitimaţii. 

 

2.3.2.  Portofoliul instituţiilor aflate în coordonare 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei aflate în 

coordonare 

Numărul 

de funcţii 

Rolul, misiunea Principalele 

produse 

1. Organizaţia de Atragere a 

Investiţiilor şi de Promovare a 

Exportului din Moldova 

12 Promovarea oportunităţilor 

investiţionale si dezvoltarea 

oportunităţilor pieţei de export 

pentru companiile autohtone. 

Baze de date. 

Consultaţii 

oferite 

companiilor. 

Conferinţe, 

forumuri, mese 

rotunde. 

2. Organizaţia pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii 

21 Susţinerea dezvoltării sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM) prin implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea 

programelor sectoriale, 

facilitarea şi promovarea 

dialogului public-privat; 

facilitarea accesului IMM-urilor 

la finanţare; dezvoltarea 

infrastructurii de suport a 

sectorului IMM; dezvoltarea 

culturii şi spiritului 

antreprenorial. 

Proiecte 

investiţionale. 

Instrumente de 

suport în 

afaceri. 

Consultaţii. 

Conferinţe. 

Forumuri. 

Expoziţii. 

Garanţii active.  
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2.4 Resurse umane 

Statul de personal al Ministrului Economiei în anul 2011 conţine un număr de 159 

posturi ocupate, care sunt structurate astfel: 

 funcţionari publici de conducere – 50 persoane sau 31,45% 

 funcţionari publici de execuţie - 95 persoane sau 59,75% 

 personal tehnic – 14 persoane sau 8,80% 

Pe grupe de vîrstă: 

  pînă la 25 de ani – 14 persoane sau 8,80% 

  între 25 - 40 ani – 76 persoane sau 47,80% 

  între 41 – 56f/61b ani – 27/17 persoane sau 16,98/ 10,69% 

  peste 57f/62b ani - 22/3 persoane sau 13,84/ 1,89% 

Pe sexe: 

 57 bărbaţi (35,85%) 

 102 femei (64,15%) 

Pe profesii: 

 economişti: 86 (54,09%) 

 ingineri: 43 (27,04%) 

 jurişti: 16 (10,06%) 

 alte studii superioare: 14 (8,81%) 
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Structura resurselor umane ale Ministerului Economiei la data de 30.12.2011 

 
 

Informaţia detaliată privind personalul Ministerului Economiei se regăseşte la anexa 

nr. 3. 
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3. ANALIZA  SWOT 
 

Urmare analizei situaţiei curente au fost constatate punctele tari şi slabe ale 

Ministerului Economiei, oportunităţile pe care le poate valorifica şi riscurile la care 

este supus. Toate aceste aspecte pot influenţa capacitatea ministerului de a-şi realiza 

misiunea determinată.  

Puncte forte (S) Puncte slabe (W) 

• Domeniile de activitate gestionate la nivelul 

ministerului sînt de importanţă strategică. 

• Importanţa deosebită a instituţiei în sistemul 

autorităţilor publice centrale care justifică pe 

deplin alocarea resurselor umane, materiale şi 

financiare. 

• Imagine publică bună a ministerului, 

conducătorilor şi angajaţilor, care promovează 

un şir de reforme apreciate de către 

comunitatea de business şi partenerii externi 

de dezvoltare. 

• Personal calificat, cu experienţă şi aptitudini în 

elaborarea şi implementarea politicilor în 

domeniile de competenţă ale ministerului. 

• Capacităţi de analiză şi prognozare în 

domeniul social-economic bine dezvoltate. 

• Experţi şi consultanţă oferită de donatorii care 

activează în domeniile de competenţă ale 

ministerului, aşa ca UNDP, Banca Mondială, 

Delegaţia Comisiei Europene, etc. 

• Colaborarea mutuală activă cu cetăţenii, 

mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare şi 

societatea civilă, inclusiv în cadrul Consiliului 

Consultativ, Grupului de lucru pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător, ş.a., 

inclusiv prin informarea permanentă a 

mediului extern prin intermediul paginii 

electronice despre activităţile ministerului. 

• Existenţa în subordinea ministerului a 

instituţiilor de implementare a politicilor în 

domeniu, aşa ca Camera de Licenţiere, 

Inspectoratul Energetic de Stat, Inspectoratul 

Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, 

Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, şi 

altele, care permit o analiză, monitorizare şi 

implementare mai bună a politicilor elaborate 

de către minister. 

• Volum de lucru care depăşeşte nivelul 

rezonabil, ponderea mare a sarcinilor 

urgente şi a celor care exced prevederile 

fişelor de post, care reduc din 

productivitatea şi motivaţia personalului. 

• Experienţa insuficientă a circa 50% din 

personalul nou angajat (pe parcursul 

ultimului an) în autoritatea publică 

centrală. 

• Circa 50% din personal nu posedă 

cunoştinţe de limbă engleză la nivel 

suficient pentru a interacţiona cu 

partenerii străini. 

• Resurse financiare insuficiente pentru 

acoperirea necesităţilor de instruire. 

• Volumul mare de lucru creează 

impedimente personalului de a participa 

la programele de formare continuă. 

• Fluctuaţia cadrelor în proporţie de 10% 

anual, în special din cauza nivelului redus 

de remunerare, caracteristic sectorului 

bugetar. 

• Distribuirea neuniformă a sarcinilor la 

nivelul personalului executiv din cadrul 

subdiviziunilor, în special în legătură cu 

demisia titularilor de activitate. 

• Dotarea insuficientă cu programe 

informaţionale, calculatoare, imprimante, 

scanere, fax-uri şi alt echipament necesar 

în procesul de lucru. 

• Dificultăţi de comunicare internă. 

• Utilizarea insuficientă a sistemului 

informaţional intern – Intranet. 

• Accesul redus la informaţia relevantă de 

la alte instituţii, necesară pentru analiza şi 

elaborarea calitativă a politicilor. 
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Oportunităţi (O) Ameninţări (T) 

• Asistenţă tehnică oferită de către partenerii de 

dezvoltare în vederea susţinerii realizării 

obiectivelor şi priorităţilor ministerului(Banca 

Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare, Comisia Europeană, Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, 

USAID, OIM, ILO, etc.). 

• Îmbunătăţirea accesului la informaţii din 

diverse domenii, în contextul iniţiativelor de 

implementarea a guvernării electronice, care 

va permite economisirea efortului angajaţilor 

şi mărirea productivităţii muncii. 

• Creşterea accesului la diverse programe de 

instruire şi perfecţionare profesională în ţară şi 

peste hotarele ei. 

• Elaborarea şi aprobarea strategiei sectoriale de 

cheltuieli pentru domeniul economic în cadrul 

CBTM va permite negocieri mai transparente 

şi eficiente la obţinerea fondurilor pentru 

domeniile de competenţă ale ministerului. 

• Diversificarea activităţii personalului prin 

perfecţionarea continuă a structurii 

organizatorice şi instituţionale a ministerului şi 

instituţiilor din subordine. 

• Atenţia sporită a societăţii civile şi mass-

media cu privire la politicile economice, 

facilitînd astfel comunicarea şi implementarea 

politicilor promovate. 

• Participarea în cadrul comisiilor 

interguvernamentale, grupurilor de lucru, 

conferinţelor, seminarelor la nivel naţional şi 

internaţional, facilitându-se astfel schimbul de 

experienţă. 

• Complexitatea sporită a activităţilor 

Ministerului Economiei asociată 

implementării funcţiilor cu caracter 

intersectorial, care pot fi tratate doar în 

contextul întregului Guvern. 

• Sporirea fluctuaţiei de personal şi 

pierderea cadrelor calificate din cauza 

nivelului jos de motivaţie, fapt ce ar putea 

afecta realizarea calitativă a politicilor 

sectoriale. 

• Constrîngerile politice pot influenţa 

procesul de luare a deciziilor în cadrul 

Guvernului, fiind exercitată presiune mai 

mare asupra ministerului în realizarea 

misiunii, fapt ce ar putea afecta calitatea 

activităţii acestuia. 

• Centralizare excesivă a mecanismelor de 

coordonare a asistenţei externe şi a 

procedurilor de finanţare ar putea afecta 

realizarea eficientă a priorităţilor 

ministerului. 

• Reorganizări şi restructurări ale 

instituţiilor publice, repetate într-un 

interval scurt de timp datorită modificării 

structurii Guvernului, ar putea distorsiona 

activitatea eficientă a ministerului. 

• Reducerea asistenţei tehnice planificate 

din cauza instabilităţii politice şi 

neîndeplinirii angajamentelor faţă de 

partenerii de dezvoltare/donatori. 

• Sporirea numărului petiţiilor, 

însărcinărilor şi solicitărilor cu termen de 

realizare neadecvat complexităţii 

acestora.  

• Constrîngerile impuse de timpul 

insuficient disponibil pentru luarea 

deciziilor pot duce la activităţi formale în 

locul unui proces minuţios. 
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CADRUL  DE  POLITICI  PUBLICE 
 

4. PRIORITĂŢI  DE  POLITICI  PE  TERMEN  MEDIU 

În urma analizei celor mai importante documente de politici strategice existente la 

nivel naţional – Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014 

„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, Strategia 

Naţională de Dezvoltare, „Relansăm Moldova” – priorităţi de dezvoltare pe termen 

mediu etc., Ministerul Economiei a identificat priorităţi pe termen mediu în domeniul 

său de activitate, necesare realizării misiunii sale, după cum urmează: 

Nr. 

d/o 

Prioritatea de politici pe termen mediu Sursa 

1.  Asigurarea creşterii economice durabile Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

2.  Sporirea competitivităţii economiei naţionale 1. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

2. Strategia Naţională de 

Dezvoltare 

3.  Cooperarea economică cu Uniunea Europeană Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2012-

2014” 

4.  Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ pentru 

mediul de afaceri 

Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

5.  Promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor  1. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

2. Strategia de atragere a 

investiţiilor şi promovare a 

exportului pentru anii 2006-

2015 
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6.  Asigurarea dezvoltării IMM şi facilitarea accesului la 

finanţe 

1. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

2. „Relansăm Moldova” – 

priorităţi de dezvoltare pe 

termen mediu. 

7.  Asigurarea securităţii energetice şi promovarea eficienţei 

energetice în sectoarele economiei 

1. Strategia energetică a 

Republicii Moldova pînă în 

anul 2020; 

2. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

3. „Relansăm Moldova” – 

priorităţi de dezvoltare pe 

termen mediu. 

8.  Dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi a colaborării cu 

organismele internaţionale (CSI, GUAM, OCEMN, ICE, 

etc.) 

1. Programul de activitate a 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014”; 

2. Strategia de dezvoltare 

economică a CSI pînă în anul 

2020; 

3. Strategia de atragere a 

investiţiilor şi promovare a 

exporturilor pentru anii 2006-

2015 

9.  Dezvoltarea durabilă a comerţului interior 1. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

2. „Relansăm Moldova” – 

priorităţi de dezvoltare pe 

termen mediu. 

10.  Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 

11.  Armonizarea integrală a reglementărilor tehnice naţionale 

cu cele europene şi implementarea acestora la nivelul 

cerinţelor din domeniile economiei naţionale  

Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-
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2014”; 

12.  Asigurarea cadrului normativ-tehnic adecvat, corelat cu 

practicile europene, care să stabilească cerinţele de 

securitate pentru activităţile desfăşurate în domeniul 

securităţii industriale. 

Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014”; 

13.  Dezvoltarea unui sector industrial al economiei bazat pe 

tehnologii avansate scientointensive, eficient şi 

competitiv, racordat la standardele europene 

1. Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014”; 

2. Strategia de dezvoltare a 

industriei pe perioada pînă în 

anul 2015 

14.  Implementarea metodelor progresiste de deetatizare şi 

administrare a proprietăţii publice, inclusiv dezvoltarea şi 

valorificarea mecanismului de parteneriat public-privat 

Programul de activitate al 

Guvernului „Integrare 

Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare 2011-

2014” 
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5. PROGRAME 

În vederea realizării priorităţilor, precum şi pentru îndeplinirea misiunii, pentru 

perioada 2012-2014 Ministerul Economiei a identificat 10 direcţii strategice de 

activitate, echivalente domeniilor sale de competenţă funcţională, stabilite în 

următoarele programe: 

 Mediul de afaceri; 

 Investiţii şi promovarea exporturilor; 

 Întreprinderi mici şi mijlocii; 

 Politică energetică; 

 Infrastructura calităţii; 

 Politică industrială; 

 Comerţ şi cooperare economică internaţională; 

 Protecţia consumatorului şi supravegherea pieţei 

 Administrarea proprietăţii publice; 

 Management intern. 

La stabilirea programelor respective a fost luată ca bază clasificaţia bugetară a 

programelor. Scopurile acestor programe şi parteneriatele vitale în asigurarea realizării 

lor sunt specificate în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2 

Denumirea 

Programului 

Denumirea sub-

programului 

Scopul programului/ 

sub-programului 

Rolul 

autorităţii 

Partenerii 

principali 

Mediul de 

afaceri 

Reglementarea activităţii de 

întreprinzător 

Limitarea intervenţiei 

abuzive şi nefondate a 

statului în activitatea 

întreprinderilor, asigurarea 

funcţionării unei platforme 

veritabile de dialog public-

privat, creşterea 

transparenţei sistemului de 

autorizare a afacerii, 

asigurarea cadrului legal 

întru reglementarea 

activităţii de întreprinzător, 

precum şi întru facilitarea 

procedurilor administrative 

de eliberare/ licenţiere/ 

autorizare/ lichidare a 

afacerii 

Direcţia 

politici de 

reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

– lider 

AAPC de 

ramură; 

Camera de 

Licenţiere; 

Agenţiile de 

reglementare; 

CFI; 

BM; 

APL. 

USAID; 

BIZTAR. 

Mediul fiscal Perfecţionarea politicilor Direcţia Ministerul 
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bugetare, fiscale şi 

financiare întru asigurarea 

dezvoltării activităţii de 

întreprinzător. 

dezvoltarea 

mediului 

financiar şi 

fiscal – 

partener 

Finanţelor –

lider;  

Consiliul 

consultativ al 

MEc; 

Investiţii şi 

promovarea 

exporturilor 

Promovarea exportului  Promovarea exportului prin 

participarea Republicii 

Moldova la evenimente 

organizate de instituţiile şi 

asociaţiile internaţionale în 

domeniul promovării 

exportului, precum şi 

investigarea pieţelor 

externe privind 

posibilităţile de plasare a 

produselor moldoveneşti. 

Direcţia 

politici 

investiţionale 

şi promovare 

a exportului - 

partener 

OPEM - 

lider; 

MAEIE, 

MAIA 

Investiţii  Atragerea investiţiilor 

autohtone şi străine prin:  

susţinerea realizării 

proiectelor investiţionale 

strategice şi a proiectelor 

cu efect multiplicator 

pentru economia naţională, 

intensificarea cooperării 

internaţionale în vederea 

participării Republicii 

Moldova la evenimentele 

organizate de instituţii şi 

asociaţii internaţionale în 

domeniu; promovarea 

companiilor autohtone în 

străinătate etc. 

Direcţia 

politici 

investiţionale 

şi promovare 

a exportului -  

partener 

OPEM - 

lider; 

MAEIE, 

MAIA 

MDRC;  

Întreprinderi 

mici şi mijlocii 

Accesul la finanţe Facilitarea accesului IMM 

la resurse financiare şi 

stimularea convertirii 

economiilor în mijloace de 

investire prin diversificarea 

şi dezvoltarea programelor 

guvernamentale. 

Direcţia 

politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii şi 

profesii 

liberale – 

lider 

ODIMM;  

Băncile 

comerciale; 

APL; MF; 

 

Infrastructura de suport în 

afaceri 

Stimularea creşterii 

competitivităţii sectorului 

IMM prin asigurarea 

dezvoltării infrastructurii 

de suport în afaceri, 

inclusiv a capacităţilor 

înalte de producţie, 

îmbunătăţirea calităţii 

produselor IMM-urilor în 

conformitate cu standardele 

internaţionale, sporirea 

capacităţilor de 

comercializare a produselor 

precum şi a altor 

Direcţia 

politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii şi 

profesii 

liberale – 

partener 

ODIMM - 

lider; 

Agenţii 

economici; 

OPEM;  

AŞM; 

Agenţia 

pentru 

Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic; 

AGEPI; 

CCI; 

IEFS 
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instrumente de promovare 

şi dezvoltare. 

Cultura antreprenorială  Promovarea culturii 

antreprenoriale şi a 

performanţelor 

manageriale ale IMM, 

precum şi încurajarea 

creării noilor întreprinderi. 

Direcţia 

politici de 

dezvoltare a 
întreprinderilor 
mici şi 

mijlocii şi 

profesii 

liberale - 

partener 

ODIMM - 

lider;  

APL; 

OIM;  

CCI. 

Dialogul dintre sectorul 

public şi cel al IMM 

Intensificarea dialogului 

dintre guvern şi sectorul 

IMM, utilizînd instrumente 

şi forme asemănătoare de 

dialog în comunitatea 

statelor cu bune practici de 

colaborare între mediul de 

afaceri şi autorităţi. 

Direcţia 

politici de 

dezvoltare a 
întreprinderilor 
mici şi 

mijlocii şi 

profesii 

liberale – 

lider 

ODIMM, 

APL, 

OPEM.  

Politică 

energetică 

Sistemul electroenergetic Asigurarea funcţionării şi 

dezvoltării sistemului 

electroenergetic al ţării 

pentru integrarea acestuia 

la reţeaua europeană a 

operatorilor de sistem şi de 

transport a energiei 

electrice ENTSO-E, 

precum şi alimentarea 

fiabilă a consumatorilor cu 

energie electrică. 

Direcţia 

electroenerge

tică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenerge

tice – lider 

ANRE; 

Î.S.„Moldelect

rica”; 

Inspectoratul 

Energetic de 

Stat; 

ICPT„Energo

proiect”; 

RED, 

AŞM; 

BM; BEI 

Sistemul de aprovizionare cu 

gaze naturale 

Asigurarea dezvoltării 

sistemului naţional de 

aprovizionare gaze naturale 

pentru racordarea 

consumatorilor la reţea şi 

crearea rezervelor de gaze 

naturale. 

Direcţia 

gazificare şi 

eficienţă 

energetică –

lider 

Î.S.„Moldova

gaz”;  

IP„Gazproiect

” SA; 

ANRE; 

APL 

Sistemul termoenergetic Asigurarea dezvoltării 

sistemului termoenergetic 

şi majorării eficienţei 

funcţionării acestuia pentru 

alimentarea fiabilă a 

consumatorilor cu energie 

termică. 

Direcţia 

termoenergeti

că – lider 

MDRC; 

ANRE; 

Inspectoratul 

Energetic de 

Stat; 

CET-urile; 

Termocom; 

BM; SIDA; 

IE al AŞM; 

UTM; 

ONG 

Eficienţă energetică şi 

resurse regenerabile de 

energie  

Sporirea eficienţei 

energetice şi valorificarea 

surselor de energie 

regenerabile prin 

elaborarea cadrului legal, 

crearea capacităţilor 

instituţionale şi 

Direcţia 

gazificare şi 

eficienţă 

energetică –

lider 

AEE; 

UNDP – 

proiectul 

„Energie şi 

biomasă”; 

ANRE; 

MDRC; 

consiliile 



Programul de Dezvoltare Strategică  

implementarea proiectelor 

de eficienţă energetică, etc. 

raionale 

Infrastructura 

calităţii 

Sistemul naţional de 

standardizare 

Dezvoltarea Sistemului 

naţional de standardizare 

coerent cu Sistemul de 

standardizare european şi 

Sistemul de standardizare 

intenaţional, prin adoptarea 

standardelor europene şi 

internaţionale în calitate de 

standarde naţionale şi 

consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale 

organismului naţional de 

standardizare. 

Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi 

evaluarea 

conformităţii 

– lider 

INSM; 

Comitete 

tehnice de 

standardizare; 

Organizaţii 

regionale şi 

internaţionale 

Sistemul naţional de 

acreditare  

Dezvoltarea Sistemului 

Naţional de Acreditare şi 

dezvoltarea instituţională a 

Organismului Naţional de 

Acreditare privind 

ajustarea acestuia la 

exigenţele europene, în 

scopul semnării Acordului 

de Recunoaştere 

Multilaterală (MLA) cu 

Cooperarea Europeană 

pentru Acreditare (EA). 

Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi 

evaluarea 

conformităţii 

– lider 

Centrul de 

acreditare în 

domeniul 

evaluării 

conformităţii 

produselor; 

Organizaţii 

regionale şi 

internaţionale; 

 

Sistemul naţional de 

metrologie 

Consolidarea Sistemului 

Naţional de Metrologie 

prin menţinerea şi 

dezvoltarea Bazei 

Naţionale de Etaloane 

(BNE), crearea Institutului 

Naţional de Metrologie, 

perfecţionarea cadrului 

legal în domeniu. 

Direcţia 

metrologie - 

lider 

INSM; 

Inspectoratul 

metrologic; 

Centrele de 

Standardizare şi 

Metrologie 

Securitate industrială  Asigurarea dezvoltării 

procedurilor de verificare a  

obiectelor industriale 

periculoase în vederea 

neadmiterii, preîntîmpinării 

şi lichidării efectelor 

avariilor industriale şi 

catastrofelor cu caracter 

tehnogen.  

Direcţia 

supraveghere 

tehnică şi 

securitate 

industrială –

lider 

Inspectoratul 

Principal de 

Stat pentru 

Supravegher

ea Tehnică a 

Obiectelor 

Industriale 

Periculoase 

Politică 

industrială 

Inovaţii şi transfer tehnologic Stimularea dezvoltării 

inovaţiilor şi transferului 

tehnologic prin elaborarea 

şi promovarea 

documentelor de politici în 

domeniu, perfectarea bazei 

legislative/normative, 

crearea structurilor de 

susţinere financiară a 

activităţii inovaţionale. 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 
competitivitate 
- lider 

MF, MAIA, 

MTIC; 

MMPSF, 

MEd 
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Infrastructura de suport în 

industrie 

Promovarea procesului de 

constituire şi funcţionare a 

parcurilor industriale prin 

elaborarea bazei normative 

în domeniu, crearea şi 

dezvoltarea parcurilor 

ştiinţifico-tehnologice, 

incubatoarelor de inovare, 

perfectarea documentelor 

de politici destinate creării 

şi funcţionării clusterelor 

industriale. 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 
competitivitate 
- lider 

MEd, 

MMPSF, 

IEFS, 

Asociaţia 

Patronală din 

Industria 

Uşoară 

Competitivitatea industrială Stimularea creşterii 

competitivităţii sectorului 

industrial pe pieţele externe 

prin asigurarea 

implementării sistemului 

de management al calităţii, 

retehnologizare a 

procesului de producere, 

armonizare a cadrului de 

reglementare tehnică în 

conformitate cu Directivele 

Europene şi standardele 

internaţionale, perfectare a 

listelor standardelor conexe 

la RT în domeniu. 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 
competitivitate 
- lider 

MEd, 

MF, 

MAEIE, 

OPEM,  

CCI 

Comerţ şi 

cooperare 

economică 

internaţională 

Comerţ interior Dezvoltarea durabilă a 

comerţului interior prin 

elaborarea principiilor de 

bază ale politicii de stat în 

domeniul comerţului 

interior şi stabilirea 

normelor clare şi 

transparente pentru 

desfăşurarea activităţilor 

din comerţ. 

Direcţia 

comerţ 

interior şi 

servicii – 

lider 

MAIA, 

MS, 

MF, 

ANPC,  

CCCEC, 

subdiviziuni

le cu profil 

comercial/ 

economic 

din cadrul 

APL, 

CALM, 

CCI, 

Moldcoop 

Comerţ exterior Elaborarea direcţiilor 

strategice ale politicii 

comerciale externe,  

extinderea şi aprofundarea 

participării Republicii 

Moldova la schimburile 

comerciale internaţionale 

prin încadrarea în 

regimurile şi structurile 

comerciale regionale şi 

globale, eliminarea 

barierelor comerciale 

discriminatorii şi 

asigurarea eficienţei 

Direcţia 

regimuri 

comerciale şi 

OMC – lider 

MAEIE, 

MF, SV, 

MAIA, CCI, 

OPEM, MJ, 

INSM,  

ANPC, 

AGEPI 
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calităţii de membru a 

OMC. 

Cooperare economică cu 

Uniunea Europeană 

Promovarea reformelor în 

economia naţională în 

conformitate cu 

angajamentele asumate în 

cadrul procesului de 

asociere la UE şi crearea  

Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat şi 

Comprehensiv dintre 

Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană. 

Direcţia 

regimuri 

comerciale şi 

OMC – lider  

MAEIE, 

MF, SV, 

MAIA, MS, 

MJ, BR, 

BNS, INSM, 

BNM, AAP, 

ANPC, 

AGEPI, 

CNPF, 

MMPSF  

Cooperare economică 

internaţională 

Extinderea colaborărilor 

bilaterale şi multilaterale;  

valorificarea deplină a  

calităţii de membru în 

organizaţiile regionale şi 

internaţionale cu caracter 

economic; facilitarea 

participării la aceste 

structuri prin extinderea 

cadrului juridic şi crearea 

unui mediu extern 

favorabil pentru 

promovarea intereselor 

economice ale RM. 

Direcţia 

cooperare 

economică 

internaţională 

-  lider 

MAEIE 

AAPL; 

Ministere 

partenere de 

peste hotare; 

Organisme 
internaţionale 

Protecţia 

consumatorului 

şi 

supravegherea 

pieţei 

Protecţia consumatorului Asigurarea unui nivel înalt 

de protecţie a 

consumatorilor prin 

dezvoltarea cadrului legal 

în domeniu şi 

întreprinderea măsurilor de 

sporire a gradului de 

protejare a drepturilor şi 

intereselor legitime a 

consumatorilor. 

Direcţia 

protecţia 
consumatorilor 
şi 

supravegherii 

pieţei – lider 

IPSSPMPC; 

Agenţia 

pentru 

Protecţia 

Consumatori

lor; 

agenţii 

economici; 
consumatorii 

Supravegherea pieţei Supravegherea pieţei prin 

stabilirea unor proceduri 

clare şi transparente pentru 

activitate şi asigurarea 

plasării pe piaţă a 

produselor conforme 

cerinţelor legale. 

Direcţia 

protecţia 

consumatorilo

r şi 

supravegherii 

pieţei – lider 

IPSSPMPC ; 

Agenţia 

pentru 

Protecţia 

Consumatoril

or; 

agenţii 

economici; 

consumatori

i 

Administrarea 

şi deetatizarea 

proprietăţii 

publice 

Administrarea proprietăţii 

publice 

Asigurarea unui nivel 

calitativ a procesului de  

administrare a proprietăţii 

publice prin implementarea 

unor metode progresiste. 

Direcţia 

politici de 

administrare 

şi deetatizare 

a proprietăţii 

publice –

partener 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice–

lider; 

AAPC. 

Deetatizarea proprietăţii Accelerarea procesului de Direcţia Agenţia 
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publice  deetatizare a activelor de 

stat printr-un proces 

competitiv şi transparent. 

politici de 

administrare 

şi deetatizare 

a proprietăţii 

publice –

partener 

Proprietăţii 

Publice – 

lider;  

MF, MAIA, 

MMPSF; 

AAPC. 

Parteneriatul public-privat  Valorificarea 

mecanismului de 

parteneriat public-privat în 

calitate de instrument de 

deetatizare. 

Direcţia 

politici de 

administrare 

şi deetatizare 

a proprietăţii 

publice - 

lider 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice; 

AAPC 

Planificare şi 

management 

intern 

Planificare Asigurarea planificării 

strategice şi elaborării 

politicilor publice în 

domeniile de 

responsabilitate ale 

ministerului, respectîndu-

se interacţiunea cu 

procesul bugetar, 

prevederile legale şi cele 

referitoare la transparenţa 

în procesul decizional, 

precum şi monitorizarea 

realizării acestora. 

Cabinetului 

ministrului, 

Direcţia 

analiză şi 

prognoze 

macroecono

mice,  

Direcţia 

analiză, 

monitorizare 

şi evaluare a 

politicilor, 

Direcţia 

juridică, 

Serviciul 

relaţii publice 

şi protocol 

Cancelaria de 

Stat; 

MF; 

BNS; 

Management intern Asigurarea aparatului 

ministerului cu resursele 

materiale, financiare şi 

umane necesare pentru 

realizarea eficientă, 

completă şi în timp a 

misiunii şi obiectivelor 

trasate. 

Direcţia 

logistică şi 

management 

intern; 

Direcţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă; 

Secţia resurse 

umane; 

Serviciul 

audit intern; 

Sectorul 

probleme 

speciale  

Cancelaria 

de Stat; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Academia de 

Administrare 

Publică; 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate; 

Agenţi 

economici 
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6. OBIECTIVE 

Pentru realizarea scopurilor programelor definite au fost stabilite obiective strategice care acoperă întreaga activitate a Ministerului 

Economiei în perioada 2012-2014. Indicatorii identificaţi vor permite evaluarea gradului de realizare a obiectivelor în procesul de 

monitorizare şi evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică. 

Obiective Indicatori Responsabil 
Perioada de 
implementare 

Instrumente/ 

metode 

Notă privind 

finanţarea 

Necesarul de 

capacităţi 

MEDIUL  DE  AFACERI 

Sub-programul:  Reglementarea activităţii de întreprinzător 

Optimizarea sistemului de 

control, limitarea gradului şi 

modalităţilor de intervenţie 

abuzivă şi nefondată a statului 

în activitatea mediului de 

afaceri 

Proiect de lege aprobat; 

Nr. organelor publice cu 

funcţii de control 

reformate; 

Nr. mediu de controale 

efectuate per agent 

economic anual 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

2012-2013 Conlucrare cu 

instituţiile vizate;  

Elaborarea 

proiectului de lege;  

Sistem de 

monitorizare a 

controalelor 

Asistenţă 

externă 

(USAID; IFC; 

PNUD) 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Personal adiţional 

 

Perfecţionarea exerciţiului de 

Analiză a impactului de 

reglementare prin consolidarea 

platformei de dialog public-

privat 

Metodologia AIR 

îmbunătăţită; 

Nr. de platforme ale 

dialogului sectorial cu 

asociaţiile de business 

create (mese rotunde, 

şedinţe, etc.); 

Numărul de consultări 

efective cu părţile 

interesate per AIR 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

2012 Elaborarea 

mecanismului de 

consolidare şi 

perfecţionare a 

Grupului de lucru 

AIR; 

Dialogul public-

privat; 

Elaborarea 

proiectelor de acte 

legislativ-

normative 

Asistenţă 

externă  

(UIPAC – 

Banca 

Mondială) 

Schimbări structurale; 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Cunoştinţe specifice 

domeniului 

Armonizarea legislaţiei 

Republicii Moldova în 

domeniul dreptului societăţilor 

comerciale la dreptul 

comunitar 

Proiect de lege aprobat; 

Platforma de acces on-

line a publicului la 

informaţia societăţilor 

comerciale realizată 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

2012-2014 Elaborarea 

proiectului de lege; 

Conlucrare cu 

agenţii economici; 

Implementarea 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Cunoştinţe specifice 

domeniului; 
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sistemului 

informaţional; 

Ajustarea condiţiilor de 

eliberare a actelor permisive în 

concordanţă cu cerinţele 

legislaţiei în vigoare prin  

revizuirea actelor normative 

sectoriale  

Nr. de acte modificate; 

Timpul mediu de 

procesare a unei 

solicitări;  

Nr. solicitărilor 

procesate per zi/lună; 

Cheltuielile medii 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător 

2012 Studierea şi 

revizuirea 

modalităţii de 

eliberare a actelor 

permisive; 

Elaborarea 

propunerilor de 

optimizarea a 

costurilor şi 

procedurilor de 

eliberare a actelor 

permisive 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Cunoştinţe specifice 

domeniului; 

Revizuirea, unificarea şi 

optimizarea condiţiilor şi 

criteriilor de eliberare a 

licenţelor, în particular 

examinarea posibilităţii de a 

optimiza numărul genurilor de 

activitate supuse licenţierii 

Nr. genurilor de 

activitate supuse 

licenţierii; 

Timpul mediu de 

procesare a unei 

solicitări;  

Nr. solicitărilor 

procesate per zi/lună 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

Camera de 

Licenţiere 

2012-2014 Modificarea Legii 

privind genurile de 

activitate supuse 

licenţierii;  

Procesarea 

solicitărilor 

agenţilor 

economici; 

Crearea de 

parteneriate cu 

experţi 

internaţionali în 

domeniu 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe şi abilităţi 

de comunicare; 

Expertiză externă; 

Implementarea complexă a 

Ghişeului Unic elaborarea 

sistemului informaţional          

e-Licenţiere 

Nr. ghişeelor create; SI 

„e-Licenţiere” creat; 

Timpul mediu de 

procesare a unei 

solicitări; 

Nr. solicitărilor 

procesate per zi/lună 

Direcţia politici de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

Camera de 

Licenţiere 

2012-2014 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative; 

Crearea de 

parteneriate cu 

instituţiile publice 

relevante, consiliile 

locale, agenţi 

economici;  

Aplicarea 

sistemului 

Centrul pentru 

Guvernare 

Electronică  

(cu suportul 

Băncii 

Mondiale) 

Tehnologii de operare; 

Cunoştinţe şi abilităţi 

privind utilizarea 

sistemului 

informaţional; 
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informaţional; 

Procesarea 

solicitărilor 

agenţilor 

economici; 

Ajustarea SIA Registru de 

Licenţiere la prevederile 

legislaţiei din domeniul 

reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător 

Sistem informaţional 

ajustat şi funcţional 

Camera de 

Licenţiere; 

Î.S. CRIS 

„REGISTRU” 

2012 Elaborarea 

sarcinilor tehnice;  

Crearea de 

parteneriate; 

Încheierea 

contactului; 

Operarea 

modificărilor la 

registru 

Nu are 

acoperire 

financiară 

Cunoştinţe şi abilităţi 

privind utilizarea 

softului; 

Utilaj cu viteză mare; 

Tehnică modernă; 

Sub-programul:  Mediul fiscal 

Eliminarea barierelor pentru 

dezvoltarea activităţii de 

întreprinzător, reducerea 

poverii fiscale şi simplificarea 

sistemului de impozite şi taxe  

prin perfecţionarea politicilor 

bugetare, fiscale şi financiare. 

CBTM actualizat; 

Propuneri elaborate cu 

privire la stimulente 

fiscale; 

Costurile asociate cu 

administrarea fiscală 

Direcţia 

dezvoltarea 

mediului financiar 

şi fiscal; 

Ministerul 

Finanţelor 

2012-2014 Conlucrare cu 

Ministerul 

Finanţelor şi 

Consiliul 

Consultativ al ME; 

Aplicarea noului  

mecanism bugetar-

fiscal; 

Monitorizarea 

politicilor 

economice; 

Proiectarea şi 

pregătirea 

modificărilor 

bugetar-fiscale a 

politicilor 

promovate 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 
Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe specifice 

domeniului; 

INVESTIŢII  ŞI  PROMOVAREA  EXPORTURILOR 

Sub-programul: Promovarea exportului 

Asigurarea creării şi 

perfecţionării bazei de date a 

întreprinderilor exportatoare 

Baza de date creată, 

Nr. de întreprinderilor 

exportatoare care s-au 

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi de 

2012-2014 Coordonare; 

Monitorizare; 

Acordarea 

Bugetul OPEM 

(salarii ordinare); 

Necesită 

Personal în domeniul 

tehnologiilor 

informaţionale; 
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moldoveneşti înregistrat în baza de 

date; 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova 

suportului 

metodologic; 

Conlucrare 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

 

Promovarea exportului prin 

participarea agenţilor 

economici la expoziţii, tîrguri 

etc. 

Nr. evenimente 

organizate în ţară/peste 

hotare; 

Nr. de participanţi la 

evenimente; 

Nr. de ţări reprezentate 

la evenimente; 

Nr. contacte stabilite;  

Nr. contracte încheiate 

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi de 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova 

2012-2014 Organizarea 

evenimentelor; 

Acordarea 

suportului 

metodologic; 

Comunicare; 

Coordonare; 

Negociere; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul OPEM Personal specializat în 

domeniu; 

Echipament tehnic 

modern;  

Cunoştinţe de limbă 

engleză 

Identificarea pieţelor de 

desfacere şi a produselor de 

export 

Nr. studiilor de 

marketing elaborate şi 

publicate 

Direcţia politici 

investiţionale şi 

de promovare a 

exportului  

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi de 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova 

2012-2014 Elaborarea studiilor 

de marketing 

pentru 

pieţele/produsele 

de export; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc; 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe în  

elaborarea studiilor de 

marketing, de  

monitorizare şi  

evaluare; 

Sub-programul: Investiţii  

Atragerea investitorilor, 

inclusiv celor strategici în 

sectoarele economiei naţionale 

Nr. de întreprinderi 

străine cu care s-a 

negociat o potenţială 

investiţie; 

Nr. de întreprinderi care 

au fost invitate să 

investească în RM; 

Nr. de întreprinderi care 

au investit în urma 

asistenţei/negocierilor cu 

reprezentanţi MEc şi 

MIEPO 

Nr. locuri de muncă 

create de aceste 

Direcţia politici 

investiţionale  şi 

de promovare a 

exportului;  

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi de 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova 

2012-2014 Elaborarea studiilor 

de fezabilitate 

pentru anumite 

proiecte 

investiţionale/secto

are; 

Conlucrare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Cunoştinţe de evaluare 

a riscurilor 

investiţionale, de 

elaborare a studiilor de 

fezabilitate, de 

monitorizare şi 

evaluare; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 
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întreprinderi 

Promovarea oportunităţilor 

investiţionale prin intermediul 

parcurilor industriale, zonelor 

economice libere şi 

parteneriatelor public-private  

Nr. pliante distribuite Direcţia politici 

investiţionale şi 

de promovare a 

exportului; 

Organizaţia de 

Atragere a 

Investiţiilor şi de 

Promovare a 

Exportului din 

Moldova 

2012-2014 Elaborarea şi 

diseminarea 

materialelor 

promoţionale; 

Conlucrare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Cunoştinţe privind 

mecanismele de 

promovare a 

oportunităţilor 

investiţionale şi 

diseminare a  

materialelor  

promoţionale; 

Promovarea imaginii Portului 

Internaţional Liber Giurgiuleşti 

pentru atragerea rezidenţilor  

Nr. investitorilor atraşi; 

Volumul investiţilor 

atrase 

Direcţia politici 

investiţionale şi de 

promovare a 

exportului 

2012-2014 Asigurarea 

suportului 

investiţional; 

Identificarea 

rezidenţilor 

strategici; 

Conlucrare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză, 

Experienţă privind 

metodele şi tehnicele 

de elaborare a 

proiectelor 

investiţionale 

ÎNTREPRINDERI  MICI  ŞI  MIJLOCII 

Armonizarea cadrului legislativ 

în domeniul întreprinderilor 

mici şi mijlocii la 

recomandările europene şi 

implementarea programelor 

regionale şi europene de 

susţinere a acestui sector 

Nr. acte normative/ 

legislative elaborate; 

Nr. programelor 

regionale şi europene 

de susţinere a IMM 

implementate 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale 

2012-2014 Elaborarea actelor 

normative şi 

legislative; 

Analiză; 

Revizuire; 

Examinarea 

legislaţiei 

internaţionale 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

asistenţă tehnică  

Cunoştinţe în 

elaborarea actelor 

normative; 

Cunoştinţe în evaluarea 

costurilor şi 

impacturilor;  

Cunoştinţe privind 

procesul de consultare 

publică 

Sub-programul:  Accesul la finanţe 

Susţinerea întreprinderilor mici 

şi mijlocii producătoare din 

sectorul rural prin atragerea 

asistenţei financiare sub formă 

de granturi pentru dezvoltarea 

capacităţilor sale de producţie 

Nr. IMM de producţie 

care au obţinut 

granturi; 

Nr. de granturi 

acordate; 

Nr de zone rurale cu 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM 

2012-2014 Elaborarea şi 

utilizarea 

schemelor de 

finanţare; 

Mese rotunde; 

Agenţi economici; 

Programul de 

suport sectorial 

“Stimularea 

Economică în 

Zonele Rurale” 

finanţat de UE 

 -  
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IMM-uri beneficiari de 

granturi; 

Valoarea granturilor 

alocate IMM-urilor 

Conlucrarea cu 

instituţiile 

financiare 

donatoare; 

Monitorizare 

Facilitarea accesului tinerilor 

antreprenori din zonele rurale 

la resursele financiare prin 

implementarea Componentei a 

II-a a Programului de Abilitare 

Economică a Tinerilor  

Nr. de credite acordate; 

Nr. de afaceri lansate  

care au beneficiat de 

asistenţa programului 

de abilitare a tinerilor 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Directoratul Liniei 

de Credit 

2012-2014 Elaborarea şi 

implementarea 

schemelor de 

finanţare; 

Organizarea 

meselor rotunde; 

Organizare de 

instruiri; 

Creare de 

parteneriate de 

colaborare cu 

agenţii economici; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Asistenţă 

externă 

(Proiectul de 

Investiţii şi 

Servicii Rurale 

(RISP1), 

finanţat de 

Banca 

Mondială; 

Proiectul de 

Finanţare 

Rurală şi 

Dezvoltare a 

Întreprinderilor 

Mici (IFAD 1); 

Grantul 

Comisiei 

Europene, 

Organizaţia 

Internaţională 

a Migraţiei. 

Necesar de personal; 

Instruiri tematice; 

Abilităţi de comunicare 

Stimularea investirii 

economiilor în dezvoltarea 

afacerilor prin implementarea 

Programului de atragere a 

remitenţelor în economie 

”PARE 1+1” 

Nr. de granturi acordate  

în cadrul PARE 1+1;  

Numărul de proiecte 

investiţionale finanţate 

în cadrul Programului; 

Volumul total al 

investiţiilor în 

economie efectuate în 

cadrul Programului,  

inclusiv din remitenţe; 

Suma alocărilor 

nerambursabile 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM 

2012 Conlucrarea cu 

emigranţii; 

Organizarea de 

mese rotunde; 

Organizarea de 

instruiri tematice; 

Elaborarea şi 

implementarea 

schemelor de 

finanţare; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Bugetul de 

stat,  

Programul de 

suport sectorial 

“Stimularea 

Economică în 

Zonele Rurale” 

finanţat de UE,  

Organizaţia 

Internaţională 

a Migraţiei 

Necesar de personal; 

Instruiri tematice; 

Abilităţi de 

comunicare 
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acordate; 

Numărul beneficiarilor 

Programului şi 

ponderea migranţilor; 

Numărul 

întreprinderilor nou 

create 

Evaluare 

Sporirea accesului micilor 

antreprenori la credite bancare 

prin gestionarea Fondului de 

Garantare a Creditelor pentru 

IMM şi capitalizarea acestuia 

Numărul beneficiarilor 

de credite garantate; 

Volumul garanţiilor 

acordate/ garantate; 

Volumul garanţiilor 

active; 

Rata de creştere a 

numărului de 

beneficiari ai FGC; 

Suma defalcărilor în 

FGC 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM 

2012-2014 Conlucrarea cu 

instituţiile 

financiare 

donatoare; 

Colaborare cu 

agenţii economici; 

Capitalizarea 

Fondului de Stat de 

Garantare a 

Creditelor; 

Monitorizare 

Bugetul de 

stat;  

Programul de 

suport sectorial  

“Stimularea 

Economică în 

Zonele Rurale” 

finanţat de UE 

Necesar de personal; 

Proiect twinning; 

Expertiză externă; 

Abilităţi de 

comunicare 

Sub-programul:  Infrastructura de suport în afaceri 

Integrarea întreprinderilor mici 

şi mijlocii în business-

incubatoare prin crearea 

incubatoarelor de afaceri noi şi 

dezvoltarea reţelei business-

incubatoarelor 

Numărul de 

incubatoare de afaceri 

noi create; 

Numărul de 

incubatoare de afaceri 

în cadrul reţelei 

naţionale; 

Nr. de companii 

incubate; 

Nr. de locuri de muncă 

noi create în 

incubatoare; 

Cifra de afaceri a 

companiilor incubate; 

Raportul dintre cifra de 

afaceri şi profitul 

companiilor incubate şi 

investiţiile în crearea 

incubatoarelor 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM 

2012-2014 Elaborarea studiilor 

de fezabilitate; 

Organizarea de  

instruiri şi mese 

rotunde; 

Colaborare cu 

APL; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Programul de 

suport sectorial 

“Stimularea 

Economică în 

Zonele Rurale” 

finanţat de UE 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Instruiri tematice şi 

dezvoltare 

profesională 



Programul de Dezvoltare Strategică  

Consolidarea structurii 

instituţionale a ODIMM  

Filiale ODIMM create; 

Nr. angajaţi 

încadraţi/per filială; 

Nr. persoanelor 

instruite; 

Nr. consultaţiilor 

acordate de către 

ODIMM; 

Nr. de consultaţii 

acordate de către 

filialele nou create; 

Costul per consultaţie; 

ODIMM 2012-2014 Aplicarea 

procedurii de 

achiziţii publice; 

Organizare de 

instruiri şi mese 

rotunde; 

Colaborare cu 

APL; 

Editarea şi 

diseminarea de 

materiale 

promoţionale 

Bugetul ODIMM 

(salarii ordinare); 

Schimbări structurale; 

Schimbări funcţionale; 

Tehnologii 

informaţionale noi; 

Instruiri specializate 

Dezvoltarea infrastructurii de 

suport în afaceri prin crearea 

unui Centru Naţional de 

Excelenţă în Afaceri în cadrul 

ODIMM 

Centru creat; 

Nr. consultaţiilor 

acordate de Centru; 

ODIMM 2012 Elaborarea 

conceptului 

Centrului; 

Identificarea 

spaţiului pentru 

centru; 

Echipament tehnic 

procurat şi instalat; 

Încadrarea 

angajaţilor 

Asistenţă 

externă  

Abilităţi de formare, 

de comunicare şi 

negociere 

Sub-programul:  Cultura antreprenorială 

Dezvoltarea capacităţilor 

instituţionale ale 

secţiilor/direcţiilor economie 

din cadrul consiliilor raionale 

în domeniul elaborării şi 

implementării acţiunilor de 

susţinere a dezvoltării IMM 

Nr. angajaţi instruiţi; 

Nr. angajaţilor 

consultaţi; 

Nr. cursurilor de 

instruire realizate; 

Direcţia politici de 

dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM; APL; 

OIM 

2012-2014 Organizarea şi 

desfăşurarea 

training-urilor, 

mese rotunde ; 

Colaborare cu 

APL;  

Organizare de 

cursuri de instruire 

şi consultanţă ; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Organizaţia 

Internaţională 

a migraţiei – 

proiectul 

„Îmbunătăţirea 

creşterii 

activităţilor de 

antreprenoriat 

şi a capitalului 

uman în baza 

legăturilor 

dintre migraţie 

şi dezvoltare în 

Moldova” 

Instruiri de 

perfecţionare 

Formarea şi dezvoltarea Nr. beneficiarilor ODIMM 2012-2014 Organizarea şi Bugetul ODIMM Instruiri de 
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abilităţilor antreprenoriale a 

agenţilor economici prin 

instruirea a circa 3000 de 

reprezentanţi ai IMM prin 

intermediul programului 

„Gestiunea eficientă a afacerii” 

instruiţi; 

Nr. beneficiarilor 

consultaţi; 

Nr. cursurilor de 

instruire realizate 

desfăşurarea 

training-urilor, 

mese rotunde; 

Colaborare cu 

APL;  

Organizare de 

cursuri de instruire 

şi consultanţă; 

Desfăşurarea 

campaniilor de 

conştientizare şi 

comunicare 

; specializare 

Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor antreprenori prin 

implementarea Componentei I 

a Programului Naţional de 

Abilitare Economică a 

Tinerilor (PNAET) 

Numărul tinerilor 

instruiţi, inclusiv femei; 

Numărul tinerilor 

consultaţi, inclusiv 

femei; 

Numărul 

seminarelor/cursurilor 

de instruire organizate, 

inclusiv în teritoriu 

ODIMM 2012-2013 Organizarea şi 

desfăşurarea 

training-urilor, 

mese rotunde ; 

Colaborare cu 

APL;  

Organizare de 

cursuri de instruire 

şi consultanţă ; 

Desfăşurarea 

campaniilor de 

conştientizare şi 

comunicare 

Bugetul 

ODIMM; 

Instruiri de 

perfecţionare 

Sub-programul:  Dialogul public-privat 

Îmbunătăţirea procesului de 

participare a sectorului privat 

la elaborarea cadrului de 

reglementare şi luare a 

deciziilor prin intermediul 

creării grupurilor de lucru 

comune între reprezentanţii 

sectorului public şi privat 

Grupuri de lucru create; 

Nr. de şedinţe 

organizate; 

Cota participării 

reprezentanţilor 

sectorului privat la 

dezbateri publice; 

Numărul proiectelor de 

reglementare discutate 

cu participarea 

sectorului privat; 

Numărul de propuneri 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM; 

Ministere de 

resort; APL; 

IEFS; ONG-uri; 

Reprezentanţii 

sectorului privat  

2012-2014 Colaborarea cu 

instituţiile APC şi 

APL implicate, 

ONG-urile, 

sectorul privat, etc. 

Organizarea şi 

desfăşurarea de 

seminare, mese 

rotunde, şedinţe ale 

grupurilor de lucru 

comune; 

Desfăşurarea de 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Expertiză în domeniu; 

Abilităţi de 

comunicare 
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de optimizare a 

cadrului de 

reglementare înaintate 

de către sectorul privat  

campanii de 

conştientizare şi 

comunicare; 

Monitorizare 

Promovarea dialogului public-

privat 

Conferinţă organizată; 

Nr. participanţilor la 

conferinţă; 

Nr. de evenimente 

organizate în cadrul 

conferinţei; 

Nr. ţărilor reprezentate 

la conferinţă; 

Ponderea sectorului 

privat din totalul 

participanţilor 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM; APL; 

C.I.E. Moldexpo; 

CCI 

2012-2014 Colaborarea cu 

instituţiile APC şi 

APL implicate, 

ONG-urile, 

sectorul privat, etc. 

Organizarea şi 

desfăşurarea de 

seminare, mese 

rotunde, şedinţe; 

Desfăşurarea de 

campanii de 

conştientizare şi 

comunicare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesar de personal; 

Echipament tehnic; 

Organizarea şi desfăşurarea 

Concursurilor naţionale şi 

ceremoniilor de decernare a 

premiilor pentru IMM 

Nr. participanţilor la 

concursuri; 

Nr. premianţilor pe 

nominaţii; 

Nr. agenţilor economici 

care au aplicat pentru 

participarea la 

concursuri; 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

ODIMM; C.I.E. 

Moldexpo; CCI 

 

2012-2014 Colaborarea cu 

instituţiile şi agenţii 

implicaţi; 

Seminare, mese 

rotunde, şedinţe;  

Campanii de 

conştientizare şi 

comunicare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Tehnologii de operare 

a datelor; 

Cunoştinţe şi abilităţi 

tehnice 

Consolidarea capacităţilor 

instituţionale şi funcţionale ale 

structurilor reprezentative ale 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

prin constituirea unui Consiliu 

consultativ pentru IMM 

(pentru elaborarea 

recomandărilor întru 

îmbunătăţirea mediului de 

dezvoltare a IMM) 

Nr. întrunirilor în 

cadrul consiliului; 

Nr. acţiunilor realizate 

în parteneriat cu IMM-

urile; 

Nr. propunerilor de 

îmbunătăţire a mediului 

de afaceri pentru IMM 

înaintate de către 

sectorul privat 

Direcţia politici 

de dezvoltare a 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi 

profesii liberale; 

Ministerele de 

resort; APL 

2012-2014 Colaborarea cu 

reprezentanţi ai 

sectorului public şi 

privat;  

Organizarea de 

întruniri ale 

consiliului; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Cunoştinţe şi abilităţi 

de evaluare a 

performanţei în 

activitatea IMM; 
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POLITICĂ ENERGETICĂ 

Îmbunătăţirea cadrului 

legislativ/normativ în domeniul 

energetic 

Strategia energetică 

actualizată; 

Nr. proiecte acte 

normative/ legislative 

aprobate 

Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă energetică 

2012-2014 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative/ 

legislative; 

Examinarea 

Directivelor UE; 

colaborare 

interministerială, 

cu donatorii, etc.; 

Consultare publică; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc; 

Asistenţă tehnică 

(Comisia 

Europeană, 

USAID) 

Expertiză externă în 

domeniu; 

Cunoştinţe privind 

procesul de consultare 

publică; 

Cunoştinţe în evaluarea 

costurilor şi 

impacturilor; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Pregătirea economiei naţionale, 

complexului energetic şi a 

sferei sociale pentru activitatea 

în perioada de toamnă-iarnă 

2012-2013 

Hotărîri de Guvern 

aprobate, 

Planuri de măsuri 

elaborate, 

Ordine aprobate, 

Rapoarte elaborate 

Direcţia 

termoenergetică  

2012-2014 Conlucrare cu toate 

întreprinderile 

termoenergetice, 

apl-urile, 

instituţiile 

implicate; 

Convocarea 

şedinţelor;  

Elaborarea 

Hotărîrii de Guvern 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Cunoştinţe de 

planificare şi 

monitorizare; 

Necesar de tehnologii 

informaţionale 

Întreprinderea măsurilor de 

prevenire/reducere a 

impactului negativ al sectorului 

energetic asupra mediului 

înconjurător 

Măsuri întreprinse; Direcţia generală 

securitate şi 

eficienţă 

energetică; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică; 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Conlucrarea cu 

Ministerul 

Mediului şi 

întreprinderile 

energetice; 

Revizuirea 

angajamentelor 

naţionale şi 

internaţionale; 

Avize la proiecte 

cu aspecte de 

mediu; 

Sporirea gradului 

de conştientizare  

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Lipsa unei funcţii 

responsabile; 

Cunoştinţe privind 

angajamentele 

naţionale şi 

internaţionale care 

suprapun aceste 

domenii; 

Expertiză în domeniu 
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Sub-programul: Sistemul electroenergetic 

Asigurarea funcţionalităţii  

sistemului electroenergetic al 

Republicii Moldova  

Informaţii zilnice 

obţinute, 

Rapoarte elaborate; 

Plan de măsuri elaborat/ 

aprobat; 

 

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenergetice, 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Conlucrarea cu 

întreprinderile 

energetice; 

Monitorizarea şi 

evaluarea; 

Elaborarea 

Hotărîrii de Guvern 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe specifice 

domeniului 

Negocierea cu Ucraina în 

cadrul Comisiilor mixte 

moldo-ucrainene privind 

semnarea Memorandumului de 

Înţelegere pentru construcţia 

liniei de interconexiune Bălţi-

Novodnestrovsc, precum şi 

Acordului de cooperare în 

sectorul energetic 

Studiul de fezabilitate 

prezentat părţii 

ucrainene; 

Memorandum semnat  

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenergetice 

2012-2014 Convocarea 

şedinţelor între 

operatorii de sistem 

şi ministerele de 

resort; 

Conlucrarea cu 

instituţiile 

financiare 

investiţionale, cu 

Î.S.„Moldelectrica” 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe şi abilităţi 

privind modul şi 

procedura de negociere 

Întreprinderea măsurilor pentru 

extinderea capacităţii de 

interconexiune cu România, 

prin construcţia LEA 400 kV 

Bălţi – Suceava 

Surse financiare 

determinate; 

Documentaţia de proiect 

elaborată 

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenergetice 

2013-2014 Convocarea 

întrunirilor cu 

investitorii;  

Coordonarea 

caietelor de sarcini;  

Organizarea 

licitaţiei; 

încheierea 

contractelor 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă 

tehnică; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Cunoştinţe specifice 

domeniului; 

Elaborarea studiului de 

fezabilitate privind 

interconectarea Sistemelor 

electroenergetice ale Republicii 

Moldova şi Ucrainei în bloc la 

ENTSO-E 

Studiu de fezabilitate 

elaborat; 

 

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenergetice 

30 de luni 

din 

momentul 

acordării 

grantului 

Conlucrarea cu 

instituţiile 

financiare 

investiţionale; 

Selectarea 

expertului; 

Monitorizare 

POC de 

vecinătate  

RO-UA-MD  

6,3 mil. Euro; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Expertiză în domeniu; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Finalizarea Proiectului 

Energetic – II şi darea în 

exploatare a sistemului Scada 

Proiect finalizat; 

Acte de verificare şi 

testare a funcţionării 

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

2012 Convocarea 

şedinţelor; 

Conlucrarea cu 

Asistenţă externă 

(Banca 

Mondială) 

Cunoştinţe în evaluare; 
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sistemului Scada 

întocmite; 

Raport elaborat 

sistemelor 

electroenergetice 

instituţiile 

financiare 

investiţionale; 

Evaluarea 

proiectului 

Conlucrarea în cadrul 

Tratatului Comunităţii 

Energetice pentru îndeplinirea 

angajamentelor asumate 

Nr. de evenimente 

organizate; 

Angajamente 

îndeplinite; 

Direcţia 

electroenergetică şi 

cooperare a 

sistemelor 

electroenergetice 

2012-2014 Colaborarea cu 

Secretariatul 

Comunităţii 

Energetice, cu 

Direcţia generală 

transport şi energie 

a Uniunii 

Europene; 

Familiarizarea cu 

legislaţia 

europeană 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 

Asigurarea fiabilităţii 

alimentării cu energie electrică 

a consumatorilor 

Nr. localităţilor 

inspectate/ gradul de 

fiabilitate determinat; 

Nr. propunerilor de 

optimizare/ îmbunătăţire 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Crearea unei 

subdiviziuni noi; 

Analiza schemelor 

electrice a reţelelor 

de transport şi de 

distribuţie; 

Optimizarea 

arhitecturii 

reţelelor electrice; 

Conlucrarea inter-

instituţională 

Bugetul 

Inspectoratului 

aprobat de 

MEc; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Necesar de personal; 

Cunoştinţe şi practici 

noi în domeniu;  

Supravegherea respectării 

parametrilor de calitate a 

energiei electrice livrată 

consumatorilor finali 

Nr. de controale 

efectuate; 

Nr. de rapoarte 

elaborate; 

Nr. de încălcări depistate 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Crearea unei 

subdiviziuni noi; 

Elaborarea 

metodologiilor şi 

documentelor 

regulatorii; 

Colaborarea inter-

instituţională; 

Conlucrarea cu 

agenţii economici 

Bugetul 

Inspectoratului 

aprobat de 

MEc; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Necesar de personal; 

Cunoştinţe şi practici 

noi în domeniu; 
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Monitorizarea procesului de 

pregătire profesională (instruire 

continuă) şi autorizare a 

personalului electrotehnic 

Nr. de instruiri 

organizate; 

Nr. de examene 

desfăşurate; 

Nr. de electricieni 

autorizaţi; 

Nr. manageri energetici/ 

şefi de laborator 

certificaţi 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Desfăşurarea 

instruirilor, 

examenelor; 

Conlucrarea cu 

UTM şi Ministerul 

Educaţiei; 

Elaborarea 

metodologiei de 

instruire; 

Crearea standului 

computerizat de 

petrecere a 

examenelor 

Bugetul 

Inspectoratului 

aprobat de 

MEc; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Cunoştinţe şi schimb de 

experienţă în domeniu  

Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale 

Monitorizarea procesului de 

gazificare a Republicii 

Moldova, racordării la 

gazoduct a solicitanţilor 

Raport de monitorizare; 

Nr. de consumatori 

racordaţi la reţea; 

Nr. de localităţi 

gazificate 

Direcţia gazificare 

şi eficienţă 

energetică 

2012-2014 Implementarea 

Programului 

Naţional de 

gazificare a 

Republicii 

Moldova; 

Elaborarea 

planurilor– grafice 

de sincronizare a 

conectării 

gazoductelor 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Cunoştinţe în 

monitorizare şi 

evaluare; 

Necesar de personal 

Interconectarea sistemelor de 

transport a gazelor naturale ale 

României şi Republicii 

Moldova pe direcţia Ungheni – 

Iaşi 

Surse de finanţare 

identificate; 

Volumul mijloacelor 

financiare atrase 

Direcţia gazificare 

şi eficienţă 

energetică 

2012-2014 Convocarea 

şedinţelor; 

Conlucrarea cu 

instituţiile 

financiare 

investiţionale; 

Organizarea 

licitaţiei; 

Selectarea 

antreprenorului 

Costul total – 

101870 mii lei; 

Prevăzut în buget 

de stat 2012 – 

6940,8 mii lei; 

POC de 

vecinătate RO-

UA-RM – 3 mil 

euro; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Unitate temporară nouă 

(expert); 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 
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Elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru realizarea 

unui proiect de depozit pentru 

înmagazinarea gazelor naturale 

pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Identificarea sursei de 

finanţare; 

Studiu de fezabilitate 

elaborat; 

Documentaţie tehnică 

elaborată 

Direcţia gazificare 

şi eficienţă 

energetică 

2012-2014 Colaborarea cu 

AŞM, agenţii 

economici 

cointeresaţi şi/sau 

cu donatorii 

externi; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Nu are acoperire 

financiară 

Mijloace financiare;  

Abilităţi de comunicare 

şi negociere 

Sub-programul: Sistemul termoenergetic 

Asigurarea funcţionării 

sistemelor termoenergetice ale 

mun. Chişinău şi Bălţi în 

vederea asigurării gradului de 

fiabilitate necesar privind 

alimentarea cu energie termică 

a consumatorilor finali 

Informaţii zilnice, 

Rapoarte periodice 

Direcţia 

termoenergetică, 

Inspectoratul 

Energetic de Stat 

2012-2014 Conlucrare cu 

întreprinderile 

energetice şi APL-

urile; 

Convocarea 

şedinţelor; 

Analiza situaţiei în 

sector 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de analiză, 

monitorizare şi 

evaluare; 

Necesar de tehnologii 

informaţionale  

Îndeplinirea prevederilor 

Conceptului şi a Planului de 

acţiuni privind restructurarea 

corporativă, instituţională şi 

financiară a sistemului 

centralizat de alimentare cu 

energie termică din mun. 

Chişinău 

Proiecte de hotărîri 

aprobate 

Direcţia 

termoenergetică 

2012-2014 Conlucrare cu 

instituţiile 

implicate, 

partenerii de 

dezvoltare şi ONG; 

Convocarea 

şedinţelor; 

Analiza situaţiei în 

sector; 

Elaborarea 

hotărîrilor de 

Guvern; 

Mediatizarea 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă 

externă (Banca 

Mondială, 

SIDA) 

Expertiză externă în 

domeniu; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe privind 

procesul de consultare 

publică 

Cooperarea în domeniul 

energetic cu Uniunea 

Europeană şi statele din Asia 

Centrală prin intermediul 

Programului INOGATE, 

fondat de UE 

Nr. de evenimente 

desfăşurate; 

Nr. de rapoarte 

elaborate/coordonate 

Direcţia 

termoenergetică 

2012-2014 Conlucrare cu 

Secretariatul tehnic 

INOGATE, 

Secretariatul 

Comunităţii 

Energetice, 

reprezentanţii 

ţărilor partenere; 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă 

externă 

(Uniunea 

Europeană) 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limba 

engleză 
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Organizarea/partici

parea la 

evenimentele din 

cadrul 

Programului; 

Elaborarea/coordon

area rapoartelor de 

evaluare; 

Mediatizare 

Sub-programul: Eficienţă energetică şi resurse regenerabile de energie 

Crearea şi dezvoltarea 

capacităţilor de promovare a 

măsurilor de eficienţă 

energetică şi de valorificare a 

surselor de energie 

regenerabile  

Subdiviziune instituită; 

Fond pentru Eficienţă 

Energetică creat; 

Nr. de funcţionari 

publici instruiţi; 

Nr. formatorilor 

pregătiţi;   

Nr. de seminare, 

conferinţe şi expoziţii 

organizate 

Direcţia gazificare 

şi eficienţă 

energetică; 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

2012-2014 Crearea 

subdiviziunii 

separate în 

domeniu; 

Crearea Fondului 

pentru Eficienţă 

Energetică 

Organizarea 

instruirilor în 

domeniu; 

Crearea 

parteneriatelor cu 

mediul academic; 

Mediatizare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă externă 

Schimbări structurale; 

Cunoştinţe şi metode de 

promovare a eficienţei 

energetice;  

Personal calificat 

Eficientizarea consumurilor de 

energie în instituţiile publice 

prin implementarea proiectelor 

de eficienţă energetică şi 

valorificare a surselor de 

energie regenerabile 

Nr. de proiecte 

implementate; 

Nr. de instituţii publice 

beneficiare; 

Volumul mijloacelor 

financiare valorificate 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

2012-2014 Implementarea 

Programului de 

eficienţă energetică 

şi valorificare a 

surselor 

regenerabile de 

energie; 

Conlucrarea cu 

instituţiile publice 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă externă 

Cunoştinţe şi metode de 

promovare a eficienţei 

energetice; 

Expertiză externă în 

domeniu 

Crearea capacităţilor de 

auditare energetică 
Nr. programelor de 

formare a experţilor şi 

auditorilor energetici; 

Nr. auditorilor energetici 

instruiţi şi autorizaţi. 

Agenţia pentru 

Eficienţă 

Energetică 

2012-2014 Organizarea 

instruirilor;  

Certificarea; 

Crearea 

parteneriatului cu 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Asistenţă externă 

Cunoştinţe şi metode de 

promovare a eficienţei 

energetice; 

Cunoştinţe aprofundate 

în domeniu auditului 
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UTM; 

Monitorizare 

energetic 

INFRASTRUCTURA  CALITĂŢII 

Sub-programul: Sistemul naţional de standardizare 

Intensificarea eforturilor pentru 

dezvoltarea Sistemului naţional 

de standardizare coerent cu 

Sistemul de standardizare 

european şi Sistemul de 

standardizare internaţional 

Nr. standarde adoptate;  

Program elaborat; 

Suma alocată din buget; 

Suma alocată pentru 

plata cotizaţiilor anuale 

la organizaţiile 

europene/internaţionale 

de standardizare; 

Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi evaluarea 

conformităţii 

2012-2014 Elaborarea şi 

modificarea 

cadrului normativ/ 

legislativ; 

Colaborarea cu 

Organismul 

Naţional de 

Standardizare; 

Aderarea la 

CENELEC şi CEI 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Cunoştinţe noi şi 

expertiză în domeniu; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză 

Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale organismului 

naţional de standardizare prin 

divizarea INSM în entitate 

independentă – Institutul 

Naţional de Standardizare  

Institut reorganizat şi 

funcţional; 

Proiecte de acte 

normative aprobate; 

Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi evaluarea 

conformităţii 

2012-2014 Reformare 

instituţională; 

Elaborarea actelor 

normative aferente; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Cunoştinţe noi şi 

expertiză în domeniu 

Sub-programul: Sistemul naţional de acreditare 

Consolidarea Sistemului 

Naţional de Acreditare şi 

dezvoltarea instituţională a 

Organismului Naţional de 

Acreditare prin ajustarea 

acestuia la exigenţele europene 

Nr. acte normative 

elaborate/ aprobate; 

Sistem consolidat; 

Nr. rapoartelor de 

evaluare elaborate  

Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi evaluarea 

conformităţii 

2012-2014 Conlucrare cu 

Organismul 

Naţional de 

Acreditare;  

Elaborarea şi 

modificarea 

cadrului normativ; 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe noi în 

domeniu; 

Expertiză externă 

Întreprinderea măsurilor pentru 

semnarea Acordului de 

recunoaştere mutuală (MLA) 

cu Cooperarea Europeană 

pentru Acreditare (EA) 

Acord semnat Direcţia 

standardizare, 

reglementare 

tehnică şi evaluarea 

conformităţii 

2013 Depunerea cererii 

de semnare a 

acordului; 

Aderare la 

Cooperarea 

Europeană pentru 

Acreditare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limba 

engleză 

Sub-programul: Sistemul naţional de metrologie 

Asigurarea uniformităţii, Nr. acte normative/ Direcţia metrologie 2012-2014 Proiecte de acte Bugetul MEc Abilităţi de comunicare 
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legalităţii, corectitudinii 

măsurărilor prin armonizarea 

cadrului normativ naţional în 

domeniul metrologiei la 

practica europeană 

legislative armonizate normative; 

Examinarea 

Directivelor UE; 

Conlucrare cu 

INSM şi 

organizaţiile 

regionale de 

metrologie 

(salarii ordinare); 

Proiectul Băncii 

Mondiale 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limba 

engleză 

Cunoştinţe privind 

legislaţia 

internaţională; 

Expertiză externă 

Reorganizarea Institutului 

Naţional de Standardizare şi 

Metrologie în Institut Naţional 

de Metrologie 

Institut reorganizat şi 

funcţional; 

Proiecte de acte 

normative aprobate 

Direcţia 

metrologie; 

Institutul Naţional 

de Standardizare şi 

Metrologie. 

2012-2014 Elaborarea de 

proiecte de acte 

normative; 

Reformare 

instituţională; 

Schimbări 

structurale/ 

funcţionale 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Cunoştinţe noi în 

domeniu; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere 

Asigurarea funcţionării Bazei 

Naţionale de Etaloane în 

condiţii specifice măsurărilor 

necesare Republicii Moldova  

Nr. de etaloane naţionale 

aprobate; 

Nr. de proceduri de 

etalonate; 

Sediu construit 

Direcţia 

metrologie; 

Institutul Naţional 

de Metrologie 

2012-2014 Participarea la 

inter-comparări în 

cadrul 

organizaţiilor 

regionale 

COOMET; 

Întreprinderea 

măsurilor pentru 

construcţia sediului 

de amplasare 

Bugetul MEc; 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Echipament 

performant; 

Cunoştinţe şi practici 

noi în domeniu; 

Sediu de amplasare a 

Bazei Naţionale de 

Etaloane 

Sub-programul: Securitate industrială  

Asigurarea unui cadru 

normativ adecvat pentru 

protecţia populaţiei şi mediului 

înconjurător de posibilele 

avarii la obiectele industriale 

periculoase  

Nr. acte normative/ 

legislative elaborate/ 

aprobate; 

 

Direcţia 

supraveghere 

tehnică şi securitate 

industrială; 

Inspectoratul 

Principal de Stat 

pentru 

Supravegherea 

Tehnică a 

Obiectelor 

Industriale 

2012-2014 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative/ 

legislative; 

Examinarea 

Directivele UE; 

Conlucrare cu 

agenţii economici; 

Monitorizare; 

Analiză; 

Evaluare; 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

 

Abilităţi de armonizare 

a actelor normative; 

Expertiză externă; 

Cunoştinţe privind 

procesul de consultare 

publică; 

Necesar de tehnologii 

informaţionale 

performante 



Programul de Dezvoltare Strategică  

Periculoase 

Controlul corectitudinii 

respectării cerinţelor de 

securitate la obiectele 

industriale periculoase, în 

vederea determinării condiţiilor 

necesare de exploatare a 

instalaţiilor tehnice, îndeosebi 

a celor cu termenul de 

exploatare depăşit 

 

Nr. controalelor 

efectuate; 

Nr. dispoziţiilor emise şi 

închise pentru încălcările 

depistate; 

Nr. încălcărilor depistate 

şi înlăturate; 

Nr. dispoziţiilor pentru 

sistarea lucrărilor la 

OIP; 

Nr. actelor de constatare; 

Inspectoratul 

Principal de Stat 

pentru 

Supravegherea 

Tehnică a 

Obiectelor 

Industriale 

Periculoase 

2012-2014 Inspectarea 

obiectelor 

industriale 

periculoase; 

Controale; 

Procese-verbale; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul 

IPSSTOIP 

Tehnologii performante 

(utilaj pentru aprecierea 

gradul de risc a OIP) 

Participarea la procesul de 

instruire şi perfecţionare, cu 

atestarea ulterioară a 

personalului agenţilor 

economici, care desfăşoară 

activităţi şi/sau lucrări în 

domeniul securităţii industriale 

Nr. personalului instruit; 

Nr. instruirilor 

organizate; 

Nr. persoanelor atestate; 

Inspectoratul 

Principal de Stat 

pentru 

Supravegherea 

Tehnică a 

Obiectelor 

Industriale 

Periculoase 

2012-2014 Instruirea 

personalului; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul 

IPSSTOIP 

Personal calificat în 

domeniu; 

Personal instruit în 

domeniul proiectării 

OIP; 

Cursuri specializate. 

Implementarea prevederilor 

actelor legislative şi normative 

în domeniul securităţii 

industriale şi participarea în 

procesul de elaborare a 

documentelor normativ-

tehnice, cu scopul asigurării 

funcţionării obiectelor 

industriale periculoase în 

condiţii de siguranţă şi 

fiabilitate 

 

Nr. actelor tehnice 

elaborate; 

Numărul documentelor 

normativ-tehnice 

propuse spre modificare; 

Inspectoratul 

Principal de Stat 

pentru 

Supravegherea 

Tehnică a 

Obiectelor 

Industriale 

Periculoase 

2012-2014 Elaborarea actelor 

normative tehnice; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul 

IPSSTOIP 

Cunoştinţe privind 

cerinţele documentaţiei 

normativ-tehnice; 

Experienţă în domeniu. 

POLITICĂ  INDUSTRIALĂ 

Sub-programul: Inovaţii şi transfer tehnologic 

Modificarea politicii de stat în 

vederea susţinerii cercetării 

tehnologice pentru a asigura 

Nr. de inovaţii şi de 

transfer tehnologic 

implementat în industria 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

2012-2014 Elaborarea 

documentelor de 

politici şi 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

Expertiză externă; 

Fonduri inovaţionale 
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accesul liber al tuturor 

entităţilor inovaţionale la 

resursele bugetare acordate 

pentru cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovaţii. 

electronică; competitivitate mecanismelor de 

susţinere a 

inovaţiilor/transfer

ului tehnologic; 

Monitorizare 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru 

şi accesul la finanţările pentru 

cercetare şi inovare, astfel încât 

să se garanteze posibilitatea 

transformării ideilor inovatoare 

în produse şi servicii care 

creează creştere şi locuri de 

muncă. 

Nr. de întreprinderi din 

domeniul electronicii 

participante în inovare şi 

transfer tehnologic. 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate 

2012-2014 Elaborarea 

documentelor de 

politici şi 

instrumentelor de 

cooperare dintre 

cercetare/inovare şi 

industrie; 

Monitorizare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Mecanism de corelare a  

necesităţilor sectorului 

privat cu cercetările 

inovaţionale; 

Laboratoare de 

încercări inovaţionale; 

Utilaj în domeniu 

Sub-programul: Infrastructura de suport în industrie 

Monitorizarea activităţii 

parcurilor industriale existente 

şi crearea unor parcuri noi 

Nr. parcurilor industriale 

create; 

Nr. locurilor noi de 

muncă create 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate 

2012-2014 Perfecţionarea 

cadrului legislativ 

în domeniul; 

Acordarea 

asistenţei 

metodologice în 

vederea creării şi 

funcţionării 

parcurilor 

industriale 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Instruiri specifice 

domeniului; 

Mecanism de 

monitorizare şi 

evaluare 

Dezvoltarea conceptului de 

clustere industriale 

Nr. clusterilor 

industriale create; 

Concepţia privind 

clusterile elaborată  

 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate; 

IEFS 

2012-2014 Elaborarea cadrului 

legislativ în 

domeniul 

(Elaborarea 

Concepţiei 

clusteriale); 

Acordarea 

asistenţei 

metodologice în 

vederea creării 

clusterilor 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Mecanisme de 

colaborare inter-

instituţionale; 

Experienţă şi abilităţi în 

domeniu 

Sub-programul: Competitivitatea industrială 

Crearea condiţiilor de 

stimulare a fabricării 

Nr. produselor noi 

plasate pe piaţă 

Direcţia de 

dezvoltare 

2012-2014 Elaborarea 

propunerilor 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Tehnologii avansate/ 

inovative; 
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produselor industriale cu o 

valoare adăugată înaltă 

 tehnologică şi 

competitivitate 

privind primirea 

standardelor 

europene ca 

naţionale; 

Actualizarea 

Listelor 

standardelor 

conexe elaborate la 

RT elaborate 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale; 

Laborator de încercări 

pentru produsele 

fabricate; 

Personal instruit în 

conformitate cu 

cerinţele actuale 

Ajustarea documentelor în 

domeniul industriei în vederea 

integrării aspectelor de 

protecţie a mediului specifice 

proceselor şi produselor 

industriale 

Nr. acte 

modificate/completate; 

 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate; 

 

2012-2014 Conlucrare cu 

Ministerul 

Mediului, 

întreprinderile 

industriale; 

Revizuirea 

angajamentelor 

naţionale şi 

internaţionale  

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

mijloace 

financiare 

adiţionale 

Cunoştinţe în 

armonizarea 

reglementărilor tehnice 

în domeniu;  

Suplinirea statelor de 

personal; 

Promovarea producţiei 

autohtone pe pieţele externe 

prin conlucrarea cu asociaţiile 

de profil, parteneri de 

cooperare din străinătate, 

precum şi mediatizarea 

informaţiei 

Nr. reuniunilor 

organizate;  

Nr. întreprinderilor 

participante; 

Nr. contractelor 

încheiate 

Direcţia de 

dezvoltare 

tehnologică şi 

competitivitate  

2012-2014 Participarea la 

organizarea 

expoziţiilor 

internaţionale şi a 

reuniunilor; 

Analiză; 

Monitorizare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind  

mediatizarea 

oportunităţilor 

întreprinderilor 

COMERŢ  ŞI  COOPERARE  ECONOMICĂ  INTERNAŢIONALĂ 

Sub-programul: Comerţ interior 

Perfectarea cadrului juridic în 

domeniul comerţului interior şi 

editarea „Ghidului 

comerciantului” 

Nr. proiecte elaborate, 

Ghid elaborat şi editat, 

 

Direcţia comerţ 

interior  

2012-2014 Conlucrare cu 

autorităţile publice 

relevante, agenţi 

economici, ONG-

uri, societatea 

civilă 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe în 

elaborarea şi 

promovarea proiectelor 

de acte legislative/ 

normative, inclusiv în 

consultările publice 

Optimizarea procedurii de 

autorizare a desfăşurării 

activităţilor de comerţ în baza 

Politică publică 

aprobată, 

Ghişee unice 

Direcţia comerţ 

interior  

2012-2014 Cooperare cu 

AAPL responsabile 

de eliberarea 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Asistenţă 

Tehnologii 

informaţionale, 

programe soft; 
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principiului „Ghişeului unic” funcţionale; 

Ponderea instituţiilor 

(APC şi APL) care 

activează în baza 

ghişeului unic 

actelor 

constatatoare; 

Asistenţă tehnică 

externă; 

Monitorizare; 

Evaluare 

financiară externă 

(proiectul e-

Guvernare, 

BIZTAR) 

Perfectarea mecanismului de 

formare a preţurilor la 

produsele social importante 

Cadru legislativ şi 

normativ elaborat 

Direcţia comerţ 

interior  

2012-2014 Conlucrarea cu 

MF, CCCEC, MS, 

MAIA, mediul de 

afaceri, societatea 

civilă; 

Monitorizare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind 

metodologia formării 

preţurilor, prevederile 

standardelor naţionale 

de contabilitate 

Sub-programul: Comerţ exterior 

Elaborarea cadrului legislativ 

şi normativ în domeniul 

comerţului exterior 

Proiecte de acte 

legislative şi normative 

elaborate; 

Direcţia regimuri 

comerciale şi OMC 
2012-2014 Participarea la 

sesiunile comisiilor 

mixte de cooperare 

economică 

internaţională; 

Conlucrare cu 

organisme 

internaţionale 

(FMI, BM etc.); 

Consultarea 

agenţilor 

economici  

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare); 

Necesită 

asistenţă tehnică 

Cunoştinţe în domeniul 

comerţului exterior; 

Cunoştinţe în domeniul 

consultărilor publice; 

Experienţa statelor în 

domeniul protejării 

producătorilor 

autohtoni;  

Abilităţi de negociere 

Coordonarea activităţilor de 

cooperare cu OMC, 

monitorizarea şi 

implementarea angajamentelor 

asumate faţă de OMC   

Angajamente 

implementate 

Nr. rapoarte; 

 

 

Direcţia regimuri 

comerciale şi OMC 

2012-2014 Acte normative şi 

legislative; 

Notificarea OMC; 

Prestarea 

serviciilor de 

consultanţă în 

domeniu; 

Monitorizare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind 

Acordurile OMC; 

Experienţa 

internaţională în 

domeniul comerţului 

exterior; 

Abilităţi de negociere 

Crearea Centrelor de 

Notificare şi Informare OMC 

Nr. centrelor de 

informare create şi 

personal instruit 

 

Nr. de Notificari 

Direcţia regimuri 

comerciale şi OMC 

2013 Acte normative de 

constituire si 

regulamente de 

activitate 

Campanii de 

Bugetul MEc 

(salarii 

ordinare) 

 

Cunoştinte ale 

prevederilor privind 

transparenta si 

notificarea ale 

Acordurilor OMC; 
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transmise OMC 

 

 

informare si 

colectarea 

informaţiei privind 

barierele netarifare 

în calea comerţului  

Abilităţi de comunicare 

cu sectorul privat şi 

instituţiile de 

reglementare,  

Limba engleza 

Elaborarea şi modificarea 

actelor normative privind 

eliminarea barierelor netarifare 

din domeniul comerţului  

Acte normative 

elaborate; 

Bariere netarifare 

eliminate 

Direcţia regimuri 

comerciale şi OMC 

2012-2014 Modificarea 

legislaţiei,  

Participarea la 

sesiunile comisiilor 

mixte de cooperare 

economică 

internaţională 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe în domeniul 

comerţului exterior; 

Cunoştinţe privind 

Acordurile OMC 

Sub-programul: Cooperare economică cu Uniunea Europeană 

Negocierea şi semnarea 

Acordului de comerţ liber 

dintre Republica Moldova şi 

Republica Turcia 

Acord semnat Direcţia regimuri 

comerciale şi OMC 

2012–2013 Formarea echipei 

de negociatori; 

Pregătirea poziţiei 

de negociere; 

Participarea la 

negocieri 

Bugetul 

MEc(salarii 

ordinare); 

Necesită 

asistenţă tehnică 

Cunoştinţe privind 

negocierile comerciale 

Negocierea şi semnarea 

Acordului privind crearea 

ZLSAC în vederea facilitării 

accesului mărfurilor 

moldoveneşti pe piaţa Uniunii 

Europene 

Acord semnat Direcţia regimuri 

comerciale şi 

OMC 

2012–2014 Formarea echipei 

de negociatori; 

Pregătirea poziţiei 

de negociere; 

Participarea la 

negocieri; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Necesită 

asistenţă tehnică 

Cunoştinţe privind 

negocierile comerciale;  

Experienţa statelor 

membre UE de 

negociere a Acordului; 

Cunoştinţe de engleză 

comercială; 

Tehnologii de 

comunicare 

Aderarea la principiile şi 

criteriile Codului de conduită 

al Uniunii Europene privind 

exporturile de arme  

Proiecte de hotărîri de 

Guvern aprobate 

Secţia control al 

circulaţiei 

mărfurilor cu 

dublă destinaţie 

2012–2014 Formarea echipei 

de experţi; 

Participarea la 

negocieri; 

Schimb de 

experienţă 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind 

tranzacţiile cu arme 

Asigurarea coordonării, în 

limitele competenţei 

ministerului, a activităţilor 

inter/intra-ministeriale privind 

Nr. rapoarte elaborate; 

Nr. reuniunilor 

organizate; 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

2012-2014 Conlucrare cu 

subdiviziunile 

structurale, 

MAEIE, alte 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

 necesită 

mijloace 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 
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implementarea angajamentelor 

UE ce ţin de domeniul socio-

economic  

Subdiviziunile 

structurale 

instituţii; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

evaluare;  

Raportare, 

Familiarizare cu 

legislaţia 

europeană 

financiare 

adiţionale pentru 

desfăşurarea 

evenimentelor 

Cunoştinţe de 

monitorizare, evaluare, 

raportare, elaborare a 

prezentărilor; 

Cunoştinţe despre 

legislaţia europeană 

Sub-programul: Cooperare economică internaţională 

Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor Comisiilor 

interguvernamentale pentru 

colaborarea economică, 

comercială, ştiinţifică şi 

tehnică 

Nr. şedinţelor 

desfăşurate; 

Nr. de tratate, acorduri şi 

documente încheiate 

Direcţia cooperare 

economică 

internaţională 

2012-2014 Elaborarea de acte 

normative; 

Negocieri, şedinţe, 

pregătirea 

informaţiilor; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Abilităţi de negociere;  

Cunoştinţe privind 

cooperarea economică 

internaţională; 

Cunoştinţe ce vizează 

cadrul juridic 

internaţional de 

cooperare comercial-

economică; 

Cunoştinţe de protocol 

şi reprezentare 

Încheierea de acorduri de 

cooperare comercial-

economică cu partenerii ţării  

Nr. de tratate, acorduri şi 

documente încheiate 

Direcţia cooperare 

economică 

internaţională 

2012-2014 Elaborarea de acte 

normative; 

Negocieri, şedinţe, 

pregătirea 

informaţiilor; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Abilităţi de negociere;  

Cunoştinţe privind 

cooperarea economică 

internaţională; 

Cunoştinţe ce vizează 

cadrul juridic 

internaţional de 

cooperare comercial-

economică; 

Cunoştinţe de protocol 

şi reprezentare 

Protejarea intereselor 

economice în cadrul 

organismelor internaţionale 

(GUAM, OCEMN, ICE, etc.) 

Nr. documente semnate 

Nr. şedinţe  

Direcţia cooperare 

economică 

internaţională 

2012-2014 Negocieri, şedinţe; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind 

practicile de protejare a 

intereselor economice 

naţionale; 

Abilităţi de negociere; 

Cunoştinţe de protocol 

şi reprezentare; 
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Mijloace de 

comunicare pe 

parcursul detaşării 

peste hotare 

Promovarea colaborării în 

cadrul CSI în vederea 

valorificării avantajelor oferite 

de această structură 

Nr. documente semnate 

în cadrul şedinţelor 

Consiliului economic 

CSI 

Direcţia cooperare 

economică 

internaţională 

2012-2014 Negocieri, şedinţe; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind 

promovarea intereselor 

economice naţionale; 

Abilităţi de negociere şi 

comunicare; 

Cunoştinţe de protocol 

şi reprezentare; 

Experienţa 

internaţională  

Investigarea şi analiza noilor 

surse de asistenţă în dezvoltare 

în cadrul Consiliului sectorial 

economic în domeniul 

asistenţei externe şi 

monitorizarea implementării 

proiectelor existente finanţate 

de comunitatea donatorilor 

Nr. de şedinţe ale 

Consiliului convocate; 

Nr. proiecte/ programe 

de asistenţă externă în 

sector; 

Nr. propuneri de 

proiecte identificate; 

Nr. rapoarte elaborate 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale 

2012-2014 Conlucrare cu 

comunitatea 

donatorilor; 

Analiza 

potenţialilor 

donatori; 

Evidenţa/ 

înregistrarea 

proiectelor/ 

programelor; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Bază de date 

performantă de 

evidenţă a proiectelor;  

Cunoştinţe privind 

monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere 

PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  ŞI  SUPRAVEGHEREA  PIEŢEI 

Sub-programul: Protecţia consumatorului 

Dezvoltarea cadrului legislativ 

în domeniul protecţiei 

consumatorilor prin 

transpunerea acquis-ului 

comunitar din domeniu în 

legislaţia naţională 

Nr. proiecte de acte 

normative/ legislative 

elaborate/ aprobate; 

Strategie actualizată 

 

Direcţia protecţia 

consumatorilor şi 

supravegherea 

pieţei 

2012-2014 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative/ 

legislative; 

Examinarea 

Directivelor UE; 

Conlucrare cu 

instituţiile 

cointeresate, 

asociaţii de 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

necesită asistenţă 

tehnică 

 

Cunoştinţe în 

elaborarea AIR la 

proiectele de acte 

normative/ legislative; 

Cunoştinţe în evaluarea 

costurilor şi 

impacturilor; 

Necesar de tehnologii 

informaţionale şi 

comunicaţii moderne 
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consumatori, agenţi 

economici, etc. 

Sporirea gradului de informare 

şi educare a consumatorilor  

Nr. de consultaţii 

acordate; 

Nr. de petiţii examinate; 

Nr. de participări în 

instanţă; 

Nr. de comunicate 

plasate pe site şi mass-

media; 

Nr. de ghiduri şi pliante 

distribuite 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului  

2012-2014 Conlucrarea cu 

APC, APL, 

societatea civilă şi 

consumatorii; 

Elaborarea 

materialelor 

informative 

(broşuri, ghiduri, 

pliante); 

Comunicare prin 

mijloacele mass-

media 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Abilităţi de 

comunicare, inclusiv în 

limba engleză; 

Instruiri tematice; 

Mecanism de prestare a 

serviciilor; 

Lipsa unui program de 

comunicare şi 

informare permanentă a 

consumatorilor 

Sub-programul: Supravegherea pieţei 

Ajustarea infrastructurii de 

supraveghere a pieţei la 

cerinţele UE 

Nr. proiecte de acte 

normative/ legislative 

aprobate; 

Mecanism de conlucrare 

funcţional; 

Nr. instruiri organizate; 

Nr. evenimente 

desfăşurate 

Direcţia protecţia 

consumatorilor şi 

supravegherea 

pieţei 

2012-2014 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative; 

Crearea 

mecanismului de 

conlucrare între 

organele de 

supraveghere a 

pieţei şi cele 

vamale; 

Conlucrare cu 

instituţiile 

cointeresate, 

asociaţii de 

consumatori, agenţi 

economici 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

necesită asistenţă 

tehnică 

 

Cunoştinţe în 

elaborarea AIR la 

proiectele de acte 

normative; 

Necesar de tehnologii 

informaţionale şi 

comunicaţii moderne 

Asigurarea conformităţii, 

siguranţei şi respectării 

prevederilor normelor 

metrologice ale produselor/ 

serviciilor plasate pe piaţă prin 

dezvoltarea capacităţilor de 

supraveghere a pieţei  

Nr. de controale; 

Nr. de măsuri juridice 

aplicate; 

Nr. de adresări/ sesizări; 

Nr. cazurilor soluţionate  

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorului 

2012-2014 Conlucrarea cu 

APC, APL, 

asociaţiile de 

consumatori; 

Elaborarea 

programelor de 

instruire a 

Buget MEc 

(salarii ordinare); 

Mijloace 

financiare 

suplimentare 

Proiect Twining 

„Support to the 

Personal adiţional; 

Cunoştinţe şi practici 

de verificare; 

Aparate şi utilaje de 

control 
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personalului;  

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Main State 

Inspectorate for 

Market 

Surveillance, 

Metrology and 

Consumer 

Protection” 

ADMINISTRAREA  PROPRIETĂŢII  PUBLICE 

Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice 

Monitorizarea activităţii 

întreprinderilor de stat şi a 

societăţilor comerciale cu cotă 

de stat. 

Rapoarte de 

monitorizare şi evaluare 

elaborate; 

Nr. de propuneri de 

îmbunătăţire a 

administrării proprietății 
publice 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

 

2012-2014 Elaborarea 

Raportului de 

administrare a 

proprietăţii 

publice; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul APP 

(salarii ordinare); 

 

Cunoştinţe în 

monitorizare şi evaluare; 

Cunoştinţe privind 

analiza economico-

financiare la 

întreprindere. 

Asigurarea implementării în 

cadrul întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale cu cotă 

de stat incluse în lista bunurilor 

nepasibile de privatizare a 

normelor de administrare 

corporativă 

Nr. întreprinderilor care 

implementează normele 

respective; 

Nr. actelor 

administrative/ 

indicaţiilor 

metodologice elaborate 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizarea 

proprietăţii 

publice,  

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

2012-2014 Elaborarea actelor 

administrative/ 

indicaţiilor 

metodologice; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc; 

Bugetul APP 

Suportul partenerilor de 

dezvoltare; 

Experienţă în domeniu 

Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice 

Coroborarea actelor normative 

în domeniul deetatizării 

proprietăţii publice cu 

modificările operate în 

legislaţie 

Listele modificate şi 

completate 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizarea 

proprietăţii 

publice,  

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

2012-2014 Modificarea 

cadrului legislativ; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare; 

Bugetul MEc; 

Bugetul APP 

(salarii ordinare) 

Cooperare inter-

instituţională; 

Capacităţi analitice.  

 

Asigurarea expunerilor la 

privatizare a bunurilor incluse 

în lista celor supuse privatizării 

Nr. de expuneri,  

Nr. de obiecte înstrăinate  

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

2012-2014 Elaborarea 

documentaţiei 

necesare; 

Bugetul APP 

(salarii ordinare) 

 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 

Experienţă în domeniu; 
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Organizarea 

licitaţiilor; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Asistenţă 

tehnică/financiară 

Sub-programul: Parteneriat public-privat 

Promovarea parteneriatului 

public-privat prin 

implementarea proiectelor 

regionale economice, sociale şi 

de infrastructură 

Nr. de seminare, 

instruiri, prezentări 

organizate; 

Nr. de consultări pentru 

APC, APL şi sectorul 

privat 

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizarea 

proprietăţii 

publice 

2012-2014 Instruirea 

personalului; 

Organizarea 

seminarelor; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul APP 

(salarii ordinare); 

Proiect 

Twinning în 

domeniul PPP    

Abilităţi de comunicare 

şi negociere, 

Cunoştinţe de limbă 

engleză 

Asigurarea parteneriatului 

public-privat funcţional 

Proiect de hotărîre/ lege 

modificat; 

Nr, şedinţe/forumuri/ 

seminare organizate; 

 

Direcţia politici 

de administrare 

şi deetatizarea 

proprietăţii 

publice,  

Agenţia 

Proprietăţii 

Publice 

2012-2014 Organizare; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Evaluare; 

Comunicare; 

Consultare; 

Negociere 

Bugetul APP 

(salarii ordinare); 

necesită asistenţă 

tehnică 

 

Experienţă în domeniu; 

Instruirea personalului 

în domeniu; 

Cunoştinţe de limbă 

engleză; 

PLANIFICARE  ŞI  MANAGEMENT  INTERN 

Sub-programul: Planificare 

Asigurarea sprijinului logistic 

şi metodologic viceprim-

ministrului, ministrului 

economiei întru realizarea 

obiectivelor trasate în 

domeniile coordonate 

Agendă actualizată; 

Nr. materiale elaborate; 

Nr. evenimente 

organizate 

Cabinetul 

viceprim-

ministrului, 

ministrului 

economiei 

2012-2014 Conlucrare cu 

subdiviziunile 

ministerului şi 

autorităţile publice 

centrale; 

Monitorizare, 

coordonare; 

Organizarea 

şedinţelor 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare); 

Spaţii suficiente pentru 

şedinţe; 

Personal responsabil de 

logistică în cadrul 

şedinţelor 

Asigurarea corectitudinii 

analizei şi prognozei 

macroeconomice 

Baza de date a 

indicatorilor 

macroeconomici 

actualizată; 

Direcţia analiză şi 

prognozare 

macroeconomică 

2012-2014 Monitorizare şi 

evaluare; 

Revizuirea modelelor 

existente şi 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe privind noile 

tehnici şi metode de 

analiză 

macroeconomică;  
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Sistem de prognozare 

macroeconomică 

perfecţionat; 

perfecţionarea 

permanentă a lor; 

Analiza datelor 

statistice; 

Analiza şi studierea 

experienţei altor ţări 

Cunoştinţe în 

monitorizare şi evaluare; 

Personal şi expertiză în 

modelare; 

Asigurarea planificării în timp 

şi calitativ a obiectivelor şi 

acţiunilor ministerului în 

concordanţă cu Programul de 

activitate al Guvernului, 

Strategia Naţională de 

Dezvoltare, CBTM, Agenda de 

Integrare Europeană, 

monitorizarea şi evaluarea 

realizării acestora 

Nr. Programe/ Planuri de 

acţiuni elaborate; 

Nr. Rapoarte de 

monitorizare/ evaluare 

elaborate; 

 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului  

2012-2014 Analiză; Planificare; 

Coordonare; 

Monitorizare; 

Sistematizare; 

Conlucrare cu 

subdiviziunile 

structurale; 

Evaluare 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe în planificare 

strategică şi evaluare a 

politicilor; 

Cunoştinţe în evaluarea 

costurilor şi 

impacturilor; 

Tehnici moderne de 

raportare/ monitorizare; 

Abilităţi de comunicare 

şi negociere 

Asigurarea 100% a corelării 

între buget si priorităţile de 

politici ale ministerului, prin 

prisma unui cadru cuprinzător 

şi realist de resurse 

Nr. de rapoarte; 

% acoperirii priorităţilor 

de politici reflectate în 

programe bugetare; 

Program de cheltuieli 

sectoriale elaborat şi 

inclus în CBTM 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Direcţia finanţe şi 

evidenţă 

contabilă; 

Subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului 

2012-2014 Conlucrare cu 

Ministerul Finanţelor, 

subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului; 

Dezvoltarea 

capacităţilor 

subdiviziunilor 

structurale; 

Elaborarea 

Programului de 

cheltuieli sectoriale  

Bugetul MEc  

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe în planificare 

bugetară; 

Cunoştinţe în evaluarea 

costurilor 

Transferarea atribuţiilor de 

analiză şi monitorizare a 

sărăciei, precum şi de calculare 

a Indicelui de Deprivare a 

Ariilor Mici către instituţiile 

relevante 

Proiect de hotărîre 

elaborat/ aprobat; 

Atribuţii transferate 

 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

2012-2014 Elaborarea sistemului 

nou de monitorizare a 

sărăciei; 

Identificarea 

mecanismelor de 

transfer a atribuţiilor; 

Conlucrare cu 

MMPSF, BNS, 

MDRC 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare); 

Necesită 

asistenţă tehnică 

 

Expertiză externă; 

Mecanisme de transfer a 

competenţelor 

 

Asigurarea legalităţii actelor şi Nr. de proiecte ale Direcţia juridică 2012-2014 Conlucrare cu Bugetul MEc  Cunoştinţe noi şi 
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documentelor elaborate de 

Ministerul Economiei sau 

supuse avizului acestuia 

ministerului avizate; 

Nr. de proiecte ale altor 

instituţii avizate ; 

Nr. şedinţe de lucru 

organizate pe marginea 

proiectelor remise spre 

avizare; 

subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului, 

Ministerul Justiţiei şi 

alte instituţii; 

Familiarizarea cu 

prevederile 

internaţionale în 

domeniu; 

Acumularea 

experienţei în 

domeniu 

(salarii ordinare) experienţă în domeniu; 

Abilităţi de comunicare; 

Asigurarea implementării 

agendei de e-Transformarea în 

cadrul Ministerului Economiei 

Nr. de persoane 

instruite;  

Nr. seturilor de date 

publicate; 

Nr. actelor normative 

modificate; 

Nr. regulamentelor 

elaborate 

Coordonatorul 

pentru e-

Transformare; 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului 

2012-2014 Instruirea 

personalului; 

Ajustarea actelor 

normative în 

domeniu; 

Elaborarea planului 

de digitizare a 

registrelor, arhivelor 

şi serviciilor 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare); 

Proiectul „e-

Transformare a 

Guvernării” 

 

Cunoştinţe şi abilităţi de 

implementare a agendei 

de e-Transformare 

Creşterea transparenţei 

procesului decizional în cadrul 

ministerului, inclusiv prin 

majorarea numărului de 

proiecte de decizii examinate 

în cadrul şedinţelor Consiliului 

Consultativ 

Nr. de şedinţe; 

Nr. de proiecte de 

decizii consultate; 

Nr. de propuneri 

parvenite,  

Nr. de rapoarte;  

Rata de transmisiune 

on-line a şedinţelor 

Consiliului Consultativ 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor; 

Serviciul de 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media; 

Subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului 

2012-2014 Organizarea 

şedinţelor; 

Întocmirea listei 

părţilor interesate, 

proceselor-verbale, 

lista propunerilor 

parvenite asupra 

proiectelor de 

documente; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe şi metode noi 

privind procesul de 

consultare publică; 

Tehnică de înregistrare a 

şedinţelor 

Asigurarea schimbului eficient 

de informaţii cu publicul intern 

şi extern 

Nr. buletin informative 

interne; 

Transmisiunea on-line a 

şedinţelor operative 

interne;  

Serviciul de 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media/ 

subdiviziunile 

2012-2014 Consultanţă tehnică, 

instruirea 

personalului, 

întreţinerea tehnică a 

paginii web, 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Capacităţi de 

comunicare şi 

diseminare a 

informaţiei; 

Abilităţi de scriere şi 
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Nr. de comunicate 

expediate 

structurale Investiţii în 

tehnologii inovative 

de informare şi 

comunicare 

Comunicate de 

presă; 

Monitorizare 

redactare a textelor; 

Abilitaţi tehnice de 

filmare şi montare 

foto/video; 

Echipament de 

înregistrare foto/video şi 

soft pentru montaj 

Informarea, educarea şi 

asigurarea susţinerii opiniei 

publice şi a formatorilor de 

opinii a iniţiativelor lansate de 

Ministerul Economiei şi 

instituţiile din subordine 

Reacţia pozitivă a 

opiniei publice, 

Vizibilitatea site-ului 

Ministerului Economiei,  

Nr. de vizitatori unici ai 

paginii 

Serviciul de 

informare şi 

comunicare cu 

mass-media 

2012-2014 Monitorizarea presei, 

Sondaje de opinii, 

Dezvoltarea site-

urilor Ministerului şi 

a instituţiilor 

subordonate; 

conferinţe, mese 

rotunde, emisiuni 

radio/TV; 

Evaluare 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Capacităţi de 

comunicare şi 

diseminare a 

informaţiei; 

Abilităţi de scriere şi 

redactare a textelor; 

Abilitaţi tehnice de 

filmare şi montare 

foto/video; 

Echipament de 

înregistrare foto/video şi 

soft pentru montaj 

Sub-programul: Management intern 

Asigurarea aparatului 

ministerului cu personal 

profesionist capabil să 

realizeze obiectivele strategice 

stabilite (recrutare, dezvoltare 

profesională continuă, 

evaluare, motivare, promovare, 

etc.) 

Fluctuaţia personalului 

la un nivel mai jos de 

10%; 

Nr. concursuri 

organizate/ funcţionari 

publici recrutaţi; 

Nr. seminare de instruire 

desfăşurate/ personal 

instruit 

Secţia resurse 

umane 
2012-2014 Elaborarea planurilor 

de dezvoltare 

profesională; 

Implementarea noilor 

proceduri interne 

privind personalul; 

Crearea 

mecanismului de 

motivare a angajaţilor 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare); 

PNUD, 

Partenerii de 

dezvoltare 

(Fondul fiduciar 

multidonator) 

Abilităţi de gestionare a 

registrului funcţiilor 

publice; 

Echipament performant; 

Necesar de personal 

Implementarea procedurilor de 

audit intern asupra proceselor 

de realizare a politicilor şi 

ciclului bugetar în cadrul ME şi 

organizaţiilor subordonate 

Nr. rapoartelor de audit; 

Recomandări elaborate 

conform Standardului 

Naţional de Audit 

Intern; Recomandări de 

eficientizare a 

managementului 

financiar 

Serviciul audit 

intern 

2012-2014 Cooperarea cu 

subdiviziunile 

Ministerului şi 

instituţiilor 

subordonate, audieri, 

testări, pregătirea 

opiniilor; 

Monitorizare; 

Evaluare 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare); 

Proiect Twinning  

“Consolidarea 

managementului 

financiar public 

în RM”  

Necesar de personal 

specializat în  audit în 

domeniile: industrie, 

energetică, comerţ şi 

infrastructura calităţii.   

Proceduri concrete de 

implementare a 

politicilor Ministerului; 

Cunoştinţe privind 
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practicile moderne de 

audit intern.  

Asigurarea unui flux de lucru 

eficient în cadrul ministerului 

prin renovarea parcului tehnicii 

de calcul şi de birotică, 

optimizarea procesului de 

evidenţă a corespondenţei şi de 

control asupra executării 

documentelor, eficientizarea 

fluxului de informaţii, etc. 

Minim a cîte 30% din 

parcul tehnicii de calcul 

şi de birotică renovat; 

Program de evidenţă şi 

control funcţional; 

Program de schimb de 

informaţii intern 

funcţional 

Direcţia logistică 

şi management 

intern 

2012-2014 Perfecţionarea 

sistemului de 

informare electronică; 

Perfecţionarea 

procesului de 

evidenţă şi de control 

a executării 

documentelor; 

Utilizarea metodei 

rotaţiei sarcinilor 

între colaboratorii 

direcţiei  

Bugetul MEc  

(salarii ordinare); 

Partenerii de 

dezvoltare 

(UIPAC) 

Abilităţi de gestionare a 

sistemului e-

management 

Asigurarea evidenţei contabile 

şi a sistemului de dări de 

seamă, integrităţii valorilor 

materiale şi eficienţei utilizării 

mijloacelor financiare alocate 

Proiectul bugetului 

elaborat,  

Nr. rapoartelor 

financiare lunare, 

trimestriale şi anuale, 

Dări de seamă fiscale şi 

statistice 

Direcţia finanţe şi 

evidenţă contabilă 

2012-2014 Conlucrarea cu 

subdiviziunile 

structurale,  

Ministerul Finanţelor;  

planuri de finanţare şi 

devize de cheltuieli, 

întocmirea notelor de 

contabilitate lunare şi 

registrelor de 

evidenţă 

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

   - 

 

Implementarea sistemului nou 

de clasificaţie bugetară şi a 

planului de conturi unic în 

procesul bugetar  

Proiectul bugetului 

elaborat,  

Nr. rapoartelor 

financiare lunare, 

trimestriale şi anuale, 

Dări de seamă fiscale şi 

statistice 

Direcţia finanţe şi 

evidenţă contabilă 

2013-2014 Conlucrarea cu 

subdiviziunile 

structurale,  

Ministerul Finanţelor;  

planuri de finanţare şi 

devize de cheltuieli, 

întocmirea notelor de 

contabilitate lunare şi 

registrelor de 

evidenţă  

Bugetul MEc 

(salarii ordinare) 

Necesar de personal cu 

funcţie economică 

Tehnologii noi de 

planificare bugetară; 

Cunoştinţe în noul  

sistem de clasificaţie 

bugetară şi planul de 

conturi unic în sectorul 

bugetar  

Asigurarea securităţii interne a 

informaţiilor atribuite la secret 

de stat  

Nr. sarcini/ metode 

elaborate; 

Nr. seminare 

desfăşurate; 

Sectorul probleme 

speciale 
2012-2014 Elaborarea sarcinilor 

şi metodelor de 

securitate internă; 

Organizarea 

Bugetul MEc  

(salarii ordinare) 

Cunoştinţe specifice noi; 
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Nr. acte normative/ 

legislative avizate; 

instruirilor în 

domeniu; 

Conlucrare cu părţile 

interesate  
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EVALUAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢILOR 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea 

Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. Acest 

exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în 

Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa 

respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de capacităţi), deci 

capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază 

pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi durabilă. 

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea 

capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în 

paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în 

perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este 

un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În 

acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în 

baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.  

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – organizaţional şi 

individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, 

realizarea lor fiind dependentă doar de Ministerul Economiei şi instituţiile din subordine şi 

reprezintă doar responsabilitatea acestora. 

Rezultatele evaluării capacităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabelul cu 

Obiectivele, cît şi generalizat în tabelul de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi 

şi a soluţiilor preferabile. În tabelul cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în 

raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabelul cu soluţiile preferabile, necesarul de 

capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi. 
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Tabelul nr. 3 

Necesarul de capacităţi şi soluțiile consolidate 

Nivelul organizaţional 

Instrumente 
Descrierea necesarului de 

capacităţi 
Soluţiile preferabile 

Schimbări la nivel 
structural 

Instituirea unei subdiviziuni de 

analiză a impactului de 

reglementare 

Revizuirea structurii organizaţionale 

a ministerului 

Instituirea unei subdiviziuni 

separate pentru domeniul eficienţă 

energetică şi surse de energie 

regenerabile 

Revizuirea structurii organizatorice a 

Direcţiei generale securitate şi 

eficienţă energetică 

Instituirea Fondului pentru 

Eficienţă Energetică 

Aprobarea Hotărîrii de Guvern 

privind crearea Fondului pentru 

Eficienţă Energetică 

Instituirea unei secţii/serviciu 

separat privind tehnologiile 

informaţionale şi managementul 

informaţiei 

Revizuirea structurii organizatorice a 

ministerului 

Schimbări la nivel 
funcţional 

Necesar de personal responsabil 

de aspectele de mediu în direcţiile 

energetice şi industrie 

Desemnarea persoanelor 

responsabile de aspectele de mediu 

specifice domeniilor industrie şi 

energetică prin suplinirea cu 

atribuţiile respective a funcţiilor 

existente 

Necesar de personal pentru 

direcţia gazificare şi eficienţă 

energetică pentru acoperirea 

sarcinilor de coordonare a 

activităţilor privitor la produsele 

petroliere, ajustarea 

reglementărilor tehnice, precum şi 

de o unitate temporară (expert), 

care s-ar ocupa de procedurile de 

selectare a antreprenorului, 

organizarea licitaţiilor pentru 

proiectul Ungheni-Iaşi 

Consolidarea capacităţilor 

personalului direcţiei respective, 

suplinirea cu personal, inclusiv 

unitate temporară 

Necesar de personal calificat în 

domeniul elaborării fişelor de 

proiecte pentru atragerea asistenţei 

financiare externe  

Consolidarea capacităţilor 

personalului existent în domeniul 

respectiv şi suplinirea cu atribuţiile 

respective a funcţiilor existente 

Necesar de personal în domeniul 

jurisprudenţei pentru examinarea 

cauzelor contravenţionale 

Angajarea personalului responsabil 

de jurisprudenţă 

Întru asigurarea coordonării inter-

ministeriale este necesară 

modificarea şi/sau excluderea 

funcţiilor existente care se 

dublează  

Modificarea funcţiilor în autorităţi 

prin adăugarea funcţiilor noi, 

modificarea şi/sau excluderea 

funcţiilor existente 

Necesar de personal în 

subdiviziunile cu funcţii vacante 

Desfăşurarea concursurilor pentru 

suplinirea locurilor vacante şi 
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angajarea personalului calificat 

Personal responsabil de logistică 

pentru organizarea şedinţelor 

Nominalizarea unei persoane 

responsabile care să ţină în ordine 

sălile de şedinţe 

Schimbări la nivelul 
sistemelor de 
management 

Perfecţionarea procesului de 

conlucrare a conducătorilor de 

subdiviziuni cu funcţionarii din 

cadrul Cabinetului Ministrului 

Elaborarea unei proceduri interne de 

conlucrare cu Cabinetul Ministrului 

şi revizuirea regulamentelor cu 

includerea prevederii respective 

Modificarea sistemului de 

repartizare a sarcinilor în cadrul 

subdiviziunilor Ministerului 

Atribuirea sistemică a tuturor 

sarcinilor între colaboratorii direcţiei 

prin metoda rotaţiei 

Perfecţionarea procesului de 

consultare şi avizare a proiectelor 

acte normative/ legislative pentru 

a asigura obligativitatea avizării 

acestora de către Direcţia juridică 

Întreprinderea măsurilor în vederea 

respectării stricte a Ordinului MEc 

nr. 20 din 08.08.2010 care prevede 

ca toate acte normative elaborate în 

cadrul ministerului să fie consultate 

cu Direcţia Juridică 

Perfecţionarea procesului de 

monitorizare şi raportare în cadrul 

Ministerului 

Crearea şi punerea în funcţiune a SI 

de monitorizare/raportare 

Tehnologia 
informaţională şi de 

comunicaţii 

Pregătirea şi introducerea noilor 

tehnologii pentru crearea paginii 

interactive „ e-RIA” 

Introducerea tehnologiilor 

informaţionale noi 

Necesitatea asigurării  

interoperabilităţii şi coerenţei 

Sistemului Informaţional 

„Registrul de licenţiere” cu 

sistemele IT a 90% din autorităţile 

publice cu funcţii de reglementare 

şi control (ce ţin de sistemul de 

licenţiere); crearea condiţiilor 

tehnice de cuplare şi decuplare a 

unor module aferente funcţionării 

Registrului de licenţiere 

Includerea acţiunii de modernizare a 

Registrului de licenţiere în procesul 

de digitalizare a serviciilor publice 

Pregătirea şi introducerea noilor 

tehnologii pentru crearea SIA 

„Evidenţa inspecţiilor de stat” 

Introducerea tehnologiilor 

informaţionale noi 

Crearea SI de circuit a 

documentelor între autorităţile 

publice implicate în elaborarea 

actelor permisive  

Introducerea tehnologiilor 

informaţionale noi  

Instituirea în baza platformei 

ghişeelor unice a Sistemului 

Informaţional în Comerţ (registrul 

unic al comerţului) 

Introducerea tehnologiilor 

informaţionale noi 

Necesar de utilaj pentru aprecierea 

gradul de risc a obiectelor 

industrial periculoase 

Introducerea noilor tehnologii 

Elaborarea şi introducerea noilor 

tehnologii necesare pentru 

facilitatea comunicaţiei şi 

schimbului de informaţii între 

filiale şi oficiul central al ODIMM 

Dotarea cu tehnologii informaţionale 

şi comunicaţionale de operare 

Necesar de programe SOFT şi de 

comunicare interne 
Introducerea tehnologiilor 

informaţionale noi 
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Restructurarea 
mecanismelor de 

prestare a serviciilor 

Expertiză externă pentru  

examinarea posibilităţii de a 

optimiza numărul genurilor de 

activitate supuse licenţierii 

Atragerea asistenţei tehnice pentru 

efectuarea expertizei necesare. 

Simplificarea procedurii de 

eliberare a autorizaţiilor pentru 

comercianţi 

Crearea ghişeelor unice pentru 

eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 

pentru comercianţi 

Expertiză externă privind 

eficientizarea consumurilor de 

energie în instituţiile publice 

Atragerea asistenţei tehnice pentru 

efectuarea expertizei necesare. 

Îmbunătăţirea mecanismelor 

actuale de prestare a serviciilor 

prin elaborarea unui program de 

evidenţă şi monitorizare a 

petiţiilor, cauzelor 

contravenţionale şi sancţiunilor 

aplicate şi asigurarea funcţionării 

gratuite a liniei telefonice directe 

Program de evidenţă a petiţiilor şi linie 

telefonică gratuită funcţionabilă 

Spaţii suficiente pentru şedinţe Dotarea unei săli de şedinţe 

suplimentare sau utilizarea birourilor 

directorilor generali în cazul unor 

şedinţe mici şi în domeniile proprii de 

activitate 

Nivelul individual 

Instruirea şi 

dezvoltarea 

profesională 

Perfecţionarea abilităţilor de 

comunicare şi negociere 

Cursuri, instruiri pentru obţinerea 

acestor abilităţi de către persoanele 

nemijlocit implicate 

Consolidarea cunoştinţelor 

specifice domeniilor de activitate 

ale Ministerului 

Instruiri tematice pentru 

subdiviziunile Ministerului 

Fortificarea capacităţilor de 

planificare bugetară şi evaluare a 

costurilor 

Cursuri de instruire în domeniul 

planificării bugetare şi evaluării 

costurilor 

Crearea capacităţilor de elaborare 

a fişelor de proiect pentru 

atragerea asistenţei externe 

Instruiri specializate în domeniul 

atragerii asistenţei externe 

Dezvoltarea capacităţilor de 

identificare şi elaborare a 

proiectelor TWINNING, TAIEX 

Desfăşurarea instruirilor pentru 

subdiviziunile implicate 

Fortificarea capacităţilor de 

utilizare a tehnologiilor 

informaţionale  

Cursuri de instruire domeniile 

tehnologice ale e-guvernării şi e-

licenţierii 

Consolidarea cunoştinţelor şi 

experienţei juridice 
Abonarea la literatura specială 

(juridică) 

Consolidarea capacităţilor de 

armonizare a legislaţiei naţionale 

la acquisul comunitar  

Instruiri pentru toate subdiviziunile 

Ministerului 

Perfecţionarea cunoştinţelor  

privind procesul de consultare 

publică 

Instruiri pentru toate subdiviziunile 

Ministerului 

Cunoştinţe în elaborarea studiilor 

de marketing 

Cursuri, instruiri pentru Direcţia 

politici investiţionale şi de 

promovare a exportului şi OPEM 

Cunoştinţe în evaluarea riscurilor Cursuri, instruiri pentru Direcţia 
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investiţionale politici investiţionale şi de 

promovare a exportului şi OPEM 

Cunoştinţe privind mecanismele 

de promovare a oportunităţilor 

investiţionale şi diseminare a 

materialelor promoţionale 

Cursuri, instruiri pentru Direcţia 

politici investiţionale şi de 

promovare a exportului şi OPEM 

Cunoştinţe şi metode de 

promovare a eficienţei energetice 

Cursuri tematice şi metode de 

promovare a eficienţei energetice 

Cunoştinţe aprofundate în 

domeniu auditului energetic 

Desfăşurarea instruirilor, 

organizarea vizitelor de studii, etc. 

Perfecţionarea cunoştinţelor şi 

experienţei în domeniul elaborării 

actelor normativ tehnice pentru 

OIP  

Organizarea cursurilor de instruire; 

Asistenţă metodologică în 

elaborarea actelor normativ tehnice 

Extinderea regională a procesului 

de comunicare cu consumatorii, 

efectuarea unor vizite de 

consultanţă 

Instruire în comunicare şi 

mediatizare 

Cunoştinţe privind angajamentele 

naţionale şi internaţionale cu 

privire la aspectele de mediu care 

au tangenţă cu domeniile de 

activitate ale Ministerului 

Instruiri tematice cu privire la 

revizuirea angajamentelor ce ţin de 

aspectele de mediu; expertiză în 

domeniu 

Cunoştinţe privind analiza 

economico-financiare a 

întreprinderilor 

Desfăşurarea cursurilor tematice 

Schimbul de experienţă în 

elaborarea şi promovarea 

politicilor comerciale (piaţa 

internă de consum a produselor şi 

serviciilor) 

Efectuarea vizitelor de studii în 

statele din regiune 
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7. DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII  INTERNE  A  MINISTERULUI  ECONOMIEI 

Generalizînd necesarul de capacităţi şi soluţiile preferabile identificate, precum şi 

punctele slabe şi riscurile identificate în analiza SWOT, evidenţiem următoarele 

obiective pentru fortificarea capacităţii instituţionale ale Ministerului Economiei: 

 Consolidarea capacităţii subdiviziunilor: 

- de colectare şi analiză a datelor macroeconomice pentru o mai bună 

planificare strategică şi elaborare de politici publici fundamentate şi 

eficiente; 

- de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice; 

- de elaborarea AIR la proiectele de acte normative/ legislative; 

- de evaluare a costurilor şi impacturilor politicilor; 

- de programare bugetară multianuală;  

- de armonizare a legislaţiei naţionale la acquisul comunitar; 

- de elaborare a fişelor de proiect pentru atragerea asistenţei financiare; 

- de implementare a agendei e-Transformare. 

 Creşterea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor prin organizarea de 

instruiri interne, participarea la instruiri externe, abonarea la diverse ziare/reviste de 

specialitate; 

 Modernizarea tehnologiilor informaţionale prin achiziţionarea de programe şi 

sisteme informaţionale; 

 Consolidarea instrumentelor de colaborare cu autorităţile publice centrale cu care 

Ministerul Economiei elaborează şi promovează politici publice conexe; 

 Diversificarea relaţiilor şi formelor de colaborare prin organizarea vizitelor de 

studiu şi schimb de experienţă local şi peste hotare, precum şi consolidarea 

cunoştinţelor de limbă engleză, abilităţilor de comunicare şi negociere; 

 Încurajarea mobilităţii inter-departamentale a personalului în beneficiul, atît al 

angajaţilor (angajaţi motivaţi, flexibili), cît şi al ministerului (instituţie dinamică); 

 Dezvoltarea instrumentelor de motivare a angajaţilor, deoarece performanţa 

activităţii ministerului este dependentă de utilizarea la maxim a cunoştinţelor şi 

abilităţilor de care dispune personalul, prin: 

- Motivarea salarială; 

- Acordarea angajaţilor a beneficiilor legale suplimentare conform 

performanţelor înregistrate; 

- Diverse metode de motivare non-financiară; 

 Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare eficiente atît interne, cît şi externe. 
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MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE 

Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi monitorizarea şi 

evaluarea activităţii Ministerului Economiei, unica diferenţă fiind existenţa unei evaluări 

adiţionale finale a implementării PDS.  

Responsabilă de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii Ministerului Economiei 

(PDS) este Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. La solicitarea 

reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile şi instituţiile din subordine urmează să 

prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor 

de care aceştia din urmă sînt responsabili. 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea 

obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a 

rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care la rîndul lor reies din obiectivele 

PDS. Rapoarte regulate de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semianual în 

vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării 

unor măsuri corective în perioada care urmează.  

În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri 

corective, acestea se includ fie în planul anual al Ministerului Economiei pentru anul 

următor, fie se efectuează modificarea Programului de Dezvoltare Strategică. În cazul în 

care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi 

a obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie 

stipulat în informaţia pe care subdiviziunea internă/instituţia din subordine o prezintă 

Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.  

Evaluarea anuală se va realiza la finele anului în baza Planului anual al Ministerului 

Economiei şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii Ministerului Economiei. 

Raportul anual de evaluare va indica atît realizările, cît şi eşecurile privind implementarea 

planului anual şi atingerea rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS). Acesta va 

constitui o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece vor fi identificate 

cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii 

măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare va 

identifica atît aspectele obiectivelor realizate anul precedent, cît şi aspectele care urmează 

să fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza 

pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul 

an). Raportul va indica, eventual, necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul 

schimbării circumstanţelor. 
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Evaluarea finală a PDS se va realiza la finele anului al treilea de implementare şi va servi 

în calitate de bază pentru elaborarea următorului PDS. Scopul acestei evaluări este 

identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a realizării 

acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme pe care programele 

sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală va include analiza 

contribuţiei generale a Ministerului Economiei la realizarea scopului programului 

(sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDS-ul următor.  

Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea 

obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi 

imparţiale. În procesul de evaluare vor fi implicaţi, la necesitate, şi experţi externi.  
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Anexa nr. 1 Organigrama 

 



MINISTERUL ECONOMIEI 

MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 

Tel: +373 22 25 01 07, Fax: +373 22 23 40 64, E-mail: mineconcom@mec.gov.md, Web: www.mec.gov.md 

Anexa nr. 2  

Mijloacele financiare ale instituţiilor subordonate şi cele aflate în coordonare 

                                                           
1
 Agenţia pentru Eficienţă Energetică a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010, deaceea bugetul său a fost 

planificat începînd cu anul fiscal 2011 

Anul 
Bugetul total 

mii lei 

% - salarii 

Cheltuieli 

de personal 

% - cheltuieli de menţinere şi 

operaţionale 

% - transferuri către alte 

organizaţii 

Agenţia Proprietăţii Publice 

2011 5829,7 50 50 - 

2010 3315,5 80,4 19,6 - 

2009 3699,5
 

71,6 28,4 - 

2008 6640,3 39,3 60,7 - 

Camera de Licenţiere 

2011 2251,5  83 17 - 

2010 2554,0 78 22 - 

2009 2240,1 86 14 - 

2008 2239,5 76 24 - 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor 

2011 3490,8 88,3 11,7 - 

2010 3573,2 86,4 13,6 - 

2009 3443,8 87,8 12,2 - 

2008 3470,7 90,1 9,9 - 

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale 

Periculoase 

2011 3116,7 73,6 26,4 - 

2010 3291,2 70,3,4 29,7 - 

2009 3214,7 73,1 26,9 - 

2008 3583,4 61,6 38,4 - 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică
1 

2011 968,4 21,6 78,4 - 
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2
 În componenţa bugetului ODIMM sunt incluse programele de stat, finanţate din diverse surse, de aceea, o parte considerabilă din 

resursele financiare alocate ODIMM sunt utilizate spre realizarea programelor respective.  

Inspectoratul Energetic de Stat 

2011 10930,0 80,8 19,2 - 

2010 8662,9 84,8 15,2 - 

2009 7327,0 82,8 17,2 - 

2008 6211,7 81,2 18,8 - 

Organizaţia de Atragerea Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din Moldova 

2011 992,2 57,7 42,3 - 

2010 966,6 63,6 36,4 - 

2009 1379,3 51,8 48,2 - 

2008 773,2 49,3 50,7 - 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
2
 

2011 32904,5 7,5 1,0 - 

2010 3956,5 32,2 4,7 - 

2009 2782,2 37,1 9,0 - 

2008 4228,4 23,7 5,3 - 
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Anexa nr. 3   

Date privind personalul aparatului central al Ministerului Economiei 

Tabel de personal 1 

Vîrsta 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 25 - 14 - 14 

25-40 16 54 6 76 

41-56f/61b 12/10 13/9 4/2 27/17 

> 57f/62b 11/1 10/1 1/1 22/3 

 

Tabel de personal 2 

Vechimea în 
muncă 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

1-5 4 41 - 45 

6- 15 13 25 7 45 

> 15 33 29 7 69 

 

Tabel de personal 3 

Vechimea în 
serviciul 

public 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 1 debutanţi - 14 - 14 

1- 3 tineri 
specialişti 

7 25 - 32 

4-15 27 41 - 68 

> 15 15 16 - 31 

 

Tabel de personal 4 

Gen 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

Feminin 30 64 8 102 

Masculin 20 31 6 57 

 

Tabel de personal 5 

Anul 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

2011 50 95 14 159 

2010 50 90 14 154 

2009 49 81 14 144 

2008 65 127 14 206 
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Anexa nr. 4 

Lista proiectelor de asistenţă externă 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea proiectelor Buget 

Perioada de 

implementare 

1.  Proiectul BAS „Serviciul de Consultanţă în Afaceri” 

finanţat de BERD şi UE  

1.7 mil. Euro 2005-continuu 

2.  Proiectul „Ameliorarea Competitivităţii”, finanţat de 

BM 

38.3 mil.dolari 

SUA 
2006-2012 

3.  Proiectul de Eficienţă Energetică, finanţat de SIDA  1. 82 mil. Euro 2009-2012 

4.  Programul Regional „SYNENERGY” finanţat de 

Grecia-50%/USAID-50% 

8 mil. Euro 2008-continuu 

5.  Proiectul „ENTRANSE 2 Your Business – 2006”, 

finanţat de Guvernul Norvegiei 

1.215 mil 

dolari SUA 
2011-2014 

6.  Proiectul „Widening the Thermal Solar Energy 

Exploitation by the Successful Models”, finanţat de 

UE 

Buget pentru 

Moldova: 30 

mii EURO, 

din care 

contribuţia / 

cofinanţarea 

AEER 

constituie 10% 

2009-2012 

7.  Programul „JNPGA pentru dezvoltarea sectorului 

IMM”, finanţat de Guvernul Japoniei 

18.8 mil.dolari 

SUA 
2005-2012 

8.  Promovarea Politicilor de Dezvoltare pentru ÎMM 

din Republica Moldova 2010-2013, finanţat de OECD 

şi Guvernul Olandei 

836.418 dolari 

SUA 
2010-2013 

9.  Programul de Suport Bugetar Sectorial „Stimularea 

Economică în Zonele Rurale”, finanţat de UE 

42 mil. Euro 2010-2013 

10.  Asistenţă tehnică pentru implementarea 

Programului de Suport Bugetar „Stimularea 

Economică în Zonele Rurale”, finanţat de UE 

3 mil. Euro 2011-2014 

11.  Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în 

Moldova (MoSEFF), finanţat de BERD 

20 mil. Euro septembrie 

2009-2014 

12.  Proiectul „Energie şi Biomasă”, finanţat de UE şi 

PNUD 

14,56 mil.Euro 2011-2014 

13.  Programul de Suport Bugetar în domeniul 

reformelor sectorului energetic, finanţat de UE 

40 mil. Euro 2011-2014 

14.  Asistenţă tehnică pentru implementarea 

Programului de Suport Bugetar în domeniul 

reformelor sectorului energetic, finanţat de UE 

2.6 mil. Euro 2012-2015 

15.  Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 

interconectarea Ucrainei şi Moldova la ENTSO-E, 

7.067 mil.Euro 2012-2015 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectelor Buget 

Perioada de 

implementare 

finanţat de UE 

16.  Construcţia gazoductului Ungheni – Iaşi, finanţat de 

UE  

 

20 mil. Euro 

(7 mil. Euro-

finanţate de 

UE) 

2012-2015 

 

17.  Întărirea capacităţilor pentru Gestionarea durabilă 

a energiei, finanţat de Sida   

1.6 mil. Euro 2011-2015 

18.  Suport pentru Inspectoratul Principal de Stat 

pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi 

Protecţia Consumatorilor, finanţat de UE 

1 mil. Euro 2012-2013 

19.  Suport pentru Centrul de Acreditare în domeniul 

Evaluării Conformităţii Produselor, finanţat de UE 

1.04 mil. Euro 2011-2012 

20.  Susţinerea utilizării remitenţelor pentru crearea de 

noi afaceri şi locuri de muncă, finanţat de UE şi 

Guvernul Cehiei 

625.6 mii Euro 2011-2014 

21.  Promovarea tranziţiei spre o dezvoltare inclusivă şi 

durabilă a Republicii Moldova, finanţat de PNUD 

80 mii dolari 2012 

 


