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1. Coordonarea generală şi consolidarea capacităţilor administrative 

 
Asistenţa tehnică externă în curs de implementare:  Misiunea ‚EU High Level Policy Advice’ pentru Republica Moldova (proiect UNDP 2010-2011), ‘Transitional 
Capacity Support for Public Administration’ (proiec t UNDP 2010-2013), proiectul ‘Suport în implemenentarea acordurilor UE Moldova’ (2008-2010), programul 
UE ‘ Comprehensive Institution Building’ (2011-2013). 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesară 

Republica Moldova trebuie să 
confirme angajamentul său de 
a aplica recomandările cheie 
menţionate în acest document 
prin prezentarea unui plan de 
implementare transparent şi  
explicit. Planul trebuie să 
abordeze toate domeniile 
acoperite de recomandările 
cheie. 

 1.Elaborarea şi aprobarea prin Hotărâre de Guvern a 
Planului de Acţiuni pentru implementarea 
recomandărilor Comisiei Europene necesare pentru 
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană.  

Planul va include acţiunile necesare pentru 
îndeplinirea atât a recomandărilor cheie, cât şi a 
celor adiţionale. Planul va fi actualizat după 
necesitate, în consultare cu instituţiile responsabile. 
Hotărirea de Guvern va stabili mecanismul de 
monitorizare şi raportare trimestrială a progreselor 
înregistrate în procesul de implementare al Planului 
de Acţiuni. 

decembrie 
2010 

ME 

 

Asistenţa 
tehnică 
disponibilă în 
prezent este 
specificată mai 
sus 

 - Republica Moldova va 
asigura continuitatea 
negociatorilor şi a echipei 
de negociere pentru un 
viitor ZLSAC. 

2. Actualizarea mandatului şi responsabilităţilor: 

a) a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare 
Europeană (Hotărârea Guvernului Nr.679 din 13 
Noiembrie 2009); 

b) a Delegaţiei Naţionale pentru Negocieri RM-UE în 

februarie 2011 

 

 

ME, MAEIE 
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1. Coordonarea generală şi consolidarea capacităţilor administrative 

 
Asistenţa tehnică externă în curs de implementare:  Misiunea ‚EU High Level Policy Advice’ pentru Republica Moldova (proiect UNDP 2010-2011), ‘Transitional 
Capacity Support for Public Administration’ (proiec t UNDP 2010-2013), proiectul ‘Suport în implemenentarea acordurilor UE Moldova’ (2008-2010), programul 
UE ‘ Comprehensive Institution Building’ (2011-2013). 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesară 

- Ministerul Economiei 
trebuie să fie responsabil 
pentru coordonarea 
generală, în strânsă 
colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene. 

cadrul Acordului de Asociere (Hotărârea Guvernului 
nr.102 din 09.02.2009).  

3. Elaborarea unei Hotărâri de Guvern care va stabili 
structura şi componenţa echipei de negociere a 
ZLSAC, inclusiv şi regulamentul de funcţionare a 
acesteia; 
4. Crearea unui Task Force (Grup de lucru) 
responsabil de coordonarea tehnică a procesului de 
negociere a ZLSAC; 
 
5. Pregătirea unei scheme de suplimente / bonusuri la 
salarizarea funcţionarilor publici implicaţi în procesul 
de negocieri, precum şi implementarea acesteia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

februarie 2011 

 

 

 

ME, MAEIE 

 

ME, MAEIE 

 

 

 

Asistenţă 
pentru Grupul 
de Lucru 
ZLSAC  

Resurse 
financiare de la 
donatori externi 
pentru 
suplimente 
salariale pentru 
funcţionarii 
publici 
implicaţi în 
negocierea 
ZLSAC. 
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1. Coordonarea generală şi consolidarea capacităţilor administrative 

 
Asistenţa tehnică externă în curs de implementare:  Misiunea ‚EU High Level Policy Advice’ pentru Republica Moldova (proiect UNDP 2010-2011), ‘Transitional 
Capacity Support for Public Administration’ (proiec t UNDP 2010-2013), proiectul ‘Suport în implemenentarea acordurilor UE Moldova’ (2008-2010), programul 
UE ‘ Comprehensive Institution Building’ (2011-2013). 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesară 

 - Republica Moldova va 
stabili un program de 
instruire pentru tot 
personalul implicat în 
negocierile ZLSAC şi 
instituţiile care vor pune în 
aplicare noile 
reglementări.  

 

6. Evaluarea şi identificarea necesităţilor de instruire 
pentru personalul implicat în negocierile ZLSAC; 

7. Utilizarea instrumentelor oferite de UE şi alţi 
donatori pentru desfăşurarea seminarelor de instruire 
pe teme relevante ZLSAC; 

8. Desfăşurarea seminarelor de instruire pentru 
instituţiile implicate, sectorul privat şi societatea civilă 
privind ZLSAC; 

9. Implicarea şi cooperarea cu experţii UE de Rang 
Înalt  pentru consultări practice în vederea identificării 
şi stabilirii priorităţilor pentru următorii 2-3 ani; 

 

10.  Includerea ZLSAC în Programul de Consolidare a 
Capacităţilor Instituţionale al UE în scopul asigurării 
continuităţii de consiliere şi sprijin pentru activităţile 
de reformă. 

februarie 2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

 

2011 

Instituţiile  
implicate în 
procesul de 
negocieri 

ME, MAEIE 

ME 

 

Instituţiile 
implicate în 
procesul de 
negocieri 

MAEIE 

 

 

 

Asistenţă 
pentru 
instituţiile 
publice prin 
intermediul 
instrumentelor  
TAIEX, 
Twinning  

Asistenţă 
externă pentru 
organizarea 
seminarele de 
instruire şi 
consultări 
dintre Guvern, 
agenţi 
economici şi 
societatea 
civilă 
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2. Accesul bunurilor pe piaţă / Statisticile pe comerţ 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse 

Termeni de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 - Republica Moldova 
trebuie   să pregătească şi să 
discute cu  Comisia un 
concept de colectare a 
statisticilor comerţului 
pentru întreg teritoriul 
Republicii Moldova cu 
scopul de a putea pregăti o 
ofertă tarifară fermă. 
 

1. Elaborarea şi coordonarea cu Comisia Europeană a 
unui concept general privind colectarea datelor 
statistice din toate domeniile statistice (inclusiv 
statistica comerţului exterior) pentru întregul teritoriu 
al Republicii Moldova; 
 
2. Examinarea posibilităţii creării grupului de lucru 
privind cooperarea în domeniul statisticii (inclusiv 
statistica comerţului exterior) între cele două maluri 
ale Nistrului;  
 
3. Armonizarea legislaţiei la acquis-ul comunitar în  
domeniul  statisticii (inclusiv statistica comerţului 
exterior). 
 
Notă: 
- Elaborarea statisticilor comerţului exterior de mărfuri  
veridice la nivel naţional (în ansamblu pe ţară) şi 
comparabile la nivel internaţional, în dinamică pe ani, 
va fi posibilă doar în cazul cînd  toate operaţiunile de 
export şi import a întreprinderilor şi organizaţiilor din 
partea stângă a Nistrului vor fi declarate la punctele 
vamale ale Republicii Moldova, în corespundere cu 
Legislaţia Vamală a Republicii Moldova. 
 
 
 
 
 

2011-2015 

 

 

2011 

 

începând cu 
2011 şi pe tot 
parcursul 
negocierii şi 
implementării 
ZLSAC 

2011 

BNS, SV, BR 

 

 

BR, BNS, ME 

 

BNS 

 

 

 

 

 

 

Asistenţă în 
armonizarea 
legislaţiei în 
domeniul 
statisticii 
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2. Accesul bunurilor pe piaţă / Statisticile pe comerţ 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse 

Termeni de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 - Republica Moldova să 
înceapă a lucra cu scopul de 
a furniza Comisiei 
Europene date statistice 
detaliate comerciale pentru 
ultimii trei ani pentru 
importurile de la partenerii 
comerciali (toţi partenerii 
comerciali UE şi de la 
fiecare din cei 10 mai 
importanţi parteneri 
comerciali). Dacă este 
necesar, statisticile vor fi 
convertite la Nomenclatura 
tarifară a anului curent. 

 - În conformitate cu memorandumul bilateral de 
înţelegere cu EUROSTAT Biroul Naţional de 
Statistică va transmite trimestrial (începând cu anul 
2000)  fişiere de date statistice privind exporturile şi 
importurile Republicii Moldova, detaliate la nivel de 8 
semne a Nomenclatorului Mărfurilor, armonizat cu 
Nomenclatorul Combinat al Uniunii Europene. 
Informaţia nu va conţine  operaţiunile de export şi 
import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea 
stângă a Nistrului. 

       
Trimestrial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNS  
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3. Bariere tarifare şi netarifare (NTBs) 

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

 
 
 

Pentru a beneficia de acces 
pe piaţă existentă în cadrul 
UE, Republica Moldova ar 
trebui să acorde o mare 
prioritate respectării 
standardelor şi măsurilor 
sanitare şi fitosanitare. 
Mai multe detaliate pot fi 
găsite la punctul 5 "Măsuri 
sanitare şi fito-sanitare 
(SPS) ". 

1. Efectuarea evaluării privind existenţa barierelor 
tarifare şi netarifare în calea comerţului reieşind din 
angajamentele OMC privind accesul pe piaţă; 
 
2 Evaluarea situaţiei actuale privind utilizarea 
Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP) şi 
informarea sectorului public şi privat privind motivele 
accesului redus pe piaţa UE a unor produse. 
 
3.  Informarea sectorului privat privind extinderea ATP 
pentru o perioadă de 3 ani (2013-2015). 
 

 
I trim. 
2011 

 
permanent 

 
 

permanent 

ME, MF, SV, 
MAIA 

 
 

ME, SV 
 
 
 
 

ME, MAIA  

Asistenţă în 
efectuarea unei 
evaluări de 
identificare a 
barierelor 
tarifare şi 
netarifare 
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                                                                                      4.  Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)  

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

Moldova trebuie să 
pregătească şi să înceapă 
implementarea unui plan 
cuprinzător şi consistent  a 
ulterioarelor reforme în 
domeniul TBT. Următoarele 
componente trebuie să fie luate 
în considerare: 

 1. Elaborarea şi aprobarea prin Hotărâre de Guvern a 
unui plan cuprinzător privind schema de implementare 
în domeniul TBT a ulterioarelor reforme. 
 

Trim II 2011 ME  

- O listă a legislaţiei 
comunitare care trebuie să fie 
preluată în procesul de 
apropiere a legislaţiei în 
domeniu, ce conţine legislaţia 
orizontală în materie de 
responsabilitate a 
producătorilor pentru 
produsele cu defect, precum şi 
un termen de realizare; 

 3. Elaborarea şi adoptarea actului naţional privind 
transpunerea  Directivei nr. 85/374/CEE din 25 iulie 
1985 privind răspunderea producătorului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 
L210 din 7 august 1985, modificată şi completată prin 
Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 
1999.  

Trim II 2011  ME Asistenţa 
tehnică 
necesara pentru 
elaborarea, 
adoptarea şi 
implementarea 
legii 

- Indicarea standardelor 
europene care urmează să fie 
transpuse şi un tabel cu termen 
de realizare pentru a face acest 
lucru.  

 4. Elaborarea listei ce va conţine standardele europene 
care necesită transpunerea şi stabilirea unor termeni de 
adoptare şi transpunere; 

Trim II 2012  ME 

 

 

 

- Prezentarea unui plan  cu 
termenii de executare în 
vederea retragerii standardelor 
naţionale contradictorii. 

 5. Elaborarea listei standardelor naţionale care intră în 
contradicţie cu cele ale Uniunii Europene şi stabilirea 
termenilor de retragere a acestora din circulaţie; 
 

Trim II 2011  ME  
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                                                                                      4.  Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)  

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Indicarea termenului în care 
Moldova va depune cererea şi 
documentele necesare pentru a 
deveni afiliat la CENELEC şi 
CEI. 

 6. Desfăşurarea lucrarilor de pregătire a aderării la CEI 
în calitate de membru asociat ca prima etapă, şi a doua 
etapă la CENELEC.  
 
Notă: Este deja clar stabilită necesitatea aderării la 
aceste organizaţii – conform pct. 21, 80 şi 81 din 
Planul de Acţiuni pentru implementarea Concepţiei 
infrastructurii calităţii în Republica Moldova HG 859 
din 31.07.2006.  
 

Trim III 
2011 

ME, INSM  

- Indicarea termenului de 
depunere a cererii Republicii 
Moldova pentru aderarea 
Organismului Naţional de 
Acreditare la EA MLA  

 1. Depunerea cererii de aderare a Organismului 
Naţional de Acreditare la EA MLA. 
  
2. Perfecţionarea documentelor Sistemului de 
Management al Organismului Naţional de Acreditare 
în conformitate cu cerinţele standardului internaţional 
de referinţă pentru organismele de acreditare ISO/CEI 
17011 şi documentelor organizaţiilor internaţionale şi 
europene de specialitate EA, IAF, ILAC şi a 
performanţei evaluatorilor prin instruiri externe, 
schimb de experienţă, conferinţe, vizite. 
 
3. Desemnarea laboratoarelor de încercări în calitate de 
organizatori de Teste de competenţă (PT) şi încercări 
interlaboratoare (ILC) la nivel naţional, conform 
propunerilor ONA şi pregătirea lor în conformitate cu 
ISO/CEI 17043 
4. Implementarea prevederilor Acordului de 
Recunoaştere Mutuală CIMP MRA, semnat de către 
INSM în calitate de membru asociat, pentru ca 

octombrie 
2013 

 

Trim. IV 
2013 

 

 

2011 

 

Trim. IV 
2012 

CAECP, ME 

 

CAECP 

 

 

 

Autorităţile de 
reglementare 

 

INSM, ME 

 

Asistenţă 
pentru aderarea 
la Organismul 
Naţional de 
Acreditare la 
EA MLA (este 
în proces de 
pregătire 
proiectul 
Twinning în 
acest domeniu  
Sept. 2011-
Sept 2013) 
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                                                                                      4.  Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)  

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

etaloanele naţionale de măsură şi certificatele de 
etalonare şi măsurare emise de laboratoarele naţionale 
de metrologie să fie trasabile la unităţile de măsură SI. 

 
5. Pregătirea şi acreditarea Laboratoarelor de 
Etalonare din cadrul INSM. 

 

 

Trim IV 
2012 

 

 

INSM, ME 

 

 

 

 

- Indicarea termenului pentru 
elaborarea şi aprobarea Legii 
noi privind acreditarea. 

 6. Promovarea proiectului Legii privind activităţile de 
acreditare şi evaluare a conformităţii în Parlament 
(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.685 din 
02.08.2010 şi transmis Parlamentului spre adoptare) 

Trim I 2011 ME  

- Clarificarea poziţiei 
Moldovei privind organismele 
de certificare şi indicarea 
termenului de acreditare a 
organismelor de certificare. 

 7. Pregătirea şi remiterea  în adresa Comisiei Europene 
a informaţiei privind  poziţia Guvernului Republicii 
Moldova referitor la acreditarea organismelor de 
certificare; 
 

Trim I 2011 ME  



11 

 

                                                                                      4.  Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)  

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Un plan, cu termeni de 
realizare, pentru elaborarea 
infrastructurii pentru 
supravegherea pieţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oferiţi o descriere clară a 
metrologiei din punct de 
vedere instituţional şi 
capacităţile fizice de a aplica 
legislaţia şi reglementările de 
metrologie. 

 

 8. Elaborarea unui plan de acţiuni pentru dezvoltarea 
infrastructurii pentru supravegherea pieţei care va 
conduce la: 

- Elaborarea şi adoptarea legii privind supravegherea 
pieţei armonizată cu Regulamentul CE 765/2008  de 
stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a 
pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor. 

 

- Crearea mecanismului de colaborare şi coordonare a 
activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional 
dintre organele de supraveghere, organele vamale şi 
alte organe cointeresate. 
 
 
 
9. Efectuarea unui studiu privind sistemul actual în 
domeniul metrologiei şi capacităţii instituţionale de 
implementare a legislaţiei în domeniu şi capacitatea de 
a asigura implementarea modificărilor în cadrul 
ZLSAC, inclusiv descrierea modului de introducere şi 
punere în aplicare a trasabilităţii. 

Trim II 2011  

 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

 

2011 

 

IPSSPMPC, 
ME 

 

ME 

 

 

ME 

 

 

 

ME 

 

Asistenţă 
pentru 
expertiza 
proiectului legii 
şi studierea 
practicii 
europene de 
implementare a 
Regulamentul 
CE 765/2008  
în partea ce ţine 
de 
supravegherea 
pieţei 

Asistenţa 
pentru 
efectuarea 
studiului, 
precum şi 
elaborarea 
planului, 
menţionate în 
aceste acţiuni. 
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                                                                                      4.  Bariere tehnice în calea comerţului (TBT)  

 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Elaborarea cadrului juridic şi 
crearea unui plan de elaborarea 
a standardelor de măsurare şi 
metrologie compatibile cu cele 
ale UE, inclusiv o descriere a 
modului în care mecanismul de 
trasabilitate va fi introdus şi 
pus în aplicare. 

 10. Elaborarea unui Plan pentru dezvoltarea 
standardelor de măsurare şi sistemului de metrologie 
compatibil cu cel european, inclusiv descrierea si 
punerea în aplicare a trasabilităţii. 

Trim I 2011 ME, INSM  
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5. Măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

Republica Moldova urmează să 
pregătească şi să înceapă 
implementarea unei strategiei 
cuprinzătoare privind siguranţa 
alimentară, însoţită de un plan 
operaţional şi termini de 
realizare, în scopul stabilirii unui 
sistem eficient de siguranţă 
alimentară. Următoarele 
componente trebuie să fie luate 
în considerare: 
 

-Implementarea unei 
strategii cuprinzătoare, 
urmare recomandărilor 
înaintate în  coloana 
precedentă, în scopul 
stabilirii unui sistem de 
siguranţă alimentară. 
Acordaţi o atenţie 
deosebită la crearea 
(dacă este necesar) şi 
consolidarea adecvată a 
capacităţilor 
instituţionale relevante. 

 

1. Elaborarea şi implementarea unei strategii 
(concept)  pentru dezvoltarea sistemelor de siguranţă 
alimentară din Moldova  
Notă: un concept a fost elaborat şi este în curs de 
promovare conform procedurilor interne. Acest 
concept se bazează şi încorporează principiile şi 
mecanismele: 
• Cartea albă UE privind siguranţa alimentară; 
• Regulamentul (CE) nr 178/2002 (UE alimentare în 
condiţii de siguranţă legii)  
  
 
2. Analiza  legislaţiei curente din domeniul SPS 
înainte de a începe cu NALA şi revizuirea capacităţii 
instituţionale. 

Trim IV 
2011 

 

 

 

 

 

Trim I 2011 

MAIA 

 

 

 

 

 

MAIA, 
ASVSPOA, 

IGSFCS, CAL 

Asistenţă 
financiară 
externă pentru 
realizarea 
măsurilor 
prevăzute în 
Strategie. 

 

- Pregătirea sau amendarea, 
aprobarea şi lansarea actelor 
pentru perfecţionarea legislaţiei 
în domeniu; 

 

 3. Elaborarea şi aprobarea actelor de îmbunătăţire a 
legislaţiei relevante prevăzute în cadrul Planului 
Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 
2011 şi prevederea acestora în Planurile Naţionale de 
Armonizare pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015.  
 

Trim. IV 
2011-2015 

(anual) 

MAIA, 
ASVSPOA, 
IGSFCS, CAL 

Asistenţă 
pentru 
armonizarea 
legislaţiei 
naţionale. 
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5. Măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Consolidarea (dacă este 
necesar) elementelor din 
structura instituţională, în 
particular  distribuirea sarcinilor 
între autorităţile competente, 
efectuarea controalelor oficiale 
(Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare şi 
Ministerul Sănătăţii) 

 4. Examinarea necesităţii reorganizării Agenţiei 
Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de 
Origine Animală  prin crearea Agenţiei Sanitar-
Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor Alimentare 
în conformitate cu conceptul de dezvoltare a 
sistemelor de siguranţă alimentară din Moldova şi 
efectuarea acesteia după caz. 

Trim. III 
2011 

MAIA, 
ASVSPOA 

Asistenţă 
pentru 
instruirea 
personalului 
din agenţiile 
reorganizate. 

- Coordonarea cu organele 
vamale la punctele de control la 
frontieră veterinare şi fitosanitare 
şi la depozitele vamale de pe 
teritoriul  Republicii Moldova; 

 

 5. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1073 din 19 
septembrie 2008 (procedura este iniţiată). 
Notă: Modificările vizate vor permite reintroducerea 
serviciilor veterinare şi fitosanitare în punctele 
vamale la frontieră (porturi maritime, aeroporturi, 
posturi de inspecţie la frontieră terestre) 
interpretarea corectă a principiului Ghişeului unic, 
fapt care va permite realizarea pe deplin a 
controlului trasabilităţii produselor alimentare de 
origine non-animală şi animală pe întregul lanţ 
alimentar conform Legii 221-XVI din 19 octombrie 
2007 privind activitatea sanitar-veterinară, şi 
totodată nu va fi pusă în pericol securitatea ţării 
(proiectul se află la Guvern, urmează în viitorul 
apropiat să fie examinat şi aprobat). 
 
6. Perfecţionarea mecanismului activităţii Serviciului 
Vamal cu autorităţile competente conform principiilor 
stipulate în Convenţia internaţională privind 
armonizarea controalelor mărfurilor la frontieră, 
semnată la Geneva la 21 octombrie 1982. 
 

Trim.IV  
2011 

 

 

 

 

 

 

 

Trim.IV  
2011 

 

MAIA, 
ASVSPOA, 

IGSFCS 

 

 

 

 

 

 

MF, SV 
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5. Măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

7. Identificarea necesităţilor şi reabilitarea / 
reconstrucţia Punctelor de Control la Frontieră.  
 

2012 

 

 

MF, SV Asistenţa 
financiară  
pentru 
reabilitarea sau 
construirea 
Punctelor de 
Control la 
Frontieră 

- Definitivarea sistemului de 
identificare şi înregistrare a 
animalelor şi a reţelei de 
trasabilitate a produselor de 
origine animală, astfel încât să fie 
acoperit întreg lanţ alimentar; 

 

 8. Finalizarea introducerii datelor în Sistemul de 
Înregistrare şi Trasabilitate a Animalelor (SITA) în 
urmatorii 3 ani.  
Notă: Sistemul va acoperi trasabilitatea produselor 
de origine animală pînă în anul 2015. 
 
 
 
 
9. Elaborarea unui plan calendaristic detaliat privind 
majorarea numărului de marcare a urechii animalelor 
pe specii de animale. 
 
 

2013 

 

 

 

 

2013 

MAIA, 
ASVSPOA 

 

 

 

MAIA, 
ASVSPOA 

Asistenţă 
financiară 
pentru 
Sistemul de 
Identificare şi 
Trasabilitate a 
Animalelor 
(SITA)   

- Echiparea laboratoarelor 
oficiale specializate (inclusiv 
laboratoare de referinţă), care 
sunt acreditate la nivel regional şi 
internaţional; 

 

 10. Evaluarea activităţii laboratoarelor de încercări de 
produse alimentare şi consolidarea acestora pentru 
testarea produselor de origine animală şi non-animală:  
- Evaluarea capacităţilor de activitate a fiecărui 

laborator; 
- Renovarea laboratoarelor  (2 laboratoare regionale 

pentru 
zona de nord şi sud); 

2012 

 

 

 

MAIA, 
ASVSPOA 

 

 

Asistenţă 
financiară 
pentru u 
laboratoarelor 
specializate.  
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5. Măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Utilarea laboratoarelor renovate cu echipamente 
specifice domeniului de activitate; 

- Stabilirea ghidurilor organizaţionale şi de 
management; 

- Instruirea personalului pentru domeniile respective 
de activitate; 

- Elaborarea şi implementarea unui Sistem de 
Management conform standardului internaţional ISO 
17025 şi adecvat domeniului de activitate;  
- Acreditarea laboratoarelor în sistemul naţional sau 
internaţional de acreditare; 
 - Implementarea metodelor noi de examinare 

conform standardelor internaţionale. 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

Asistenţă 
tehnică pentru 
instruirea 
personalulu în 
utilizarea 
echipamentului 
nou şi a 
verificării 
standardelor   

- Completarea sistemului de 
monitorizare şi definirea 
planurilor privind bolile 
animalelor în caz de urgenţă; 

 

 11. Elaborarea unui sistem de informare privind 
controlul bolilor la animale; 
 
12. Elaborarea Planului de urgenţă pentru boala de 
Newcastle, boala Limbii albastre şi alte boli relevante; 
 
13. Clasificarea efectivelor de animale după statutul 
de sănătate conform Directivei 64/432 CE.  
 

Trim I     
2012 

 

MAIA, 
ASVSPOA 

Asistenţă 
pentru 
elaborarea 
sistemului de 
monitorizare şi 
a planurilor de 
urgenţă. 

- Introducerea unui sistem rapid 
de alertă referitor la siguranţa 
produselor alimentare, inclusiv 
accesarea Sistemul Rapid de 
Alertă pentru Alimente şi Furaje 
(RASFF) al UE; 

 14. Introducerea unui sistem de alertă referitor la 
siguranţa produselor alimentare, inclusiv accesarea 
Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje 
(RASFF) al UE. 
 
 
 
 

2015 MAIA, 
ASVSPOA, 

IGSFCS 

 



17 

 

5. Măsurile sanitare şi fitosanitare (SPS) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Asigurarea cu personal 
competent pentru funcţionarea 
eficientă a sistemului; 

 15. Evaluarea necesităţilor de instruire a personalului 
implicat în accesarea Sistemului rapid de Alertă 
pentru Alimente şi Furaje al UE. 
 
 

Trim III 
2011 

 
 
 

MAIA, 
ASVSPOA, 
IGSFCS 

Asistenţă în 
evaluarea 
necesităţilor de 
instruire a 
personalului 
antrenat în 
domeniul SPS 
şi în 
fortificarea 
capacităţii 
administrative 
a tuturor 
instituţiilor 
parte a 
sistemului 
SPS.   
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6.     Facilitarea comerţului şi administrarea vamală 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 - Moldova să continue 
reformele în vederea 
anulării taxelor vamale 
ce nu sunt în 
conformitate cu 
prevederile OMC şi UE, 
şi să demonstreze că 
orice taxe aplicate sunt 
în conformitate cu aceste 
dispoziţii.  

1. Revizuirea taxelor existente pentru procedurile 
vamale şi în caz de necesitatea aducerea acestora în 
conformitate cu prevederile OMC şi UE; 
 
2.Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege privind 
modificarea anexei nr.2 la Legea cu privire la tariful 
vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, care stabileşte 
lista serviciilor şi cuantumul taxei pentru procedurile 
vamale; 

Trim II 2011  

 

Trim II 2011  

MF, SV 

 

MF, SV 

 

 

 

 - Republica Moldova să 
continue eforturile 
pentru a asigura 
implementarea omogenă 
a legislaţiei vamale pe 
întreg teritoriul 
Republicii Moldova. 

 

3.Examinarea, în consultare cu partenerii externi, a 
posibilităţilor de revizuire, modificare şi implementare 
a unui cadru legal şi normativ care ar permite 
aplicarea omogenă a legislaţiei vamale pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv perceperea 
drepturilor de import la tranzacţiile cu agenţii 
economici din Transnistria. 

4. Implementarea recomandărilor EUBAM; 
 
 
 
5. Elaborarea mecanismului de eficientizare a 
activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal prin 
ajustarea cadrului normativ la standardele europene, 
dotarea cu tehnica specială de control şi instruirea 
continuă a personalului;  

Trim II 2011  

 

 

 

permanent 

 

Trim II 2011 

MF, SV, BR 

 

 

 

MF, SV 

 

MF, SV 

 

 

 

 

Asistenţă din 
partea 
EUBAM 

 - Republica Moldova să 
continue să demonstreze 
că sunt luate măsurile 
necesare pentru a 
garanta controlul 

6. Perfecţionarea mecanismului de contrapunere a 
datelor privind traficul de mărfuri peste frontieră 
moldo-ucraineană, obţinute prin intermediul 
sistemului de schimb prealabil de date între RM şi 
Ucraina.  

Trim II 2011 MF, SV Asistenţă din 
partea 
EUBAM 
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6.     Facilitarea comerţului şi administrarea vamală 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

comerţului ilicit prin 
Transnistria.  

 - Republica Moldova să 
continue implementarea 
politicii de etică în 
cadrul Serviciului 
Vamal. 

 

7. Evaluarea periodică a cunoştinţelor colaboratorilor 
vamali privind etică şi Codul de conduită a 
colaboratorului vamal, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 456/27.07.2009,  prin cursuri de 
specializare, la începutul activităţii în SV şi periodic, 
cel puţin o data la doi ani;   
 
8. Revizuirea  mecanismului de semnalare şi 
examinare a cazurilor de abateri de normele de 
conduită;  
 
9. Revizuirea şi perfecţionarea sistemului de rotaţie a 
personalului în SV cu funcţii sensibile. 

Trim II 2011  

 

 

 

Trim I 2011 

 

Trim I 2011 

MF, SV 

 

 

 

MF, SV 

 

MF, SV 

Asistenţă 
pentru 
desfăşurarea 
cursurilor de 
specializare 

 - Republica Moldova să 
furnizeze rapoartele 
Transparency 
International privind 
etica în cadrul SV  

 

10. Traducerea rapoartelor Transparency International 
privind etica în cadrul Serviciului Vamal şi 
prezentarea Comisiei Europene. 
 

2011 MF, SV  

 - Republica Moldova să 
continue raportarea către 
Comisie privind punerea 
în aplicare a Planului de 
dezvoltare instituţională 
a Serviciului Vamal  
2009-2011, şi orice alte 

11. Pregătirea rapoartelor semestriale privind 
implementarea Planului de Dezvoltare Instituţională al 
SV pentru  2009-2011 şi prezentarea Comisiei 
Europene.   

data de 15 
ianuarie al 

anului 
următor 
celui de 
gestiune 

MF, SV  
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6.     Facilitarea comerţului şi administrarea vamală 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termen de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

planuri pentru viitor. 

  

 - Republica Moldova să 
ofere o copie a celor mai 
recente rapoarte anuale 
ale Serviciului Vamal. 
 
 
 
 
- Republica Moldova să 
adopte şi să ofere 
Comisiei o strategie de 
instruire pe termen lung 
a SV; 
 

12. Prezentarea rapoartelor de progres ale SV 
Comisiei Europene. 
 
13. Prezentarea periodică în adresa CE a informaţiei 
privind modificările efectuate în legislaţia fiscală şi 
vamală a Republicii Moldova. 
 
 
14. Prezentarea Comisiei Europene a Strategiei de 
pregătire profesională a SV pentru anii 2010-2013.  
 

Trim I 2011 

 

Permanent 

 

 

Trim II 2011 

MF, SV 
 

 

MF, SV 

 

MF, SV 
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7. Regulile de Origine (RO) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

 - Să asigure implicarea 
adecvată a Serviciului 
Vamal al Republicii 
Moldova în certificarea 
şi verificarea originii 
produselor ce provin din 
regiunea transnistreanăş 

 

- Să asigure aplicarea 
uniformă a regulilor de 
origine pe întreg 
teritoriul Republicii 
Moldova. 

1.Aplicarea continuă a prevederilor Hotarîrilor de 
Guvern nr. 815 din 2005 (modificată în 2006, 2008) şi 
nr. 1001 din 2001 (modificată în 2002-2008) pe tot 
teritoriul Republicii Moldova. 

2.Implementarea continuă a recomandărilor relevante 
pentru certificarea şi verificarea originii mărfii din 
partea CE şi a EUBAM; 

3. Fortificarea funcţiei de Audit Vamal specific pentru 
verificarea originii mărfurilor. 

 

Permanent 
 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

MF, SV 
 

 

MF, SV 
 
 
 
 
 
MF, SV 

Realizarea 
proiectului 
Twinning 
cu 
Serviciul 
Vamal al 
Lituaniei 
 
 
Asistenţă 
tehnică/ 
experţi UE 
în 
domeniul 
auditului 
vamal 
specific 
pentru 
verificarea 
originii 
marfurilor. 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

8.1 Servicii Financiare 

Republica Moldova trebuie sa 
pregătească şi să înceapă să pună 
în aplicare un plan cuprinzător pe 
servicii financiare. Planul inter 
alia, va prevedea: 

-  adoptarea proiectului de Lege 
cu privire la Banca Naţională a 
Moldovei: 

- angajamentele în 
implementarea şi aplicarea 
normelor relevante în ceea ce 
priveşte buna funcţionare a 
autorităţilor executive şi de 
supraveghere, precum şi 
mecanismele de prevenire a 
crizelor, şi oferirea unui cadru de 
timp concret. 

  

1. Revizuirea şi modificarea Legii cu privire la Banca 
Naţională a Moldovei (art 75) aferentă activităţii  
BNM privind sancţiunile şi măsurile de remediere 
etc.; 

2. Iniţierea amendării  legislaţiei şi actelor normative 
ale BNM în contextul implementării normelor BASEL 
II.  Implementarea  mecanismelor de prevenire a 
crizelor este reflectat la capitolul ”Gestionarea 
crizelor”. 

 
 

 

 

Trim II 
2011 

 

2012 

 

 

 

 

 

MF, BNM 

 

MF, BNM 

 

 

 

 

Asistenţă 
tehnică în 
domeniul 
armonizării 
legislaţiei 

 

 

 

 

 - Republica Moldova să 
pună în aplicare Legea 
instituţiilor financiare, şi 
după adoptare, să 
implementeze proiectul 
de lege cu privire la 
Banca Naţională a 
Moldovei. 

 
 

3.  Conformarea actelor normative ale BNM cu 
modificările Legii Instituţiilor Financiare. 

 

Trim. II 
2011 

MF, BNM 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 
 - Republica Moldova să 

înceapă implementarea 
şi executarea normelor 
relevante în ceea ce 
priveşte buna 
funcţionare a 
autorităţilor de execuţie 
şi de supraveghere, 
precum şi mecanismele 
de prevenire a crizelor, 
într-un mod compatibil 
cu acquis-ul comunitar 
relevant. 
 

4. Evaluarea situaţiei actuale şi studierea experienţei 
altor state în contextul implementării Basel II.                                                           

5. Desfăşurarea instruirilor angajaţilor BNM cu 
implicarea  experţilor externi. 

 

6. Organizarea unor seminare, mese rotunde pentru 
comunitatea bancară şi publicarea materialelor 
consultative pentru publicul larg în acest sens. 

Trim II 
2011 

 

2011-2012 

 

2011-2012 

 

MF, BNM 

 

BNM 

 

BNM 

Asistenţă 
tehnică în 
implementar
ea normelor 
relevante 
prin TAIEX 

 

Sectorul nebancar  

- Moldova să confirme 
angajamentele faţă de acţiunile 
enumerate în Strategia de 
Dezvoltare a sectorului financiar 
nebancar pentru 2009-2011. 
Acţiunea beneficiază de asistenţă 
tehnică în cadrul Grantului 
“Moldova Dutch TA-TF 
Financial Sector Reform” 

  7. Realizarea prevederilor Strategiei de Dezvoltare a 
sectorului financiar nebancar pentru 2009-2011. 
 

2010-2013 CNPF  

 - Moldova să 
implementeze acţiunile 
prevăzute în Strategia de 
Dezvoltare a sectorului 
financiar nebancar 
pentru 2009-2011 şi să 

a) Elaborarea proiectului Legii privind Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare (în redacţie 
nouă).  

b) Prezentare Guvernului pentru aprobare. 

Trim. II 
2011 

Noiembrie 
2010 

CNPF Asistenţă 
tehnică în 
elaborarea 
proiectelor 
de legi şi 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

specifice acţiunile care 
trebuie întreprinse în 
cadrul Planului de 
Acţiuni, inclusiv 
termenii de 
implementare. 
Notă: La 26 august 2010 
Guvernul a adoptat 
Strategia de dezvoltare a 
pieţei financiare 
nebancare pe anii 2010-
2013 şi Planul de acţiuni 
pentru implementarea 
Strategiei. În perioada 
2010-2013 Comisia 
Naţională a Pieţei 
Financiare urmează să 
întreprindă acţiunile 
necesare pentru 
implementarea 
activităţilor prevăzute în 
Planul de acţiuni 

 

c) Elaborarea proiectului de lege privind 
modificarea Codului contravenţional al 
Republicii Moldova. 

 
d) Elaborarea proiectului de Lege privind 

modificarea Codului penal al Republicii 
Moldova.  

 
e) Elaborarea proiectului de lege privind 

fondurile de pensii facultative.  

f) Elaborarea proiectului de Lege privind piaţa 
de capital, ajustat la standardele internaţionale 
şi acquis-ul comunitar.  

g) Integrarea Depozitarului Naţional al Valorilor 
Mobiliare în Sistemul Automatizat de Plăţi 
Interbancare. 

h) Elaborarea Proiectului de Lege cu privire la 
modificarea şi completarea Legii cu privire la 
asigurări şi Legii cu privire la asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube 
produse de autovehicule.  

i) Elaborarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii asociaţiilor de economii şi 
împrumut şi activitatea de microfinanţare.  

 

Trim II 
2011 

 

Trim II 
2011 

Trim III 
2011 

Trim IV 
2011 

 

Trim II 
2011 

Trim III 
2011 

 

Trim III 
2011 

 

armonizarea 
legislaţiei 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

Gestionarea crizelor 
- Moldova să numească o echipă 
de gestionare a crizelor. 

  Executat în 
iunie 2010 
prin HG 
nr.449 din 
02.06.2010 

Cancelaria de 
Stat 

 

 -Moldova să definească 
sarcinile, metodele de 
lucru şi canale de 
informare pentru 
gestionarea crizei 
financiare. 

8. Elaborarea şi aprobarea unui Memorandum de Înţe-
legere, care va delimita responsabilităţile autorităţilor 
publice implicate;  

9. Elaborarea şi aprobarea unor proceduri interne 
privind responsabilitatea instituţiilor corespunzătoare 
în cadrul Comitetului Naţional de Stabilitate 
Financiară;  

decembrie 
2010 

trim II  
2011 

Cancelaria de 
Stat 

 

 

 

 

Asistenţă de 
la FMI 
pentru 
elaborarea şi 
aprobarea 
unor 
proceduri 
interne 
privind 
responsabilit
atea BNM în 
cadrul 
Comitetului 
Naţional de 
Stabilitate 
Financiară 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 

 

8.2 Dreptul înfiinţării - Moldova trebuie să 
efectueze screening-ul 
complet a legislaţiei 
naţionale, astfel încât să 
se identifice barierele în 
calea înregistrării 
companilor cu scopul 
eliminării graduale ale 
acestora. 

 

 

 

- Să asigure funcţionarea 
eficientă a structurilor 
administrative 
corespunzătoare, printre 
care, funcţionarea unui 
organism de coordonare 
central care facilitează 
înregistrarea. 

 

1. Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali, în scopul simplificării 
procedurii de înregistrare prin eliminarea din utilizare 
a certificatului de înregistrare, asigurarea 
corespunzătoare a executării hotărârilor instanţelor de 
judecată etc.; precum şi adoptarea în Parlament a 
documentul respectiv;  

 
2. Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege în 
scopul simplificării procedurilor stabilite la lichidarea 
afacerii.  
 

 

- Recomandare realizată: în prezent funcţia de 
organism de coordonare central îi revine Camerei de 
Înregistrare de Stat,  care odată cu introducerea în lege 
a conceptului de ghişeu unic, obţine avize şi informaţii 
necesare pentru înregistrare, oferă informaţii altor 
instituţii, fără implicarea în acest proces a 
solicitantului. Astfel, la data înregistrării persoanelor 
juridice şi întreprinzătorilor individuali, acestea se iau 
automat, fără implicarea suplimentara a solicitantului, 
la evidenţă socială, medicală, fiscală şi statistică.  
Termenul de înregistrare s-a redus de la 15 zile la 5 
zile, iar în caz de urgenţă poate fi solicitată 

Trim I 2011 

 

 

 

 

Trim II 
2011 

ME 

 

 

 

 

ME 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

 

 

 

- Să elimine măsurile 
discriminatorii care 
afectează investiţiile 
străine, precum şi 
aplicarea clauzei 
standstill, astfel încît 
condiţiile de înregistrare 
a companiilor sa nu fie 
mai restrictive decît 
atunci cînd a fost semnat 
APC 

 

înregistrarea în 24 ore sau în 4 ore. 

 

 

Recomandare realizată prin: 

- prevederile Legii nr. 81 din 2004 cu privire la 
investiţiile în activitatea de întreprinzător stabileşte că 
termenii de înregistrare, activitate şi dizolvare a 
întreprinderii cu investiţii străine sunt similari cu cele 
pentru întreprinderile autohtone, în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova. 

- Hotărîrea de Guvern nr. 815 din 2004, care a 
modificat taxele de înregistrare a întreprinderilor cu 
investiţii străine. 

8.3 Climatul investiţional -Elaborarea unei 
strategii în vederea 
acoperirii celorlalte 
şapte puncte din 
chestionarul prezentat în 
Doing Business, 
adiţional celorlalte 
aspecte aferente 
mediului de afaceri care 
nu sunt acoperite de 
Raportul Doing Business 
(nu sunt acoperite toate 

1. Realizarea Planului de acţiuni în vederea 
optimizării activităţii de întreprinzător  

Notă: Nu este necesară elaborarea unei strategii 
complexe deoarece ţine de indicatorii din Raportul 
Doing Business. În acest sens a fost deja elaborat 
Memorandum cu privire la reforme „Doing Businss în 
Republica Moldova” care prevede propuneri de 
îmbunătăţire a tuturor indicatorilor din Raport, dar 
nu numai al celor 7 indicatori la care Republica 
Moldova a înregistrat progrese nesimnificative, ca 
urmare fiind deja elaborat un Plan de acţiuni în 

sfîrşitul 
2011 
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8.      Servicii şi Investiţii 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesara 

aspectele mediului de 
afaceri relevante pentru 
întreprindere şi 
investitor. Spre exemplu, 
nu se face referinţă la 
măsurile de securitate, 
stabilitatea 
macroeconomică, 
corupţia, nivelul de 
calificare sau puterea 
sistemelor financiare). 
Strategia urmează să 
includă un plan detaliat 
de acţiuni cu stabilirea 
termenelor de executare 
şi implementare. 

 

vederea optimizării activităţii de întreprinzător. 

2. Realizarea acţiunilor prevăzute în: 

- Programul de activitate a Guvernului „Integrare 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2009-
2013”,  

- Programul de stabilizare şi relansare economică a 
Republicii Moldova pe anii 2009-2011 (aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.790 din 01.12.2009, 

- Strategia naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 
(aprobată prin Legea nr.295-XVI din 21.12.2007) 

- Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25.02.2008). 

3. Examinarea necesităţii elaborării unei strategii 
generale în domeniu pentru a acoperi toate aspectele 
aferente mediului de afaceri, luînd în consideraţie că 
Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat 
a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.104 din 01.02.2007 este depăşită. 

 

 

 
 

 



29 

 

 

 

9.   Dreptul proprietăţii intelectuale (IPR) 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse Termeni de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

 
 
Asistenta 
necesara 
 

 -Moldova va asigura 
implementarea 
legislaţiei în domeniul  
IPR. 
 
 

1.Monitorizarea şi implementarea legislaţiei în 
domeniul  IPR (anual); 
 
2. Crearea şi dotarea unui punct informaţional în 
cadrul  AGEPI pentru a asigura schimburile de 
informaţii dintre autorităţile responsabile de apărarea 
drepturilor de PI  şi generarea unor rapoarte, studii 
analitice şi statistice în domeniu. 
 
3. Eficientizarea activităţii organelor vamale de 
aplicare a măsurilor de protecţie a proprietăţii 
intelectuale la frontieră prin intermediul trainingurilor 
si seminarelor; 
 

Raportare 
anuală 

 

2011  

 

 

AGEPI 

 

AGEPI 

 

 

MF, SV 

 

 

Asistenţă 
pentru 
crearea şi 
dotarea 
punctului 
informaţional 

 

 -Modificarea legislaţiei 
în vederea stabilirii 
limitelor temporale 
pentru acest gen de 
protecţie. 

4. Evaluarea cadrului legislativ al RM privind 
protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor în 
cadrul procedurilor de înregistrare, testare sau 
omologare a produselor farmaceutice, agro-chimice şi 
fitosanitare ce conţin compuşi chimici şi identificarea 
legislaţiei care urmează a fi modificată.  
   
 

2011 

 

MS, AGEPI, 
CAL 

Asistenta din 
partea 
donatorilor 
externi UE. 
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10.   Achiziţii Publice 

Recomandările cheie: Recomandările 
adiţionale: Acţiunile propuse 

Termeni 
de 

realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenţa 
necesară 

 -Finisarea planului de 
acţiuni pentru dezvoltarea 
Achiziţiilor Publice pentru 
anii 2010-2013 inclusiv. 

1. Aprobarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea 
Achiziţiilor Publice pentru anii 2010-2013, după 
consultarea cu Comisia Europeană. Planul de 
acţiune va acoperi  armonizarea legislativă, precum 
şi reforma instituţională, consolidarea capacităţii 
administrative şi alte probleme conexe. Reforma 
instituţională, presupune  descentralizarea 
competenţelor Agenţiei Achiziţii Publice prin 
crearea subdiviziunilor la nivel teritorial şi dotarea 
tehnică a subdiviziunilor respective inclusiv 
asigurarea cu spaţiu. 

Trim I 
2011 

MF, AAP Asistenţă 
necesară 
pentru crearea 
subdiviziunilor 
teritoriale şi 
dotarea 
tehnică a 
acestora 

 

 - Asigurarea ajustării 
continuă a legislaţiei la 
acquis-ul comunitar.  

 

2. Elaborarea unui plan calendaristic de ajustare a 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la acquis-
ul comunitar. 
 
3. Crearea organismului naţional independent de 
soluţionare a contestaţiilor (necesară drept 
consecinţă a ajustării cadrului legal naţional la 
aquis-ul comunitar, şi în special a Legii privind 
achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 la 
Directiva 89/665/CE şi 2007/66/CE) 
 

Trim I 
2011 

 

Trim I 
2013 

MF, AAP, 
CAL 

Asistenţă din 
partea 
experţilor UE 
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11.   Concurenţa 

Recomandările cheie: Recomandările adiţionale: Acţiunile propuse 
Termeni 

de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Pregătirea şi implementarea 
strategiei pentru dezvoltarea 
integrală a Legii şi politicii cu 
privire la concurenţă, cu luarea 
în considerare recomandărilor 
Raportului din decembrie 2009 
“Legea Concurenţii şi Politica – 
Ajustarea Legii la standardele 
UE în Republica Moldova” 

 

 1. Elaborarea actelor normative secundare în 
domeniul concurenţei conform recomandărilor din 
Raport din decembrie 2009 “Legea Concurenţii şi 
Politica – Ajustarea Legii la standardele UE în 
Republica Moldova”;     

 
2. Excluderea prevederilor privind publicitatea 
destinată consumatorilor din domeniul de 
competenţă al ANPC; 
 

 2011-
2014 

 

 

Trim II 
2011 

 

ANPC 

 

 

 

ME 

Asistenţă 
planificată: 
proiectul de 
Twinning 
„Suport în 

implementarea 
politicii în 
domeniul 

concurenţei şi 
ajutorului de 

stat”. 

 

- Elaborarea şi prezentarea spre 
adoptare  a noii Legi 
cuprinzătoare privind 
concurenţa. 

 3. Adoptarea noii Legi cu privire la concurenţă; Trim. II 
2011 

ANPC  
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11.   Concurenţa 

Recomandările cheie: Recomandările adiţionale: Acţiunile propuse 
Termeni 

de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

- Luarea angajamentelor întru 
consolidarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC) şi redefinirea rolurilor şi 
funcţiilor sale.   

 

 4. Redefinirea rolului şi funcţiilor ANPC ulterior 
aprobării noii Legi cu privire la concurenţă; 
 
5. Consolidarea capacităţii ANPC şi îmbunătăţirea 
funcţionării acesteea în cadrul proiectului de 
Twinning „Suport în implementarea politicii în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat”; 

Trim II, 
2011 

2011-
2012 

ANPC  

 

 

 

 

 

 - De a începe 
implementarea noii Legi 
cuprinzătoare privind 
concurenţă după adoptarea 
acesteia. 

6. Implementarea prevederilor noii Legi cu privire 
la concurenţă; 

2011-
2012 

ANPC  

 Stabilirea şi implementarea 
unui plan de dezvoltare a 
personalului pentru a 
asigura ANPC cu resursele 
necesare, expertiza şi 
puterea de a implementa şi 
a pune în aplicare noul 
cadru juridic. 

7. Evaluarea impactului asupra mediului intern şi 
extern privind exercitarea funcţiilor ANPC; 
 
8. Elaborarea unui analize organizaţionale a ANPC, 
care sa includă  un sistem de acoperire a decalajelor 
bazate pe training; 
 
9. Elaborarea ghidurilor referitor la carteluri, 
sancţiuni, clemenţă, restricţiile verticale, controlul 
fuziunilor, abuz de poziţie dominantă şi metode de 
investigaţie.  
 
10. Instruirea personalului ANPC, a judecătorilor şi 
autorităţilor de reglementare.  

2012 
 
 

2012 
 
 
 

2012 
 
 

2011-
2012 

ANPC  
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12.   Dezvoltarea Durabilă (Mediul Social şi al Muncii) 

Recomandările cheie: Recomandările adiţionale: Acţiunile propuse 
Termeni 

de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

 - Perfecţionarea cadrului 
instituţional aferent 
dialogului social şi 
asigurarea  reprezentanţelor 
la toate nivelurile.  

1. Crearea comisiilor pentru consultări şi 
negocieri colective în toate ramurile economiei 
naţionale şi în toate raioanele Republicii 
Moldova. 

Trim IV 
2011 

MMPSF  

 - De a institui, în caz de 
necesitate, un Consiliu 
Economico – Social. 
(Comisia Europeană a 
asigurat suport din partea 
TAIEX pentru a oferi 
asistenţă autorităţilor 
moldoveneşti  la acest 
capitol) 

3. Examinarea oportunităţilor creării Consiliului 
Economico – Social (în baza consultărilor 
desfăşurate în cadrul Comisiei Naţionale pentru 
Consultări şi Negocieri Colective).  
 
În cazul în care va fi luată decizia de a institui un 
asemenea Consiliu, se va elabora o lege care va 
reglementa activitatea Consiliului, structura şi 
statutul acestuia (o lege separata sau modificarea 
legii 245 din 2006 privind comisiile pentru 
consultări şi negocieri colective).  
 
 

Trim II 
2011 

MMPSF În caz că va fi 
luată decizia 
creării 
Consiliului 
Economic-
Social, va fi 
nevoie de 
asistenţa 
pentru 
elaborarea 
unei legi prin 
care va fi 
reglementată 
activitatea 
Consiliului 
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13.   Aspecte generale 

Recomandările cheie: Recomandările adiţionale: Acţiunile propuse 
Termen 

de 
realizare 

Institu ţia 
responsabilă 

Asistenta 
necesara 

 - Fără a prejudicia procesul 
de negociere 5+2, Moldova 
va depune, în continuare, 
eforturile necesare pentru a 
asigura implementarea 
viitorului ZLSAC pe întreg 
teritoriul ţării. 
 

1.Includerea în agenda de lucru a întrevederilor  
reprezentanţilor Chişinăului şi Tiraspolului pentru 
reglementarea conflictului transnistrean a 
subiectului ce ţine de asigurarea implementării  
viitorului ZLSAC; 
 
2. Includerea în planurile de activitate a grupurilor 
de lucru a subiectului ce ţine de asigurarea 
implementării  ZLSAC, în special în agenda 
Grupului de lucru comun pentru Economie în 
cadrul Măsurilor de Consolidare a Încrederii. 

2011 

 

 

2011 

BR, MAEIE, 
ME 

Asistenţă din 
partea 
actorilor 
internaţionali 
în asigurarea 
dialogului 
între ambele 
parţi ale 
Nistrului 
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 - De a intensifica eforturile 
pentru a informa 
„autorităţile” 'TN', 
operatorii economici şi  
populaţia cu privire la 
negocierea şi 
implementarea ZLSAC. 

 

3. Abordarea, în cadrul întrevederilor cu 
administraţia transnistreană  de către Delegaţia 
UE, Reprezentantului special al UE în RM, a 
problemelor ce ţin de implementarea ZLSAC pe 
întreg teritoriul ţării, inclusiv şi în regiunea 
transnistreană. 

4. Iniţierea şi implementarea cu suportul  Misiunii 
OSCE în RM, a unui dialog permanent de 
consultare  de către membrii  echipei de negocieri 
a ZLSAC din RM a reprezentanţilor  instituţiilor 
de resort din regiunea transnistreană  implicaţi în 
procesul  de asigurare a implementării ZLSAC în 
regiune.      

5. Organizarea cu suportul Delegaţiei UE în RM, 
Reprezentantului special al UE în RM, instituţiilor 
de resort din RM, organizaţiilor 
nonguvernamentale a unor  seminare cu 
reprezentanţii mediului de afaceri şi a autorităţilor 
locale din regiunea transnistreană privind 
implementarea ZLSAC. 

2011 BR, MAEIE, 
ME 

 

 


