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PLANUL DE ACŢIUNI 

pentru implementarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare pe anii 2008-2011 

 

Introducere 

 

Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în 

continuare - Planul) reprezintă instrumentul tehnic de realizare a priorităţilor şi obiectivelor 

Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Strategie). Prezentul Plan se 

compune din acţiuni care reprezintă iniţiative majore menite să contribuie la realizarea unei sau a 

mai multor programe şi măsuri incluse în Strategie. La rîndul lor, acţiunile sînt dezagregate în 

subacţiuni, care definesc activităţi concrete, etapizate în timp. 

Prezentul Plan este alcătuit din două tabele. 

Primul tabel conţine descrierea acţiunilor şi subacţiunilor, costul pentru întreaga perioadă, termenul 

de realizare, instituţiile responsabile de implementare, rezultatele scontate şi indicatorii de 

performanţă sau proces. Acţiunile sînt organizate pe teme, după condiţii şi priorităţi, în conformitate 

cu structura Strategiei. 

Al doilea tabel reflectă costurile estimate pentru fiecare acţiune pe ani, cu diferenţierea între 

costurile incluse în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, costurile ce urmează a fi acoperite din 

surse de asistenţă tehnică (numite "asistenţă tehnică") şi costurile pentru care nu a fost identificată 

sursa de finanţare (numite "deficit"). Realizarea acţiunilor cu costuri neacoperite va solicita acţiuni 

ulterioare pentru concretizarea costurilor şi identificarea posibilelor surse de finanţare, inclusiv 

realocarea din cadrul altor programe ale Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu şi finanţarea 

oferită de donatori. 

Planul stabileşte unul sau mai mulţi indicatori de performanţă pentru acţiuni şi unul sau mai mulţi 

indicatori de proces pentru subacţiuni. Indicatorii de proces vor constata progresul implementării, iar 

prin intermediul indicatorilor de performanţă se va stabili în ce măsură acţiunile contribuie la 

realizarea obiectivelor. 

Planul reprezintă un instrument de planificare continuă. El va fi revizuit şi actualizat anual, în 

coordonare cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi procesul bugetar. Revizuirea se va face în 

baza evaluării progreselor obţinute în realizarea priorităţilor Strategiei, precum şi a analizei 

schimbărilor de situaţie, tendinţe şi factori ce influenţează realizarea scopurilor acesteia. Procesul de 

actualizare a prezentului Plan va include posibilitatea de perfecţionare a anumitor acţiuni, eliminarea 

acţiunilor finalizate, sau care nu au fost bine elaborate sau ineficiente, concretizarea costurilor, şi, în 

caz de necesitate, suplimentarea Planului de acţiuni cu iniţiative noi. Pentru Cadrul de Cheltuieli pe 

Termen Mediu pe anii 2009-2011 actualizarea Planului de acţiuni se va desfăşura în limitele 

cadrului disponibil de resurse estimat, iar acţiunile noi vor fi adăugate doar la indicaţia Comitetului 

interministerial pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare pe anii 2008-2011. 

 

Tabelul nr. 1 

 

Nr. Denumirea Costul total Termenul Autoritatea Rezultatul Indicatorii de 



d/o acţiunii/subacţiunii al acţiunii 

mii lei 

de 

realizare 

responsabilă scontat performanţă/proce

s 

1 2 3 4 5 6 7 

PRECONDIŢIA 1: ASIGURAREA STABILITĂŢII MACROECONOMICE 

1. Asigurarea şi 

menţinerea 

stabilităţii 

preţurilor 

 Permanen

t 

Banca 

Naţională a 

Moldovei 

Menţinerea 

ratei inflaţiei 

sub 10% 

Rata inflaţiei 

2. Menţinerea 

stabilităţii 

sistemului bancar 

prin perfecţionarea 

în continuare a 

reglementării şi 

supravegherii 

activităţii bancare 

 Permanen

t 

Banca 

Naţională a 

Moldovei 

Capacitatea 

băncilor de a-

şi acoperi 

riscurile cu 

capital 

propriu 

consolidată 

Ponderea 

creditelor 

nefavorabile în 

activele bancare 

3. Menţinerea 

regimului cursului 

valutar flotant şi 

stabilirea cursului 

oficial de schimb al 

leului moldovenesc 

faţă de dolarul 

SUA în baza 

cursurilor valutare 

preponderente pe 

piaţa valutară 

 Permanen

t 

Banca 

Naţională a 

Moldovei 

Cursul valutar 

al leului 

moldovenesc 

stabilit în baza 

cursurilor 

valutare 

preponderente 

pe piaţa 

valutară 

Cursul valutar al 

leului 

moldovenesc 

4. Promovarea 

reformei 

administrării 

fiscale 

131069,80 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Reforma 

implementată 

Obiectivele 

reformei realizate 

4.1. Consolidarea 

funcţională şi 

structurală a 

Serviciului, 

asigurarea 

infrastructurii 

funcţionale şi 

elaborarea unui 

sistem avansat şi 

eficient de evaluare 

a performanţelor în 

toate domeniile de 

activitate ale 

Serviciului 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Structura 

Serviciului 

fiscal 

optimizată. 

Sistem de 

evaluare a 

performanţe 

lor elaborat 

Sistemul de 

evaluare a 

performanţelor 

implementat. 

Indicatorii 

sistemului de 

evaluare 

4.2. Perfecţionarea 

şi specializarea 

continuă a 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Centru de 

instruire creat 

şi operaţional. 

Nivelul încrederii 

publice în 

personalul 



personalului, 

crearea Centrului 

de instruire a 

funcţionarilor 

fiscali şi elaborarea 

unui sistem de 

evaluare a 

performanţei şi de 

motivare a 

personalului 

Sistem de 

evaluare a 

performanţe 

lor şi de 

motivare 

elaborat 

Serviciului fiscal. 

Numărul 

persoanelor 

instruite. Sistemul 

de evaluare şi 

motivare este 

implementat 

4.3. Simplificarea 

procedurilor fiscale 

şi ajustarea 

acestora la un 

sistem 

computerizat şi 

lărgirea spectrului 

de servicii prestate 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Reducerea 

timpului 

utilizat la 

onorarea 

obligaţiilor 

fiscale. 

Lărgirea 

spectrului de 

servicii 

prestate 

Timpul de onorare 

a obligaţiilor 

fiscale. Numărul 

de servicii noi 

prestate 

4.4. Perfecţionarea 

procedurilor fiscale 

în domeniul 

administrării 

fiscale, controlului 

fiscal, urmăririi 

silite, contestării şi 

soluţionării 

litigiilor 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Reducerea 

duratei şi 

simplificarea 

procedurilor 

fiscale 

Numărul de 

proceduri interne 

noi introduse. 

Timpul utilizat 

pentru efectuarea 

unui control 

4.5. Dezvoltarea 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea 

Serviciului 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Proceduri 

fiscale 

automatizate. 

Schimbul 

electronic de 

date 

implementat 

Gradul de 

automatizare a 

procedurilor 

fiscale. Rata 

interacţiunilor 

electronice 

5. Perfecţionarea 

sistemului de 

gestionare a 

finanţelor publice 

226948,00 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor, 

autorită 

ţile publice 

Programul de 

perfecţionare 

a 

managementu 

lui finanţelor 

publice 

implementat 

Obiectivele 

programului 

realizate 

5.1. Modernizarea 

clasificaţiei 

bugetare şi 

elaborarea unui 

Plan de conturi 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Clasificaţia 

bugetară 

modernizată 

şi Planul de 

conturi unic 

Bugetul naţional 

executat în baza 

clasificaţiei 

bugetare pentru 

toate cheltuielile 



unic în sectorul 

public compatibil 

cu standardul FMI 

GFS (Statistica 

Finanţelor de Stat) 

2001 

elaborat şi veniturile de 

stat revizuite în 

baza GFS 2001 şi 

a Planului de 

conturi nou 

5.2. Implementarea 

unui Sistem 

informaţional de 

management 

financiar integrat 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Sistemul 

informaţional 

de 

management 

financiar 

integrat 

elaborat 

Sistemul 

informaţional de 

management 

financiar integrat 

operaţional 

5.3. Crearea şi 

implementarea în 

sectorul public a 

unui sistem de 

control intern şi 

audit intern în 

conformitate cu 

modelul de Control 

Financiar Intern 

Public al Uniunii 

Europene (PIFC) şi 

Standardele 

Internaţionale 

pentru Practica 

Profesională a 

Auditului Intern 

(ISPPIA) 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Cadrul legal şi 

normativ 

pentru 

controlul şi 

auditul intern 

în sectorul 

public 

elaborat. 

Sistemul 

auditului 

intern extins 

la nivelul 

autorităţilor 

publice 

Funcţia de control 

intern şi audit 

intern pentru 

sectorul public 

instituţionaliza 

tă. Unităţi-pilot de 

audit intern create 

în cel puţin 3 

autorităţi publice 

centrale. Numărul 

de auditori interni 

instruiţi şi atestaţi 

5.4. Organizarea 

cursurilor de 

instruire pentru 

dezvoltarea 

abilităţilor în 

domeniul 

managementului, 

planificării 

strategice, 

planificării 

bugetului pe 

termen mediu, 

prognozei 

macroeconomice, 

evidenţei contabile, 

elaborării 

costurilor 

programului etc. 

 2008-

2010 

Autorită 

ţile publice, 

Ministerul 

Finanţelor 

18 module de 

instruire 

relevante 

domeniului 

finanţelor 

publice 

elaborate, 

inclusiv 

materiale de 

instruire 

publicate şi 

formatori 

instruiţi şi 

certificaţi în 

cadrul 

Academiei de 

Administrare 

Publică de pe 

Cel puţin 1300 de 

funcţionari publici 

instruiţi conform 

noilor module 



lingă 

Preşedintele 

Republicii 

Moldova 

6. Dezvoltarea 

reformei 

contabilităţii şi 

auditului în 

conformitate cu 

normele 

internaţionale 

10000,00 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Calitatea 

îmbunătăţită a 

raportării 

financiare a 

entităţilor. 

Servicii de 

audit 

îmbunătăţite 

Rapoarte 

financiare şi 

servicii de audit 

calitative 

6.1. Armonizarea 

contabilităţii în 

conformitate cu 

prevederile 

legislaţiei naţionale 

recent aprobate, 

cerinţele 

Directivelor UE şi 

normele acceptate 

în practica 

internaţională 

 2008-

2011 

Ministerul 

Finanţelor 

Cadrul 

normativ 

elaborat şi 

modificat 

conform 

normelor 

internaţio 

nale 

Cadrul normativ 

implementat 

6.2. Armonizarea 

activităţii de audit 

în conformitate cu 

legislaţia recent 

aprobată şi 

normele acceptate 

în practica 

internaţională 

 2008-

2010 

Ministerul 

Finanţelor 

Cadrul 

normativ 

elaborat şi 

modificat 

conform 

normelor 

internaţio 

nale 

Cadrul normativ 

implementat 

7. Crearea şi 

implementarea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

achiziţii publice 

electronice 

15000,00 2008-

2011 

Agenţia 

Rezerve 

Materiale, 

Achiziţii 

Publice şi 

Ajutoare 

Umanitare 

Sporirea 

transparenţei 

şi eficacităţii 

procedurilor 

de achiziţie 

publică prin 

mijloace 

electronice 

Ponderea 

procedurilor de 

achiziţie publica 

pe cale electronică 

7.1.Elaborarea şi 

adoptarea cadrului 

normativ necesar 

pentru 

reglementarea 

procesului de 

achiziţii publice 

electronice 

 2008-

2011 

Agenţia 

Rezerve 

Materiale, 

Achiziţii 

Publice şi 

Ajutoare 

Umanitare 

Cadrul 

normativ 

ajustat în 

corespundere 

cu principiile 

şi bunele 

practici ale 

Uniunii 

Europene 

Cadrul normativ 

este adoptat 



7.2.Lansarea unui 

proiect-pilot în 

scopul 

implementării 

Sistemului 

informaţional 

automatizat de 

achiziţii publice 

 2008 Agenţia 

Rezerve 

Materiale, 

Achiziţii 

Publice şi 

Ajutoare 

Umanitare 

Pilotarea de 

achiziţie pe 

cale 

electronică la 

una din 

instituţiile 

publice 

Rezultatele 

proiectului-pilot 

conţine 

recomandări cu 

privire la 

extinderea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat de 

achiziţii publice 

PRECONDIŢIA 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

8. Delimitarea în 

autorităţile publice 

centrale a funcţiilor 

de elaborare a 

politicilor de cele 

de executare ale 

acestora 

22167,80 2008-

2010 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Funcţiile de 

elaborare şi 

implementare 

a politicilor 

sînt separate 

Numărul 

autorităţile 

publice centrale 

reorganizate 

8.1. Definitivarea 

şi adoptarea Legii 

privind 

administraţia 

publică centrală şi 

elaborarea 

legislaţiei 

secundare 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Cadrul 

legislativ şi 

normativ 

elaborat 

Cadrul legislativ 

şi normativ este 

adoptat 

8.2. Elaborarea şi 

aprobarea 

planurilor de 

dezvoltare 

strategică a 

ministerelor pe 

termen mediu 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Planuri 

elaborate 

Planurile sînt 

aprobate 

8.3. Efectuarea 

reorganizărilor 

instituţionale şi 

funcţionale 

conform planurilor 

de dezvoltare 

strategică 

 2008-

2009 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Planuri de 

dezvoltare 

implementate 

Numărul 

autorităţilor 

publice centrale 

reorganizate 

9. Perfecţionarea 

procesului 

decizional, 

consolidarea 

funcţiilor de 

analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

5313,00 2008-

2011 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

documentelor 

de politici 

Numărul de 

documente de 

politici elaborate 

conform 

materialelor 

metodologice noi 



politicilor şi 

optimizarea 

procesului de 

raportare 

9.1. Asigurarea 

funcţionalităţii 

Direcţiei de analiză 

a coordonării 

politicilor din 

cadrul Aparatului 

Guvernului, 

inclusiv prin 

instruirea 

personalului 

acesteia 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Capacităţile 

Direcţiei de 

analiză a 

coordonării 

politicilor 

consolidate 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor este 

operaţională 

9.2. Elaborarea 

materialelor 

metodologice şi 

instructive în 

domeniul 

procesului 

decizional pentru 

funcţionarii publici 

 2008-

2009 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Materiale 

metodologice 

şi instructive 

elaborate 

Materiale 

metodologice şi 

instructive sînt 

aprobate 

9.3. Instituirea, 

după caz, a 

direcţiilor de 

analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor în 

autorităţile publice 

centrale rămase 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Direcţii de 

analiză, 

monitorizare 

şi evaluare a 

politicilor 

instituite în 

majoritatea 

autorităţilor 

publice 

centrale 

Numărul 

direcţiilor create 

9.4. Optimizarea 

sistemului existent 

de monitorizare şi 

raportare 

 2008-

2009 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Formele 

standard de 

raportare 

elaborate 

Numărul de 

rapoarte elaborate 

conform formelor 

standard de 

raportare 

10. Constituirea 

corpului de 

funcţionari publici 

profesionişti şi 

motivaţi 

35301,60 2008-

2011 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Un corp de 

funcţionari 

publici 

profesionist 

 

 10.1. Aprobarea 

proiectului de lege 

cu privire la funcţia 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

Cadrul legal şi 

normativ 

elaborat 

Cadrul legal şi 

normativ este 

adoptat 



publică şi statutul 

funcţionarului 

public şi elaborarea 

actelor normative 

secundare 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

10.2. Instituirea 

unităţii cu atribuţii 

în serviciul public 

la nivel central 

(eventual în cadrul 

Aparatului 

Guvernului) 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Unitatea 

instituită 

Unitatea este 

operaţională 

10.3. Elaborarea 

unui sistem nou de 

clasificare şi 

gradare a funcţiilor 

publice 

 2008 Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Sistemul 

elaborat 

Implementarea 

sistemului este 

iniţiată 

10.4. Elaborarea 

unui nou sistem de 

salarizare a 

personalului cu 

funcţii de 

demnitate publică 

şi a funcţionarilor 

publici bazat pe 

noua clasificare 

 2008 Ministerul 

Economiei 

si 

Comerţului 

Sistemul 

elaborat 

Implementarea 

noului sistem este 

iniţiată 

10.5. 

Implementarea 

Registrului 

funcţiilor publice şi 

al funcţionarilor 

publici 

 2008-

2009 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Registrul 

elaborat 

Registrul este 

implementat 

10.6. Instruirea 

continuă a 

funcţionarilor 

publici 

 2008-

2011 

Direcţia de 

analiză a 

coordonării 

politicilor a 

Aparatului 

Guvernului 

Instruirile sînt 

realizate 

Numărul de 

funcţionari publici 

instruiţi 

11. Dotarea cu 

echipament 

electronic a 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale şi 

integrarea lor în 

Sistemul 

informaţional 

12000,00 2008-

2009 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Crearea 

sistemului 

informaţional 

pentru 

autorităţile 

administra 

ţiei publice 

locale 

Sistemul 

informaţional 

funcţionează 



naţional 

Efectuarea unui 

studiu cu privire la 

necesităţile de 

dotare cu tehnică a 

primăriilor 

 2008 Ministerul 

Administraţi

ei Publice 

Locale 

Studiul 

efectuat 

Necesităţile de 

dotare cu tehnică 

sînt determinate 

12. Reformarea 

sistemului 

finanţelor publice 

locale 

48637,40 2009-

2011 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Administraţi

ei Publice 

Locale 

Implementare

a reformei 

Realizarea 

obiectivelor 

reformei 

12.1. Ajustarea 

cadrului legal şi 

normativ în 

corespundere cu 

Legea privind 

finanţele publice 

locale (în redacţie 

nouă) 

 2009-

2011 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Cadrul legal şi 

normativ 

elaborat 

Cadrul legal şi 

normativ este 

implementat 

12.2 Crearea 

serviciului 

desconcentrat în 

teritoriu al 

Ministerului 

Finanţelor 

 2010 Ministerul 

Finanţelor 

Serviciul 

desconcentrat 

în teritorii 

instituit 

Serviciul 

desconcentrat este 

funcţional 

12.3. Ajustarea 

sistemului 

informaţional 

existent la 

modificările 

efectuate în 

sistemul finanţelor 

publice locale 

 2009-

2010 

Ministerul 

Finanţelor 

Sistemul 

informaţional 

elaborat 

Sistemul 

informaţional este 

implementat 

12.4. Organizarea 

seminarelor de 

instruire şi 

perfecţionare a 

personalului 

implicat în 

descentralizarea 

finanţelor publice 

 2009-

2011 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Seminare de 

instruire şi 

perfecţionare 

organizate 

Numărul de 

personal al 

serviciilor create 

instruit şi 

perfecţionat 

PRIORITATEA 1: CONSOLIDAREA STATULUI DEMOCRATIC BAZAT PE 

SUPREMAŢIA LEGII ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI 

13. Asigurarea 

accesului efectiv la 

justiţie pentru 

persoanele social 

14520,00 2008-

2010 

Ministerul 

Justiţiei în 

colaborare 

cu Baroul 

Sporirea 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

Numărul 

persoanelor care 

beneficiază de 

asistenţă juridică 



vulnerabile prin 

reformarea 

sistemului de 

acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

Avocaţilor garantate de 

stat şi 

extinderea 

accesului la 

acest tip de 

asistenţă 

pentru 

persoanele 

social 

vulnerabile 

din teritoriu 

garantată de stat. 

Numărul 

persoanelor 

beneficiare ale 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

achitate în cauze 

penale 

13.1. Crearea 

oficiilor teritoriale 

ale Consiliului 

Naţional pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

(Consiliul 

Naţional) 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat şi 5 oficii 

teritoriale 

pentru 

asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat create 

Consiliul Naţional 

pentru asistenţă 

juridică garantată 

de stat şi 5 oficii 

teritoriale pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

funcţionează 

13.2. Alocarea 

sediilor şi dotarea 

cu echipament a 

Consiliului 

Naţional şi a 

oficiilor teritoriale 

ale acestuia 

 2008 Ministerul 

Justiţiei, în 

colaborare 

cu autorită 

ţile 

administra 

ţiei publice 

locale 

Consiliul 

Naţional şi 5 

oficii 

teritoriale 

dispun de 

sediu şi sînt 

dotate cu 

echipament 

Consiliul Naţional 

funcţionează 

Numărul de oficii 

teritoriale dotate 

cu echipament 

13.3. Organizarea 

unor cursuri de 

instruire pentru 

membrii 

Consiliului 

Naţional şi 

managerii oficiilor 

teritoriale ale 

acestuia cu privire 

la acordarea 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Capacităţile 

membrilor 

Consiliului 

Naţional şi a 

managerilor 

oficiilor 

teritoriale ale 

acestuia 

consolidate 

Numărul de 

manageri ai 

oficiilor teritoriale 

şi ai Consiliului 

Naţional instruiţi 

în domeniul 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

13.4. Efectuarea 

unui studiu în 

scopul stabilirii 

unor criterii 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Studiul 

elaborat 

Criteriile 

financiare pentru 

acordarea 

asistenţei juridice 



financiare 

obiective pentru 

acordarea asistenţei 

juridice gratuite în 

materie civilă şi 

penală 

gratuite sînt 

stabilite şi 

adoptate 

13.5. Desfăşurarea 

unei campanii de 

informare a 

populaţiei cu 

privire la formele 

şi condiţiile de 

obţinere a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Emisiuni TV 

şi radio 

organizate, 

articole în 

presa scrisă 

publicate, 

broşuri 

distribuite 

Numărul de 

emisiuni TV şi 

radio Numărul de 

articole în presa 

scrisă Numărul de 

broşuri distribuite 

 13.6. Elaborarea şi 

distribuirea 

ghidurilor pentru 

avocaţi în materie 

de acordare a 

asistenţei garantate 

de stat 

 2008-

2010 

Ministerul 

Justiţiei 

Avocaţii sunt 

asiguraţi cu 

ghiduri în 

materie de 

acordare a 

asistenţei de 

stat 

Numărul de 

ghiduri distribuite 

14. Construcţia a şapte 

case de arest 

320079,00 2008-

2011 

Ministerul 

Justiţiei 

Crearea 

condiţiilor de 

detenţie 

conform 

standardelor 

naţionale şi 

internaţiona 

le în domeniu. 

Reducerea 

suprapopulă 

rii instituţiilor 

de detenţie 

Numărul caselor 

de arest construite 

Ponderea 

persoanelor 

deţinute în case de 

arest construite, în 

total persoane 

aflate în arest 

preventiv sau 

administrativ 

14.1. Elaborarea 

documentaţiei de 

proiect-tip a casei 

de arest cu 

capacitatea de 250 

locuri 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Documentaţia 

de proiect-tip 

elaborată 

Documentaţia de 

proiect-tip este 

elaborată 

14.2. Identificarea 

terenurilor şi 

contractarea 

companiilor pentru 

construcţia caselor 

şi desfăşurarea 

lucrărilor de 

construcţie 

 2008-

2011 

Ministerul 

Justiţiei, 

autorită 

ţile 

administra 

ţiei publice 

locale 

Lucrările de 

construcţie a 

caselor de 

arest 

iniţiate/finaliz

ate 

Numărul de case 

de arest construite 

Numărul de case 

de arest în proces 

de construcţie 



15. Reconstrucţia a 6 

penitenciare 

(Taraclia, Lipcani, 

Soroca, Rusca, 

Pruncul şi Goian) 

23200,00 2008-

2011 

Ministerul 

Justiţiei 

Crearea 

condiţiilor de 

detenţie 

conform 

standardelor 

naţionale şi 

internaţio 

nale în 

domeniu 

pentru circa 

2000 persoane 

Numărul de 

penitenciare 

reconstruite 

Numărul de 

persoane deţinute 

în penitenciare 

reconstruite 

16. Construcţia Casei 

mamei şi copilului 

în cadrul 

Penitenciarului 

nr.7-Rusca 

200,00 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei 

Crearea 

condiţiilor de 

detenţie 

comună 

pentru 

mamele cu 

copii pînă la 

vîrsta de trei 

ani 

Numărul de femei 

deţinute cu copii 

pînă la vîrsta de 

trei ani 

17. Dezvoltarea 

Serviciului de 

probaţiune 

31923,60 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei 

Reducerea 

suprapopulă 

rii 

penitenciare 

lor cu 

aproximativ 

30 %, 

creşterea 

ponderii 

condamnaţilor 

la pedepse 

nonprivative 

de libertate în 

numărul total 

al 

condamnaţilor 

cu 10- 15% şi 

scăderea 

recidivei cu 

aproximativ 

35% 

Raportul 

persoanelor 

condamnate la 

pedepse 

nonprivative de 

libertate în 

numărul total 

condamnaţi. 

Numărul 

persoanelor 

condamnate 

repetat 

17.1. Elaborarea 

bazei normative 

pentru 

implementarea 

Legii cu privire la 

probaţiune 

 Şase luni 

după 

intrarea în 

vigoare a 

Legii cu 

privire la 

proba 

Ministerul 

Justiţiei 

Cadrul 

normativ în 

domeniul 

probaţiunii 

elaborat 

Cadrul normativ 

în domeniul 

probaţiunii este 

aprobat 



ţiune 

17.2. Organizarea 

seminarelor de 

instruire cu 

instituţiile statale şi 

neguvernamentale 

şi alte instituţii 

implicate în 

procesul realizării 

măsurilor de 

probaţiune 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Desfăşurarea 

a 2 seminare, 

3 training-uri 

şi 1 conferinţă 

Numărul de 

seminare, 

training-uri şi 

conferinţe 

desfăşurate. 

Numărul de 

participanţi la 

evenimente 

18. Elaborarea şi 

adoptarea cadrului 

normativ pentru 

implementarea 

Legii cu privire la 

mediere şi crearea 

serviciilor de 

mediere 

23,55 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Cadrul 

normativ 

elaborat 

Cadrul normativ 

este adoptat 

19. Crearea sistemului 

informaţional 

judiciar 

98900,00 2008-

2010 

Ministerul 

Justiţiei 

Eficientiza 

rea activităţii 

sistemului 

judiciar, 

reducerea 

posibilită 

ţilor de 

comitere a 

actelor de 

corupţie, 

sporirea 

încrederii în 

justiţie din 

partea 

populaţiei 

Nivelul de 

încredere a 

populaţiei în 

justiţie în 

Barometrul 

opiniei publice 

19.1. Dotarea 

tuturor instituţiilor 

sistemului judiciar 

cu echipament 

 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei 

Dotarea cu 

tehnică de 

calcul şi 

produse 

software a 

tuturor 

instituţiilor 

sistemului 

judiciar (52) 

Numărul 

instituţiilor din 

sistemul judiciar 

dotate cu tehnică 

de calcul şi 

produse software 

19.2. Crearea 

reţelei 

informaţionale 

unice a sistemului 

judiciar şi plasarea 

 2009 Ministerul 

Justiţiei 

Facilitarea 

accesului 

populaţiei la 

informaţie de 

interes public 

Numărul 

accesărilor pe 

portal 



informaţiei de 

interes public pe 

portal 

în domeniul 

sistemului 

judiciar, 

inclusiv la 

hotărîrile 

judecătoreşti 

19.3. Crearea 

sistemului de 

distribuire aleatorie 

a cauzelor 

 2009 Ministerul 

Justiţiei 

Sistemul de 

distribuire 

aleatorie a 

cauzelor creat 

Sistemul de 

distribuire 

aleatorie a 

cauzelor 

funcţionează 

19.4. Crearea 

sistemului 

electronic de 

statistică judiciară 

 2009 Ministerul 

Justiţiei 

Sistemul 

electronic 

creat 

Sistemul 

electronic 

funcţionează 

19.5. Crearea 

ghişeelor de 

informare a 

populaţiei în 

judecătorii 

 2009 Ministerul 

Justiţiei 

Ghişeele de 

informare în 

toate 

judecătoriile 

sunt create 

Numărul ghişeelor 

de informare 

create în 

judecătorii 

20. Asigurarea 

informatizării 

sistemului de 

executare silită 

942,40 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei 

Reducerea cu 

cel puţin 20% 

a numărului 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

neexecutate în 

termen 

Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

neexecutate în 

termen 

20.1. Crearea 

reţelei unice 

informaţionale în 

cadrul 

Departamentului 

de executare 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Oficiile de 

executare 

asigurate cu 

echipament 

tehnic şi 

conectate la 

reţeaua unică 

informaţio 

nală 

Numărul oficiilor 

de executare 

dotate cu 

echipament tehnic 

şi conectate la 

reţeaua unică a 

Departamentului 

de executare 

20.2. Definitivarea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

"Registrul 

procedurilor de 

executare" 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Sistemul 

informaţional 

automatizat 

"Registrul 

procedurilor 

de executare a 

hotărîrilor 

judecăto 

reşti" 

definitivat 

Numărul de oficii 

care au acces la 

registru 

20.3. Extinderea 

Sistemului 

 2008-

2009 

Ministerul 

Justiţiei 

Sistemul 

informaţional 

 



informaţional unic 

"Registrul 

procedurilor de 

executare" şi 

"ACCES-1" 

automatizat 

"Registrul 

procedurilor 

de executare" 

cu conexiunea 

la programul 

informaţional 

"ACCES-1" 

extins 

21. Implementarea 

cadrului legislativ 

şi instituţional 

pentru consolidarea 

independenţei 

sistemului 

judecătoresc 

23,55 2008-

2010 

Ministerul 

Justiţiei 

Consolidarea 

independenţei 

sistemului 

judecătoresc 

Indicele încrederii 

în sistemul 

judecătoresc în 

Barometrul 

opiniei publice 

21.1. Informarea 

publicului larg 

privind 

determinarea 

rolului şi 

competenţelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii, 

Curţii Supreme de 

Justiţie şi 

Ministerului 

Justiţiei în procesul 

de administrare a 

justiţiei 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Publicul 

informat 

Publicul este 

informat 

21.2. Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

Departamentului 

de administrare 

judecătorească 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Departamentu

l de 

administrare 

judecăto 

rească 

consolidat 

Capacităţile de 

funcţionare ale 

Departamentului 

de administrare 

judecătorească 

sînt consolidate 

21.3. Contractarea 

unor organizaţii 

independente 

pentru elaborarea 

anumitor studii 

privind percepţia 

judecătorilor 

asupra 

independenţei 

sistemului 

judecătoresc 

 2008-

2010 

Ministerul 

Justiţiei 

Studiile 

elaborate 

Concluziile şi 

propunerile sînt 

formulate 



22. Consolidarea 

Institutului 

Naţional al Justiţiei 

în vederea instruirii 

calitative a 

judecătorilor şi 

altor categorii de 

personal din cadrul 

sistemului 

judecătoresc 

21596,00 2008-

2011 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Instruirea 

calitativă a 

judecătorilor 

şi altor 

categorii de 

personal din 

cadrul 

sistemului 

judecătoresc 

Numărul de 

persoane instruite 

22.1. Reconstrucţia 

şi repararea 

capitală a sediului 

Institutului 

Naţional al Justiţiei 

 2008-

2009 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Asigurarea 

construcţiilor 

necesare 

pentru 

desfăşurarea 

procesului de 

instruire 

Sediul Institutului 

Naţional al 

Justiţiei este 

reconstruit şi 

reparat capital la 

fel şi faţada, 

conform 

necesităţilor unei 

şcoli judiciare 

22.2. Instruirea 

cadrelor didactice 

ale Institutului 

Naţional de Justiţie 

în domeniul 

metodologiei de 

predare şi al 

ultimelor schimbări 

în legislaţia 

naţională şi 

internaţională 

 2008 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Instruirea 

calitativă a 

cadrelor 

didactice ale 

Institutului 

Naţional de 

Justiţie în 

domeniul 

metodologiei 

de predare şi 

al ultimelor 

schimbări în 

legislaţia 

naţională şi 

internaţio 

nală 

Ridicarea 

nivelului 

capacităţilor 

cadrelor didactice, 

dezvoltarea 

calitativă a 

capacităţilor 

profesionale 

22.3. Instruirea 

personalului 

administrativ al 

Institutului 

Naţional al Justiţiei 

în domeniul 

managementului 

administrativ 

 2009-

2011 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Instruirea 

calitativă a 

personalului 

administrativ 

al Institutului 

Naţional de 

Justiţie în 

domeniul 

managemen 

tului 

administrativ 

Ridicarea 

nivelului 

capacităţilor 

profesionale ale 

personalului 

administrativ al 

Institutului 

Naţional de 

Justiţie 

22.4. Participarea 

reprezentanţilor 

 2009-

2011 

Institutul 

Naţional al 

Participarea 

cu succes a 

Stabilirea 

relaţiilor de 



Institutului 

Naţional al Justiţiei 

la evenimentele de 

instruire organizate 

de şcolile judiciare 

similare din alte 

state, prin prisma 

activităţii de 

cooperare 

internaţională 

Justiţiei reprezentan 

ţilor 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

colaborare pentru 

viitor 

22.5. Elaborarea 

unui program de 

studiu cuprinzător 

cu privire la 

Convenţia 

Europeană pentru 

Apărarea 

Drepturilor şi 

Libertăţilor 

Fundamentale ale 

Omului şi 

mecanismele de 

implementare a 

acesteia cu vizite 

de documentare la 

Curtea Europeană 

 2008 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Programul de 

studiu 

elaborat, 

documentarea 

la faţa locului 

efectuată 

Programul de 

studiu şi noile 

informaţii 

dobîndite au fost 

puse în aplicare 

22.6. Crearea 

paginii web a 

Institutului 

Naţional al Justiţiei 

 2008 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Pagina web 

creată 

Numărul de 

accesări pe pagina 

web a Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

22.7. Editarea 

publicaţiei 

periodice, 

ştiinţifico-practice, 

informative şi de 

drept a Institutului 

Naţional de Justiţie 

 2008-

2010 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Editarea 

publicaţiilor 

periodice 

ştiinţifico-

practice, 

informative şi 

de drept ale 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

efectuate 

Numărul de 

publicaţii editate 

23. Reformarea 

finanţării justiţiei 

prin implementarea 

unui mecanism 

transparent de 

planificare şi 

 2008 Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

în comun cu 

Consiliul 

Finanţarea 

adecvată a 

justiţiei în 

scopul 

asigurării 

independenţei 

Indicele încrederii 

în sistemul 

judecătoresc în 

Barometrul 

opiniei publice 



control bugetar al 

sistemului 

judecătoresc 

Superior al 

Magistratu 

rii 

sistemului şi 

protecţiei 

drepturilor 

omului 

23.1. Elaborarea 

unui concept de 

finanţare adecvată 

a justiţiei în scopul 

asigurării 

independenţei 

financiare a 

sistemului 

judecătoresc 

 2008 Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

în comun cu 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu 

rii 

Concept 

elaborat 

Conceptul este 

aprobat 

23.2. Elaborarea 

unor standarde 

pentru pregătirea 

bugetelor curente 

ale instanţelor 

judecătoreşti 

(limite salariale, 

cheltuieli pentru 

personalul auxiliar, 

cheltuieli de 

întreţinere etc.) 

 2008 Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

în comun cu 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu 

rii 

Standarde 

elaborate 

Standardele sînt 

aplicate 

23.3. Elaborarea 

unui plan de 

investiţii capitale 

pe termen mediu şi 

lung, cu 

identificarea 

potenţialelor surse 

de finanţare şi cu 

includerea 

cheltuielilor de 

evaluare a stării 

sediilor 

 2008 Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

în comun cu 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu 

rii 

Planul de 

finanţare 

elaborat 

Sursele de 

finanţare sînt 

identificate 

24. Promovarea 

încheierii 

acordurilor 

bilaterale în 

domeniul migraţiei 

de muncă a 

lucrătorilor 

migranţi 

345,20 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Semnarea 

acordului în 

domeniul 

migraţiei de 

muncă cu 

Portugalia. 

Asigurarea 

continuităţii 

procesului de 

negociere a 

acordurilor în 

domeniul 

Numărul de 

acorduri în 

domeniul 

migraţiei semnate 



migraţiei de 

muncă cu: 

Spania, 

Grecia, 

Benelux, 

Franţa. 

Elaborarea şi 

negocierea 

acordurilor în 

domeniu cu 

alte state din 

Uniunea 

Europeană 

25. Asigurarea unui 

cadru de garanţii 

minime sociale 

pentru lucrătorii 

migranţi originari 

din Republica 

Moldova 

1003,30 2008- 011 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Cadrul legal 

de garanţii 

sociale 

exprimat prin 

acorduri 

bilaterale 

oferit de 

Republica 

Moldova 

cetăţenilor ce 

muncesc peste 

hotare 

Numărul 

acordurilor 

bilaterale în 

domeniul 

asigurărilor 

sociale încheiate 

între Republica 

Moldova şi ţările 

de destinaţie a 

lucrătorilor 

migranţi 

25.1. Încheierea 

acordurilor cu 

Republica Bulgară 

şi Republica 

Portugheză cu 

privire la protecţia 

socială 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Acordurile 

elaborate 

Acordurile sînt 

ratificate 

25.2. Încheierea 

acordurilor cu 

Republica Italiană, 

Republica 

Franceză şi 

Regatul Spaniei 

 2009 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Acordurile 

elaborate 

Acordurile sînt 

ratificate 

25.3. Încheierea 

acordurilor cu 

Republica Elenă, 

Republica Slovenia 

şi Republica 

Croaţia 

 2010 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Acordurile 

elaborate 

Acordurile sînt 

ratificate 

25.4. Încheierea 

acordurilor cu 

Republica Cehă, 

Republica Slovacă 

 2011 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Acordurile 

elaborate 

Acordurile sînt 

ratificate 



şi Republica 

Albania 

Copilului 

26. Stabilirea relaţiilor 

durabile de 

cooperare 

internaţională, 

dobîndirea 

cunoştinţelor şi a 

practicii 

internaţionale în 

scopul depistării şi 

lichidării filierelor 

transfrontaliere de 

trafic cu fiinţe 

umane care 

activează atît în 

Republica 

Moldova, cît şi 

peste hotarele ei 

794,10 Permanen

t 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Depistarea 

operativă a 

cazurilor de 

trafic 

Numărul cauzelor 

de trafic de 

persoane 

27. Crearea Sistemului 

Naţional de 

Referire pentru 

protecţia şi 

asistenţa victimelor 

şi potenţialelor 

victime ale 

traficului de fiinţe 

umane – cadru de 

colaborare între 

structurile statale şi 

societatea civilă în 

domeniul 

contracarării 

traficului de fiinţe 

umane 

34747,90 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistemul 

Naţional de 

Referire creat 

Sistemul Naţional 

de Referire 

funcţionează 

27.1. Consolidarea 

capacităţilor 

structurilor statale, 

societăţii civile – 

participanţi la 

Sistemul Naţional 

de Referire şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Existenţa 

reţelei de 

centre locale 

pentru 

reintegrarea 

beneficiari 

lor Sistemului 

Naţional de 

Referire 

Reţeaua 

funcţionează 

27.2. Instituirea 

echipelor 

multidisciplinare în 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Echipe 

multidisciplin

are la nivel 

Numărul 

echipelor 

multidisciplinare 



cadrul Sistemului 

Naţional de 

Referire 

Familiei şi 

Copilului 

local de coordonare la 

nivel local; 

Numărul 

victimelor 

identificate şi 

asistate în cadrul 

Sistemului 

Naţional de 

Referire; 

Procentul 

reintegrării de 

succes 

 27.3. Dezvoltarea 

sistemului 

informaţional 

automatizat în 

cadrul Sistemului 

Naţional de 

Referire 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistemul 

informaţional 

automatizat 

creat în cadrul 

Sistemului 

Naţional de 

Referire, 

gestionat de 

către Centrul 

Naţional de 

Coordonare 

din Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

SOFT elaborat; 

specialişti instruiţi 

în colectarea şi 

furnizarea 

informaţiei către 

sistemul 

informaţional 

automatizat 

28. Actualizarea bazei 

normative 

anticorupţionale 

conform 

prevederilor actelor 

internaţionale 

632,00 Permanen

t 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Cadrul 

legislativ 

naţional 

compatibil cu 

standardele 

internaţiona 

le, inclusiv cu 

acquis-ul 

comunitar – 

pe parcursul 

2008-2011 

Numărul de 

proiecte de acte 

normative 

înaintate spre 

aprobare 

Guvernului şi 

Parlamentului 

28.1. Elaborarea 

proiectului de lege 

cu privire la 

lobbysm 

 2008 Ministerul 

Justiţiei 

Legea cu 

privire la 

lobbysm 

elaborată şi 

înaintată spre 

aprobare 

Legea este 

aprobată 

28.2. Organizarea a 

2 ateliere de lucru 

pentru discutarea 

 2008-

2009 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Lacunele în 

legislaţie cu 

privire la 

Numărul de 

ateliere de lucru 

organizate şi acte 



lacunelor în 

funcţionarea 

legislaţiei în 

vigoare şi 

identificarea legilor 

care necesită a fi 

revizuite 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

prevenirea şi 

combaterea 

corupţiei 

identificate în 

mod 

participativ şi 

propuse spre 

eliminare 

normative 

modifcate 

29. Consolidarea 

capacităţilor 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei în 

prevenirea şi 

combaterea 

corupţiei 

15034,60 Permanen

t 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Politici 

eficiente de 

prevenire şi 

combatere a 

corupţiei 

Încrederea 

societăţii civile în 

prestaţia Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

29.1. Instruirea 

procurorilor şi 

colaboratorilor 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei în 

domeniul 

investigării/ 

conducerii 

cazurilor de 

corupţie 

 2008-

2009 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

2 seminare 

naţionale de 

instruire a 

procurorilor şi 

colaboratori 

lor Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei în 

domeniul 

investigării 

/conducerii 

cazurilor de 

corupţie 

Numărul de 

colaboratori 

instruiţi 

29.2. Organizarea 

instruirilor 

naţionale comune 

pentru organele de 

drept şi 

reprezentanţii 

sistemului justiţiei 

penale privitor la 

investigarea, 

urmărirea penală şi 

examinarea în 

instanţe a dosarelor 

de corupţie 

 2008-

2009 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

4 instruiri 

naţionale 

comune 

pentru 

organele de 

drept şi 

reprezentan 

ţii sistemului 

justiţiei 

penale 

privitor la 

investigarea, 

urmărirea 

penală şi 

Numărul de 

persoane instruite 



examinarea în 

instanţe a 

dosarelor de 

corupţie 

29.3. Crearea şi 

implementarea 

unui plan de 

instruire pentru 

serviciul analitic şi 

de prevenire al 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei (pînă la 2 

ateliere de lucru) 

 2008 Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

2 ateliere de 

instruire 

pentru 

subdiviziu 

nile Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

antrenate în 

analiza şi 

prevenirea 

fenomenului 

corupţiei 

Numărul de 

persoane instruite 

29.4. Procurarea 

echipamentului IT 

şi software pentru 

subdiviziunile 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Subdiviziu 

nile Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

dotate cu 

echipament IT 

şi software 

Numărul de 

colaboratori dotaţi 

cu echipament IT 

şi software 

30. Sensibilizarea 

opiniei publice faţă 

de fenomenul 

corupţiei şi 

majorarea 

încrederii 

populaţiei faţă de 

prestaţia Centrului 

pentru Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

2012,10 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Crearea unei 

atmosfere de 

intoleranţă 

faţă de 

fenomenul 

corupţiei şi 

creşterea 

încrederii în 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

Percepţia civilă a 

fenomenului 

corupţiei potrivit 

cercetărilor 

sociologice 

efectuate în baza 

sondajelor de 

opinie 

 30.1. Organizarea 

şi desfăşurarea 

unor treninguri de 

instruire şi 

seminare ale 

funcţionarilor 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

50 traininguri 

pentru 

funcţionarii 

publici 

organizate 

anual 

Numărul de 

persoane instruite 



publici, avînd drept 

subiect normele 

legale în domeniul 

anticorupţie 

Exercitarea 

onestă a 

atribuţiilor de 

serviciu de 

către 

funcţionarii 

publici în 

conformitate 

cu normele 

deontologice 

de conduită 

 30.2. Plasarea 

informaţiei de 

interes public pe 

pagina web a 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei , inclusiv 

cu caracter 

anticorupţie, şi 

oferirea 

comunicatelor de 

presă privind 

măsurile 

anticorupţie 

întreprinse de 

Centru 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Pagina web a 

Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei este 

funcţională şi 

actualizată cu 

regularitate. 

100 

comunicate de 

presă sunt 

oferite anual 

Numărul de 

accesări pe pagina 

web a Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

Numărul de 

comunicate de 

presă oferite anual 

 30.3. Organizarea 

emisiunilor 

televizate şi 

radiofonice cu 

tematică 

anticorupţie 

 2008-

2009 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

10 emisiuni 

televizate/ 

radiofonice 

organizate 

Numărul de 

emisiuni 

televizate/radiofo

nice organizate 

 30.4. Turnarea 

clipurilor televizate 

cu abordarea 

problematicii 

corupţiei şi a 

modalităţii de 

prevenire a 

acesteia şi 

publicarea 

produselor 

poligrafice cu 

mesaje anticorupţie 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

2 clipuri 

televizate cu 

abordarea 

problematicii 

corupţiei 

turnate 

Produse 

poligrafice cu 

mesaje 

anticorupţie 

publicate 

Numărul de 

clipuri televizate 

turnate Numărul 

de produse 

poligrafice 

publicate 

30.5. Organizarea  2008- Centrul 4 întruniri cu Numărul de 



întrunirilor cu 

Alianţa 

Anticorupţie sub 

patronajul 

Guvernului (4 

şedinţe pe an) 

2011 pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Alianţa 

Anticorupţie 

sub patronajul 

Guvernului 

organizate 

anual 

întruniri cu 

Alianţa 

Anticorupţie 

30.6. Participarea 

la evenimentele 

organizate de 

membrii Alianţei 

Anticorupţie 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Colaboratorii 

Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

participă la 

evenimente 

organizate de 

membrii 

Alianţei 

Anticorupţie 

Numărul de 

evenimente 

organizate de 

Alianţa 

Anticorupţie la 

care au participat 

colaboratorii 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

31. Implementarea 

instrumentelor 

internaţionale în 

domeniul 

anticorupţie şi 

cooperarea cu 

instituţiile străine 

şi internaţionale de 

profil 

3762,10 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Sporirea 

imaginii 

Republicii 

Moldova pe 

plan 

internaţional 

privind 

eforturile 

anticorupţie a 

acesteia 

Colaborare 

extinsă şi 

activă în 

domeniul 

anticorupţie 

pe plan 

internaţional 

Instrumente 

internaţionale 

implementate 

 31.1. Iniţierea şi 

încheierea 

acordurilor 

internaţionale 

bilaterale şi 

multilaterale în 

domeniul 

combaterii 

criminalităţii, 

corupţiei şi spălării 

banilor 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Acordurile 

internaţionale 

elaborate şi 

încheiate 

Numărul de 

acorduri încheiate 

în domeniul 

combaterii 

criminalităţii, 

corupţiei şi 

spălării banilor 

31.2. Organizarea  2008- Centrul Întrunirile cu Acordul/decizia 



întrunirilor cu 

reprezentanţii 

Băncii Mondiale în 

vederea 

identificării 

priorităţilor 

comune pentru 

amplificarea 

eforturilor 

anticorupţie în 

Republica 

Moldova, inclusiv 

în cadrul Strategiei 

privind 

consolidarea 

implicării Băncii 

Mondiale în 

aspecte de 

guvernare şi 

combatere a 

corupţiei 

2011 pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Banca 

Mondială 

organizate. 

Susţinerea 

eforturilor 

anticorupţie 

acordată de 

Banca 

Mondială. 

Planul de 

măsuri în 

vederea 

beneficierii de 

iniţiativa 

Băncii 

Mondiale este 

elaborat şi 

implementat 

Băncii Mondiale 

în vederea 

susţinerii 

eforturilor 

anticorupţie în 

Republica 

Moldova 

31.3. 

Implementarea 

recomandărilor 

GRECO formulate 

în cadrul rundei a 

doua de evaluare 

(raportul din 13 

octombrie 2006) 

 2008-

2011 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Republica 

Moldova 

acreditată pe 

plan 

internaţional 

în domeniul 

anticorupţie 

Gradul de 

implementare a 

recomandărilor 

GRECO în cadrul 

rundelor de 

evaluare 

31.4. Realizarea 

programului de 

acţiuni privind 

implementarea 

Planului Preliminar 

de Ţară 

"Provocările 

Mileniului" 

 2008-

2009 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Programul de 

acţiuni 

realizat 

Indicatorul 

Controlul 

Corupţiei, calculat 

de Corporaţia 

Provocările 

Mileniului 

32. Amplasarea 

sistemelor 

automatizate de 

supraveghere a 

traficului rutier pe 

drumurile naţionale 

ce asigură 

legăturile 

internaţionale ale 

ţării, pe sectoarele 

cu o frecvenţă 

28300,00 2008-

2010 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Reducerea, 

către 2011, cu 

20% a 

numărului 

accidentelor 

rutiere 

înregistrate 

într-un an 

Numărului 

accidentelor 

rutiere înregistrate 

într-o perioadă de 

timp (trimestru, 

semestru, an) 



înaltă a 

accidentelor de 

circulaţie 

32.1. Efectuarea 

unui studiu a 

locurilor de 

concentrare a 

accidentelor pe 

traseele naţionale 

în vederea 

determinării 

locaţiilor de 

amplasare a 

sistemelor 

automatizate de 

supraveghere a 

circulaţiei rutiere 

 2008 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Studiul 

efectuat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la locurile 

de concetrare a 

accidentelor pe 

traseele naţionale 

32.2. Amenajarea 

în sediul Direcţiei 

Poliţiei Rutiere a 

unui post de 

procesare a datelor 

recepţionate de la 

sistemele 

automatizate de 

supraveghere a 

circulaţiei rutiere 

 2008 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Postul de 

procesare a 

datelor creat 

şi dotat cu 

echipament 

Postul 

funcţionează 

32.3. 

Achiziţionarea, 

montarea şi 

testarea sistemelor 

automatizate de 

supraveghere a 

circulaţiei rutiere şi 

a utilajului aferent 

 2008-

2010 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Sistemele 

automatizate 

montate 

Numărul de 

sisteme 

automatizate 

montate 

33. Includerea unei 

funcţii de psiholog 

(civil angajat) în 

statele 

comisariatelor de 

poliţie pentru 

organizarea 

activităţii 

inspecţiilor de 

minori şi moravuri 

3175,20 2009 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Respectarea 

drepturilor 

minorilor 

Prevenirea 

criminalită 

ţii în rîndul 

minorilor 

Numărul de 

comisariate unde 

activează 

psihologi din 

numărul total 

Numărul 

minorilor asistaţi 

de psiholog 

34. Organizarea şi 

desfăşurarea 

companiilor de 

393,60 Permanen

t 

Centrul 

pentru 

combaterea 

Ridicarea 

nivelului de 

conştienti 

Numărul de 

evenimente 

desfăşurate 



informare a 

cetăţenilor, atît 

nemijlocit de către 

subdiviziunile 

Ministerului 

Afacerilor Interne, 

cît şi în comun cu 

ONG-urile, 

administraţiei 

publice locale, 

instituţiile de 

învăţămînt, 

protecţie socială şi 

alte instituţii 

abilitate în 

domeniu 

traficului de 

persoane al 

Ministeru 

lui 

Afacerilor 

Interne 

zare a 

populaţiei cu 

privire la 

riscurile de 

trafic cu fiinţe 

umane 

35. Modernizarea 

poliţiei prin 

implementarea 

Strategiei privind 

activitatea 

poliţienească 

comunitară în 

vederea creării 

unui serviciu 

modern, 

profesionist, 

democrat şi 

orientat către 

comunitate 

28385,00 2008-

2011 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Sporirea 

responsabili 

tăţii poliţiei în 

faţa 

comunităţii 

Încrederea în 

poliţie în 

Barometrul de 

opinie publică 

35.1. Consolidarea 

capacităţii Direcţiei 

analiză, 

monitorizare şi 

planificare 

strategică 

responsabilă pentru 

implementarea 

Strategiei privind 

activitatea 

poliţienească 

comunitară 

 2008-

2009 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Direcţia 

analiză, 

monitorizare 

şi planificare 

strategică şi 

alţi 

colaboratori ai 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne au 

capacităţi 

sporite în 

domeniul 

poliţiei 

comunitare 

Direcţia 

funcţionează 

Numărul de 

persoane instruite 

35.2. Efectuarea 

unui studiu în 

vederea 

 2008 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Studiul 

efectuat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la 



identificării 

regiunilor-pilot 

pentru 

implementarea 

Strategiei privind 

activitatea 

poliţienească 

comunitară 

regiunile-pilot 

35.3. Crearea 

sectoarelor de 

poliţie-model 

 2008 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Sectoarele de 

poliţie-model 

create 

Sectoarele de 

poliţie-model 

funcţionează 

35.4. Instruirea 

formatorilor din 

cadrul poliţiei şi 

societăţii civile 

 2008-

2009 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Sporirea 

capacităţilor 

formatorilor 

pentru 

instruirea 

personalului 

poliţiei 

Numărul de 

persoane instruite 

35.5. Organizarea 

unei campanii 

orientate spre 

ridicarea nivelului 

de implicare a 

societăţii în 

activităţile de 

asigurare a ordinii 

şi securităţi 

 2008 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Campania de 

informare 

realizată 

Numărul de foi 

volante şi broşuri 

sînt distribuite 

Numărul de 

ateliere şi alte 

evenimente 

publice sînt 

organizate 

35.6. Crearea 

parteneriatului 

poliţie – 

comunitate pentru 

identificarea 

eventualelor 

probleme şi 

soluţionarea lor în 

comun 

 2008-

2011 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Planuri de 

acţiuni în 

comunitate 

elaborate şi 

implementate 

Numărul de 

raioane în care au 

fost elaborate 

planuri de acţiuni 

35.7. Evaluarea 

implementării 

proiectelor-pilot 

 2009 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Studiul 

efectuat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la 

perfecţionarea 

procesului de 

implementare a 

conceptului 

poliţiei 

comunitare 

35.8. Extinderea 

procesului de 

implementare a 

 2009 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Toate 

sectoarele de 

poliţie 

Numărul de 

sectoare de poliţie 

care funcţionează 



Strategiei privind 

activitatea 

poliţienească 

comunitară la nivel 

naţional 

funcţionează 

după 

principiile 

poliţiei 

comunitare 

conform 

principiilor 

poliţiei 

comunitare 

36. Consolidarea 

mecanismului 

instituţional de 

asigurare a 

egalităţii de gen 

4184,90 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Mecanismul 

instituţional în 

domeniul 

promovării 

egalităţii 

genurilor 

consolidat 

Numărul de acte 

normative 

elaborate şi 

perfecţionate prin 

prisma egalităţii 

de gen 

36.1. Consolidarea 

potenţialului 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale pentru 

analiza, 

identificarea, 

formularea, 

implementarea, 

monitorizarea şi 

evaluarea 

politicilor propuse 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Politici şi 

programe ce 

conţin 

dimensiunea 

de gen 

elaborate 

1-2 studii realizate 

asupra politicilor 

şi programelor 

prin prisma 

egalităţii de gen 

36.2. Consolidarea 

potenţialului 

membrilor 

Comisiei 

Guvernamentale 

pentru egalitatea de 

şanse între femei şi 

bărbaţi 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Activitatea 

Comisiei 

corespunde 

criteriilor 

democratice şi 

de bună 

guvernare 

Numărul de 

instruiri, 

participări la 

conferinţe 

tematice cu 

prezentări a 

bunelor practice; 

vizite de studii. 

36.3. Crearea 

subgrupurilor 

specializate de 

experţi 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Subgrupuri 

specializate la 

nivel de 

putere 

legislativă, 

executivă şi în 

cadrul 

societăţii 

civile create 

Numărul 

proiectelor de 

importanţă 

naţională în 

domeniul forţei de 

muncă, protecţie 

socială, sănătate, 

educaţie sînt 

implementate în 

strînsă colaborare 

cu actorii-cheie 

(puterea 

legislativă, 

executivă şi în 

cadrul societăţii 

civile) 



37. Crearea Sistemului 

naţional de 

prevenire şi 

combatere a 

violenţei în familie 

232,30 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Abordarea 

complexă- 

disciplinară şi 

multisecto 

rială a 

problemei. 

Facilitarea 

procesul de 

monitorizare 

şi evaluare a 

domeniului. 

Eficientiza 

rea asistenţei 

victimelor 

violenţei în 

familie. 

Coordonarea 

mai eficientă 

a acţiunilor 

specialişti 

lor din diferite 

sectoare 

Sistemul este 

funcţional 

37.1. Dezvoltarea 

capacităţilor 

structurilor 

instituţionale în 

vederea prevenirii 

şi combaterii 

violenţei în familie 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Structuri 

instituţionale 

competente în 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei în 

familie 

Numărul de 

instruiri, 

participări la 

conferinţe 

tematice cu 

prezentări a 

bunelor practice 

37.2. Dezvoltarea 

sistemului 

informaţional 

pentru prevenirea 

şi combaterea 

violenţei în familie 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistem 

complex 

informaţional 

intersecto 

rial creat în 

cadrul 

Ministerului 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sisteme 

intersectoriale 

informaţionale în 

cadrul structurilor 

instituţionale 

competente în 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei în 

familie 

37.3. Crearea 

sistemului naţional 

de referire a 

cazurilor de 

violenţă în familie 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistemul 

naţional de 

referire a 

cazurilor de 

violenţă în 

familie creat 

Mecanisme 

definite în cadrul 

Sistemului 

naţional de 

referire a cazurilor 

de violenţă în 

familie. Numărul 

victimelor 



identificate şi 

referite în cadrul 

Sistemului. 

Numărul 

serviciilor create 

pentru victime şi 

agresori 

38. Profesionalizarea 

Serviciului 

Grăniceri 

95076,00 2008-

2011 

Serviciul 

Grăniceri 

Îmbunătăţirea 

managementu 

lui frontierei 

de stat şi 

ajustarea 

acestuia la 

standardele 

europene 

Numărul 

încălcărilor 

depistate la 

frontiera de stat 

38.1. Înlocuirea 

treptată a 

militarilor în 

termen cu 

colaboratori pe 

bază de contract 

 2008-

2011 

Serviciul 

Grăniceri 

Completarea 

100 % cu 

colaboratori 

pe bază de 

contract 

Ponderea 

colaboratorilor 

angajaţi în bază de 

contract, în total 

colaboratori ai 

Serviciului 

Grăniceri 

38.2. Modificarea 

curriculei de 

pregătire a 

colaboratorilor 

Serviciului 

Grăniceri în 

conformitate cu 

standardele 

Europene (CORE 

CURRICULUM 

FOR BORDER 

GUARD 

TRAINING nr. 

8285/2/03 REV 2 

FRONT 38 

COMIX 232) 

 2008 Serviciul 

Grăniceri 

Curricula 

modificată 

Numărul de 

persoane instruite 

conform curriculei 

noi 

39. Dezvoltarea 

infrastructurii 

frontierei în scopul 

perfecţionării 

managementului 

frontierei de stat 

(filtrul 3) 

34454,40 2008-

2011 

Serviciul 

Grăniceri 

Adaptarea 

infrastructurii 

frontierei de 

stat la 

standardele 

europene 

Numărul 

pichetelor de 

grăniceri dotate cu 

infrastructura 

necesară 

39.1. Construcţia şi 

reconstrucţia 

(numărul) 

 2008-

2011 

Serviciul 

Grăniceri 

Clădirile 

pichetelor de 

grăniceri 

Numărul clădirilor 

pichetelor 

construite/reconstr



clădirilor ale 

pichetelor de 

grăniceri 

construite şi 

reconstruite 

uite 

39.2. Dotarea 

pichetelor de 

grăniceri cu 

echipament pentru 

supravegherea 

frontierei de stat 

(tipul concret de 

echipament) 

 2008-

2001 

Serviciul 

Grăniceri 

Pichetele de 

grăniceri 

dotate cu 

echipamentul 

necesar 

Numărul de 

pichete de 

grăniceri dotate cu 

echipament 

40. Armonizarea 

reglementărilor 

legislaţiei naţionale 

la acqui-ul 

comunitar în 

domeniul 

managementului 

frontierei de stat 

 2008-

2011 

Serviciul 

Grăniceri 

Perfecţio 

narea 

managementu 

lui frontierei 

de stat şi 

adaptarea la 

standardele 

europene 

Numărul 

încălcărilor 

depistate la 

frontiera de stat 

40.1. Modificarea 

Legii nr.108-XIII 

din 17 mai 1994 cu 

privire la frontiera 

de stat 

 2008 Serviciul 

Grăniceri 

Modificările 

elaborate 

Modificările sînt 

adoptate 

40.2. Elaborarea şi 

adoptarea 

Strategiei naţionale 

cu privire la 

managementul 

integrat al 

frontierei de stat 

 2008 Serviciul 

Grăniceri 

Strategia 

elaborată 

Strategia este 

adoptată 

41. Cercetări şi inovări 

pe direcţia 

strategică 

"Edificarea statului 

de drept, şi 

consolidarea 

statalităţii şi 

democraţiei, 

asigurarea 

coeziunii sociale" 

12603,30 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Obţinerea de 

cunoştinţe noi 

privind 

edificarea 

statului de 

drept, 

consolidarea 

statalităţii şi 

democraţiei, 

asigurarea 

coeziunii 

sociale 

Monografii şi 

studii de sinteză, 

articole ştiinţifice, 

rapoarte şi 

comunicări la 

manifestările 

ştiinţifice 

Recomandări 

privind 

perfecţionarea 

cadrului juridic 

naţional şi 

ajustarea acestuia 

la standardele 

europene 

PRIORITATEA 2: REGLEMENTAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN ŞI 

REINTEGRAREA ŢĂRII 



42. Elaborarea şi 

implementarea 

proiectelor comune 

cu regiunea 

Transnistriană de 

reabilitare, 

modernizare şi 

dezvoltare a 

infrastructurii 

590933,60 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsa 

bile 

Nu mai puţin 

de 4 proiecte 

au fost 

implementate 

sau se află în 

curs de 

realizare 

Numărul 

proiectelor 

implementate 

42.1. Crearea 

grupurilor de lucru 

interministeriale la 

nivel de experţi, cu 

invitarea 

reprezentanţilor 

administraţiei 

transnistrene, 

pentru elaborarea 

proiectelor de 

infrastructură 

 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsabi 

le 

Grupurile de 

lucru create 

Grupurile de lucru 

sînt operaţionale 

42.2. Elaborarea şi 

implementarea 

proiectelor, 

inclusiv: a) 

reparaţia drumului 

naţional M21 

Chişinău-Dubăsari-

Poltava (pe 

teritoriul 

Republicii 

Moldova); b) 

reparaţia drumului 

naţional M14 

Brest-Briceni-

Chişinău-Tiraspol-

Odesa (porţiunea 

Chişinău-Tiraspol-

Pervomaisk); c) 

electrificarea 

tronsonului de cale 

ferată Pervomaisk-

Tiraspol-Bender-

Chişinău-Ungheni; 

d) reabilitarea 

ecosistemului 

r.Nistru cu 

implicarea tuturor 

părţilor interesate 

 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsa 

bile 

Proiectele 

elaborate se 

implementeaz

ă 

Nu mai puţin de 4 

proiecte au fost 

implementate sau 

se află în curs de 

realizare 



(măsuri de 

protecţie acvatică, 

managementul 

integrat al 

resurselor acvatice, 

reparaţia şi 

modernizarea 

staţiilor de epurare 

şi de aprovizionare 

cu apă în 

or.Dubăsari) 

43. Crearea Fondului 

pentru susţinerea 

iniţiativelor civice 

35,00 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, 

Ministerul 

Finanţelor 

Fondul creat Fondul este 

operaţional 

43.1. Crearea bazei 

instituţionale şi 

normative a 

Fondului pentru 

susţinerea 

iniţiativelor civice 

 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsa 

bile 

Baza 

instituţional-

normativă 

creată 

Baza normativ-

juridică de 

funcţionare a 

Fondului este 

aprobată 

43.2. Elaborarea şi 

aprobarea 

priorităţilor pe 

termen mediu şi a 

programului de 

activitate a 

Fondului pentru 

susţinerea 

iniţiativelor civice 

 2008-

2011 

Ministerul 

Reintegră 

rii, organul 

de administ 

rare a 

Fondului 

Fondul are un 

program de 

activitate pe 

termen mediu 

Fondul 

funcţionează în 

conformitate cu 

priorităţile 

adoptate şi 

implementează 

programul de 

activitate pe 

termen mediu 

44. Efectuarea unui 

studiu cu privire la 

"costurile 

reintegrării" şi 

elaborarea unui 

plan preliminar de 

măsuri pentru 

reintegrarea 

juridică, socială şi 

economică 

32800,00 2008-

2009 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsa 

bile 

Studiul 

efectuat 

Planul de măsuri 

este elaborat 

44.1. Efectuarea 

unui studiu cu 

privire la costurile 

şi beneficiile 

reintegrării 

 2008-

2009 

Ministerul 

Reintegră 

rii, alte 

ministere 

responsa 

bile 

Studiul 

efectuat 

Studiul conţine 

propuneri pentru 

elaborarea 

planului de măsuri 

privind 

reintegrarea ţării 

44.2. Elaborarea  2009- Ministerul Planul de Planul de măsuri 



unui plan 

preliminar de 

măsuri pentru 

reintegrarea 

juridică, socială şi 

economică 

2011 Reintegră 

rii 

măsuri 

elaborat 

este prezentat 

ПРИОРИТЕТ 3: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

45. Analiza continuă în 

cadrul grupului de 

lucru a legislaţiei 

pentru 

reglementarea 

activităţii de 

întreprinzător 

10707,60 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

alte 

autorităţi 

publice 

Simplificarea 

şi optimizarea 

în continuare 

a reglementări 

lor existente 

în iniţierea, 

desfăşurarea 

şi lichidarea 

afacerii şi 

reducerea 

costurilor 

acestora 

Îmbunătăţirea 

ratingului ţării în 

clasificarea 

internaţională cu 

privire la 

reglementarea 

afacerii 

46. Implementarea 

Evaluării 

Impactului de 

Reglementare în 

procesul de 

elaborare a actelor 

oficiale 

2828,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

alte 

autorităţi 

publice 

Notele 

informative 

care însoţesc 

actele oficiale 

nou- elaborate 

conţin 

evaluarea 

impactului de 

reglementare 

Numărul actelor 

oficiale prezentate 

Secretariatului 

împreună cu 

Evaluarea 

Impactului de 

Reglementare 

46.1. Identificarea 

necesităţilor de 

training şi 

elaborarea 

curriculumurilor şi 

materialelor, 

organizarea 

seminarelor de 

scurtă durată şi 

cursurilor de un 

semestru la 

Academia de 

Administrare 

Publică pe lîngă 

Preşedintele 

Republicii 

Moldova 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

alte 

autorităţi 

publice 

Sporirea 

capacităţilor 

autorităţilor 

publice 

centrale de 

evaluare a 

impactului 

regulatoriu 

Numărul 

specialiştilor 

instruiţi 

46.2. Elaborarea 

rapoartelor anuale 

 Anual Ministerul 

Economiei 

Raportul 

anual elaborat 

Concluzii si 

recomandări cu 



cu privire la 

implementarea 

Evaluării 

Impactului de 

Reglementare 

şi 

Comerţului 

privire la 

eficientizarea 

Evaluării 

Impactului de 

Reglementare 

47. Ajustarea cadrului 

legal în domeniul 

comerţului interior 

în corespundere cu 

standardele şi 

practicile ţărilor-

membre ale 

Uniunii Europene 

281,60 2008-

2009 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Legislaţia 

armonizată în 

corespundere 

cu cerinţele şi 

practicile 

internaţio 

nale 

Majorarea 

ponderii 

comerţului 

organizat şi 

legalizarea 

treptată a 

comerţului ilicit 

Evidenţa şi 

consolidarea bazei 

impozabile 

48. Consolidarea 

capacităţilor de 

supraveghere a 

pieţei în 

conformitate cu 

cerinţele UE 

8129,00 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Implementare

a practicilor 

europene de 

supraveghere 

a pieţei 

Raport de 

evaluare a 

capacităţilor de 

supraveghere a 

pieţei 

48.1. Evaluarea 

necesităţilor şi 

dotarea 

laboratoarelor de 

încercări a 

produselor 

nealimentare 

înainte de plasarea 

lor pe piaţă 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Laboratoare 

de încercări a 

produselor 

nealimentare 

dotate 

Numărul 

laboratoarelor 

dotate 

48.2. Elaborarea 

unei legi speciale 

privind 

supravegherea 

pieţei 

 2009-

2010 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie, 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Legea 

elaborată 

Legea este 

adoptată 

49. Dotarea cu 

echipament a 

laboratorului mase 

mari şi instruirea 

personalului 

1000,00 2009 Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Asigurarea 

Institutului 

Naţional de 

Standardizare 

şi Metrologie 

cu laborator 

Acoperirea 

cererilor de 

verificare a 

basculelor la 

100% 



mobil în 

domeniul 

mase mari 

50. Dotarea cu 

echipament a 

laboratorului 

volum şi instruirea 

personalului 

500,00 2010 Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Asigurarea 

Institutului 

Naţional de 

Standardizare 

şi Metrologie 

cu laborator 

mobil în 

domeniul 

volum 

Acoperirea 

cererilor de 

verificare a 

rezervoarelor de 

produse petroliere 

şi alimentare la 

100% 

51. Dotarea cu 

echipament a unui 

laborator de 

încercări a 

produselor 

electrice şi 

electronice, 

conform 

standardelor 

europene 

1400,00 2009 Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Laboratorul 

este dotat şi 

funcţionează 

Numărul de indici 

la care sînt supuse 

încercărilor 

produsele 

electrice 

52. Dotarea cu 

echipament a 

laboratorului de 

încercări produse 

agroalimentare, 

pentru efectuarea 

încercărilor 

conform 

standardelor 

europene 

10500,00 2009 Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Laboratorul 

este dotat şi 

funcţionează 

Numărul de indici 

la care sînt supuse 

încercărilor 

produsele 

agroalimentare 

53. Crearea şi dotarea 

cu echipament a 

unui laborator de 

încercări a 

jucăriilor, conform 

standardelor 

europene 

900,00 2009 Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Laboratorul 

este dotat şi 

funcţionează 

Numărul de indici 

la care sînt supuse 

încercărilor 

jucăriile 

54. Dezvoltarea şi 

modernizarea 

Bazei Naţionale de 

Etaloane, 

compatibile cu 

cerinţele Uniunii 

Europene 

80084,00 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Asigurarea 

trasabilită 

ţii rezultatelor 

măsurărilor şi 

a valorilor 

etaloanelor la 

nivelul de 

exactitate 

internaţio 

Sporirea nivelului 

de încredere a 

măsurărilor 

efectuate în 

Republica 

Moldova [95%] 



nală 

54.1. Crearea 

condiţiilor 

obligatorii în 

laboratoarele 

metrologice pentru 

menţinerea şi 

dezvoltarea Bazei 

Naţionale de 

Etaloane 

 2008-

2009 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Asigurarea 

condiţiilor de 

mediu pentru 

Baza 

Naţională de 

Etaloane în 

conformitate 

cu cerinţele 

europene 

Condiţiile sunt 

asigurate 

54.2. Stagierea 

personalului 

responsabil de 

menţinerea şi 

dezvoltarea Bazei 

Naţionale de 

Etaloane 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Sporirea 

capacităţilor 

personalului 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

54.3. Dezvoltarea 

Bazei Naţionale de 

Etaloane prin 

procurarea 

echipamentului 

necesar pentru 

crearea etaloanelor 

naţionale întru 

asigurarea 

legalităţii, 

uniformităţii şi 

credibilităţii 

măsurărilor în 

Republica 

Moldova 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Baza 

Naţională de 

Etaloane 

dotată cu 

etaloane 

performante 

conform 

necesităţilor 

economiei 

naţionale 

Numărul de 

etaloane de 

referinţă cu care a 

fost dotată Baza 

Naţională de 

Etaloane 

54.4. Etalonarea 

Bazei Naţionale de 

Etaloane şi 

participarea la 

intercomparări 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Baza 

Naţională de 

Etaloane este 

etalonată şi s-

a participat cu 

ea la 

intercompa 

rări 

Numărul de 

etaloane de 

referinţă trasabile 

la etaloanele 

internaţionale 

Numărul de 

participări la 

intercomparări 

55. Sporirea accesului 

la informaţie şi 

educarea 

consumatorilor 

1003,00 2009-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Ridicarea 

nivelului de 

cunoştinţe a 

consumatori 

lor în 

domeniul 

protecţiei 

consumatori 

Raport de 

evaluare a 

nivelului de 

informare a 

consumatorilor 



lor 

55.1. Consolidarea 

procesului de 

difuzare a 

informaţiei către 

consumatori prin: 

a) crearea paginii 

web a autorităţii 

centrale de 

protecţie a 

consumatorilor; b) 

elaborarea 

ghidurilor pentru 

consumatori în 

formă de broşuri şi 

pliante; c) 

desfăşurarea 

campaniilor 

regionale de 

informare a 

consumatorilor 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Toate 

acţiunile 

prevăzute sînt 

efectuate 

Actualizarea 

paginii web a 

autorităţii centrale 

de protecţie a 

consumatorilor. 

Două ghiduri 

editate. Numărul 

raioanelor în care 

au fost organizate 

campanii 

55.2. Elaborarea 

programelor 

educaţionale în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor 

pentru 

implementarea 

acestora în 

instituţiile de 

învăţământ 

 2008-

2009 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Programele 

educaţionale 

în domeniul 

protecţiei 

consumatori 

lor, aprobate 

de Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Numărul 

instituţiilor de 

învăţământ în care 

este implementat 

programul 

educaţional în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

55.3. Fondarea şi 

editarea revistei 

"Consumatorul" 

 2009-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Revista 

"Consumato 

rul" editată 

Numărul de 

reviste 

"Consumatorul" 

editate 

55.4. Dotarea a 2 

oficii teritoriale de 

relaţii cu 

consumatorii în 

cadrul Serviciului 

Standardizare şi 

Metrologie 

 2010-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Oficii dotate 2 oficii dotate 

corespunzător 

55.5. Elaborarea, 

aprobarea şi 

implementarea 

Programului de 

instruire a 

personalului 

 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie, 

autorită 

ţile publice 

Programul de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Programul este 

implementat. 

Numărul 

personalului 

instruit 



autorităţilor 

publice în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor 

55.6. Organizarea 

conferinţelor 

internaţionale în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor în 

Republica 

Moldova 

 2009-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Desfăşurarea 

conferinţelor 

Numărul 

conferinţelor 

organizate 

56. Dezvoltarea 

cadrului legislativ 

în domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

820,00 2009-

2010 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Transpunerea 

în legislaţia 

naţională a 3 

directive 

europene în 

domeniul 

protecţiei 

consumatori 

lor 

Modificările la 

legile respective 

sînt aprobate 

57. Elaborarea şi 

realizarea 

Programului 

naţional de 

adoptare a 

standardelor 

naţionale "ISO" şi 

europene "EN" în 

calitate de 

standarde naţionale 

10000,00 2008-

2011 

Serviciul 

Standardi 

zare şi 

Metrologie, 

Institutul 

Naţional de 

Standardi 

zare şi 

Metrologie 

Programul 

naţional 

elaborat şi 

realizat 

Numărul de 

standarde ISO şi 

EN adoptate 

58. Implementarea 

principiului 

"Ghişeul unic" în 

punctele de trecere 

a frontierei de stat 

la importul 

mărfurilor 

2000,00 Semestrul 

I, 2008 

Serviciul 

Vamal 

Simplificarea 

procedurilor 

de trecere a 

mărfurilor la 

frontieră 

Durata 

procedurilor de 

trecere a frontierei 

la importul 

mărfurilor Durata 

procedurilor de 

vămuire la 

importul 

mărfurilor (min) 

58.1. Revizuirea 

legislaţiei în 

vigoare cu referire 

la atribuţiile 

organelor de 

control amplasate 

la punctele de 

trecere a frontierei 

pentru ajustarea 

 2008 Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Actele 

legislative şi 

normative 

pentru 

implementare

a principiului 

"ghişeul unic" 

elaborate şi 

prezentate 

Cadrul legislativ 

şi normativ este 

adoptat 



acesteia la 

principiile "ghişeul 

unic" 

Industriei 

Alimentare, 

Ministerul 

Transportu 

rilor şi 

Gospodăriei 

Drumurilor, 

Serviciul 

Grăniceri 

pentru 

aprobare 

58.2. 

Implementarea 

sistemului 

automatizat de 

schimb de date 

între organele de 

control şi 

procesarea 

electronică a 

documentelor 

 2008 Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Ministerul 

Transportu 

rilor şi 

Gospodăriei 

Drumurilor, 

Serviciul 

Grăniceri 

Automatizare

a procedurilor 

de control la 

trecerea 

mărfurilor 

peste frontiera 

vamală 

Sistemul 

automatizat este 

implementat 

59. Elaborarea legii cu 

privire la ajutoarele 

de stat 

 2008 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Protecţia 

Concurenţei 

Legea 

elaborată 

Legea este 

aprobată 

60. Ajustarea cadrului 

normativ 

concurenţial la 

prevederile 

comunitare în 

domeniul protecţiei 

concurenţei 

 2011 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Protecţia 

Concurenţei 

Cadrul 

normativ 

ajustat 

Cadrul normativ 

este aprobat 

61. Dezvoltarea 

cadrului legislativ 

şi normativ privind 

piaţa financiară 

nebancară 

50,00 2009-

2011 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei 

Financiare 

Corespundere

a reglementări 

lor interne în 

domeniul 

pieţei de 

capital cu 

cadrul legal al 

uniunii 

europene 

Cadrul legislativ 

şi normativ este 

adoptat 



62. Elaborarea şi 

implementarea 

Strategiei pe 

termen mediu de 

dezvoltare a pieţei 

financiare 

nebancare 

3350,00 2009-

2011 

Comisia 

Naţională a 

Pieţei 

Financiare 

Strategia 

elaborată 

Strategia este 

implementată 

63. Dezvoltarea 

sistemului de 

garantare a 

creditelor pentru 

întreprinderile mici 

şi mijlocii 

17872,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Facilitarea 

accesului 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii la 

resursele 

financiare 

Numărul de 

garanţii acordate 

Suma creditelor 

alocate 

63.1. Analiza 

eficacităţii 

sistemului existent 

de garantare 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Propuneri 

privind 

eficientizarea 

sistemului de 

garantare 

Raportul de 

analiză a 

sistemului existent 

de garantare 

63.2. Elaborarea şi 

implementarea 

schemelor eficiente 

de garantare a 

creditelor 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

 2008-

2009 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Perfecţionarea 

schemelor de 

garantare a 

creditelor 

pentru 

întreprinde 

rile mici şi 

mijlocii 

Numărul de 

garanţii acordate, 

conform 

schemelor nou-

elaborate Numărul 

beneficiarilor de 

garanţii 

63.3. Mediatizarea 

oportunităţilor de 

finanţare 

 2009-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Creşterea 

nivelului de 

informare a 

populaţiei cu 

privire la 

oportunităţile 

de finanţare 

Numărul 

evenimentelor 

organizate 

63.4. Garantarea 

creditelor 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

prin intermediul 

Fondului Special 

de Garantare al 

Organizaţiei pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Garanţii 

acordate din 

Fondul 

Special de 

Garantare al 

Organizaţiei 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilo

r Mici şi 

Mijlocii 

Numărul şi suma 

creditelor alocate 

de instituţiile 

financiare 

Numărul 

garanţiilor 

acordate 

64. Crearea a patru 

filiale ale 

4275,50 2009 Ministerul 

Economiei 

Dezvoltarea 

sectorului 

Patru filiale 

funcţionează în 



Organizaţiei pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii în 

regiuni 

şi 

Comerţului 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii în 

regiuni 

regiuni 

65. Organizarea şi 

desfăşurarea 

Forumului 

internaţional al 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

2222,00 Anual Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Mediatizarea 

performanţe 

lor dezvoltării 

sectorului 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii. 

Încurajarea 

colaborării în 

sector 

Numărul de 

participanţi la 

Forumul 

internaţional al 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

66. Dezvoltarea reţelei 

prestatorilor de 

servicii în afaceri 

prin instruirea 

acestora şi 

stimularea cererii 

de consultanţă 

2872,00 2011 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Majorarea 

volumului 

vînzărilor 

companiilor 

prestatoare de 

servicii în 

afaceri. 

Majorarea 

numărului 

companiilor 

care au 

solicitat 

servicii de 

consultanţă şi 

instruire 

Volumul 

vînzărilor 

companiilor 

prestatoare de 

servicii în afaceri 

Numărul 

companiilor care 

au solicitat 

servicii de 

consultanţă şi 

instruire 

66.1. Efectuarea 

unui studiu pentru 

evaluarea activităţii 

prestatorilor de 

servicii în afaceri şi 

determinarea 

necesităţilor de 

instruire a acestora 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Aprecierea 

corectă a 

situaţiei cu 

privire la 

activitatea 

prestatorilor 

de servicii în 

afaceri 

Studiul este 

efectuat 

66.2. Elaborarea 

unui sistem de 

calitate pentru 

prestatorii de 

servicii în afaceri 

 2009 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Sistem de 

calitate 

elaborat şi 

operaţional 

Numărul de 

prestatori de 

servicii în afaceri 

care utilizează 

sistemul de 

calitate 

66.3. Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

 Anual Ministerul 

Economiei 

şi 

Organizarea a 

10 seminare 

instructive cu 

Numărul de 

participanţi 

instruiţi 



prestatorilor de 

servicii în afaceri 

Comerţului participarea a 

200 de 

reprezentanţi 

ai 

prestatorilor 

de servicii 

66.4.Crearea unui 

mecanism de 

coordonare şi 

mediatizare a 

activităţii 

prestatorilor de 

servicii în afaceri 

 2009 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Creşterea 

nivelului de 

informare cu 

privire la 

serviciile 

oferite de 

prestatorii de 

servicii în 

afaceri 

Numărul de 

evenimente 

organizate 

67. Crearea şi 

dezvoltarea 

business- 

incubatoarelor 

22172,00 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Stimularea 

creării 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii 

Numărul de 

întreprinderi 

incubate 

67.1. Elaborarea 

unui studiu de 

fezabilitate privind 

necesităţile 

business- 

incubatoarelor 

existente şi 

elaborarea 

indicatorilor unui 

business-incubator 

eficient 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Necesităţile şi 

indicatorii 

identificaţi 

Studiul este 

efectuat 

67.2. Crearea şi 

dezvoltarea 

incubatoarelor de 

business-pilot şi 

monitorizarea 

activităţii acestora 

 2009-

2010 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Crearea a 3 

business 

incubatoare 

Numărul 

business-

incubatoarelor 

create 

Numărul de 

întreprinderi care 

activează în 

cadrul business-

incubatorului 

67.3. Organizarea 

instruirilor pentru 

managerii 

business-

incubatoarelor 

 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Sporirea 

capacităţilor 

managerilor 

business-

incubatoare 

lor 

Numărul de 

persoane instruite 

68. Formarea şi 

dezvoltarea 

8 972,00 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

Sporirea 

abilităţilor 

Numărul de 

antreprenori 



abilităţilor 

antreprenoriale şi 

promovarea 

instruirii 

profesionale 

continue 

şi 

Comerţului 

antrepreno 

riale 

instruiţi şi 

numărul de 

afaceri iniţiate 

68.1. Studierea 

practicii 

internaţionale 

privind formarea 

culturii 

antreprenoriale în 

rîndul tinerilor şi 

femeilor 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Raport 

privind 

practicile 

internaţio 

nale de 

formare a 

culturii 

antrepreno 

riale 

Studiul este 

efectuat 

68.2. 

Implementarea 

unui program de 

susţinere a 

antreprenorilor în 

rîndul tinerilor şi 

femeilor prin 

implementarea 

unor scheme de 

grant 

 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cel puţin 100 

de 

antreprenori 

instruiţi anual 

Numărul de 

antreprenori 

implicaţi în 

Program 

68.3. Organizarea 

instruirii continue 

în domeniul 

antreprenoriatului 

 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cel puţin 100 

de 

antreprenori 

instruiţi anual 

Numărul de 

antreprenori 

instruiţi 

68.4. 

Implementarea 

Programului de 

susţinere a 

antreprenorilor la 

etapa de lansare a 

afacerii 

 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cel puţin 

2000 

antreprenori 

susţinuţi anual 

prin 

Programul de 

susţinere a 

antrepreno 

rilor la etapa 

de lansare a 

afacerii 

Numărul de 

antreprenori 

implicaţi în 

Program 

69. Elaborarea unei 

scheme de premii 

pentru încurajarea 

competitivităţii în 

sectorul 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

300,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Schema de 

premii 

elaborată 

Schema de premii 

este implementată 

Numărul de 

premii acordate 

70. Crearea unui 1712,00 Permanen Ministerul Integrarea Sistemul de 



sistem de evaluare 

şi monitorizare a 

competitivităţii 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii în 

baza indicatorilor 

utilizaţi de OECD 

Investment 

Compact 

t Economiei 

şi 

Comerţului 

Republicii 

Moldova în 

iniţiativa 

OECD 

Investment 

Compact 

privind 

politicile 

regionale 

pentru 

întreprinde 

rile mici şi 

mijlocii 

evaluare 

funcţionează 

71. Atragerea 

investiţiilor străine 

directe strategice 

115000,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Sporirea 

volumului 

investiţiilor 

străine directe 

şi a numărului 

de locuri de 

muncă create 

Volumul 

investiţiilor 

străine directe 

atrase. Numărul 

de locuri de 

muncă create ca 

urmare a atragerii 

investiţiilor 

72. Dezvoltarea 

clusterelor ca 

mecanism de 

stimulare a 

creşterii economice 

116044,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cluster-pilot 

activ Crearea 

clusterilor 

efective pe 

teritoriul ţării 

Clusterul 

funcţionează, 

numărul de 

întreprinderi în 

cadrul clusterului 

Numărul 

clusterilor create, 

cifra de afaceri în 

cadrul clusterelor 

72.1. Identificarea 

grupărilor 

industriale şi 

inovaţionale de 

cluster existente şi 

potenţiale, 

perfectarea analizei 

diagnostic şi 

elaborarea 

programelor de 

dezvoltare pentru 

fiecare cluster. 

Elaborarea 

documentaţiei 

tehnice a 

clusterelor şi 

implementarea 

acţiunilor de 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

5 clustere 

identificate. 

Raportul de 

analiză 

diagnostic a 

fiecărui 

cluster 

elaborat 

Documentaţia 

tehnică 

elaborată 

Programele de 

dezvoltare a 

clusterilor 

elaborate în baza 

identificării şi 

analizei 

diagnostice 

Numărul 

clusterilor create 



dezvoltare a 

clusterelor şi 

parcurilor 

industriale ca 

element-cheie a 

clusterelor 

selectate. 

Modificarea şi 

completarea 

strategiilor 

naţionale în scopul 

valorificării 

potenţialului 

acestora de a 

stimula dezvoltarea 

clusterilor în cadrul 

domeniilor vizate 

de strategiile 

sectoriale 

 72.2. Dezvoltarea 

reţelei de clustere 

în sectorul 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cluster pilot 

activ 

Clusterul 

funcţionează 

Numărul de 

întreprinderi în 

cadrul clusterului 

Numărul 

clusterilor create, 

cifra de afaceri în 

cadrul clusterelor 

73. Consolidarea 

capacităţii 

manageriale 

referitor la 

îmbunătăţirea 

calităţii, 

productivităţii şi 

competitivităţii în 

sectorul real al 

economiei 

46000,00 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Implementare

a standardelor 

şi modelelor 

internaţio 

nale de 

calitate şi 

productivi 

tate în 

sectorul real 

al economiei 

Numărul 

întreprinderilor 

care au introdus 

sisteme de 

management al 

calităţii. Locul 

ţării în ratingul 

internaţional al 

competitivităţii 

73.1. Suport pentru 

implementarea 

sistemelor de 

management al 

calităţii şi 

productivităţii în 

sectorul real al 

economiei 

naţionale 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Creşterea 

numărului 

întreprinde 

rilor care au 

introdus 

sisteme de 

management 

al calităţii 

Numărul de 

manageri instruiţi 

73.2. Elaborarea  2008- Ministerul Sistemul Numărul 



unui sistem 

naţional de 

management 

operaţional 

(sistemul 

managementului 

productivităţii) 

2009 Economiei 

şi 

Comerţului 

naţional de 

management 

operaţional 

elaborat 

întreprinderilor 

care au 

implementat 

sistemul de 

management al 

calităţii şi 

productivităţii 

73.3. Instruirea 

funcţionarilor 

publici responsabili 

de dezvoltarea 

sectorului real al 

economiei în 

domeniul 

managementului 

calităţii şi 

productivităţii 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Sporirea 

nivelului de 

cunoştinţe în 

domeniul 

managementu 

lui calităţii şi 

productivi 

tăţii 

Numărul de 

funcţionari publici 

instruiţi 

74. Încurajarea 

implementării 

sistemelor de 

management al 

calităţii şi a 

sistemelor de 

asigurare a 

inofensivităţii în 

întreprinderile mici 

şi mijlocii 

39172,00 Permanen

t 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Cel puţin 100 

de 

întreprinderi 

certificate cu 

sisteme de 

management 

al calităţii şi 

cu sisteme de 

asigurare a 

inofensivită 

ţii întreprinde 

rii (anual) 

Numărul 

întreprinderilor 

certificate 

75. Dezvoltarea ştiinţei 

şi încurajarea 

implementării 

inovaţiilor în 

practică 

1225754,54 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

 Numărul de 

brevete 

implementate 

75.1. Cercetări şi 

inovări pe direcţia 

strategică 

"Biotehnologii 

agricole, fertilitatea 

solului şi 

securitatea 

alimentară" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor 

despre 

mecanismele 

genetice, 

fiziologice şi 

biochimice ce 

determină 

creşterea, 

dezvoltarea, 

rezistenţa şi 

productivita 

tea plantelor 

agricole. 

Numărul de 

brevete 

implementate. 

Numărul de soiuri 

şi hibrizi nou- 

create 



Crearea unor 

soiuri şi 

hibrizi noi de 

plante, noi 

metode şi 

tehnologii 

agrotehnice 

de prelucrare 

a materiei 

prime 

agricole, de 

menţinere a 

fertilităţii 

solului, de 

protecţie a 

plantelor, 

crearea de 

dispozitive 

noi agricole, 

perfecţiona 

rea sistemelor 

zootehnice 

reflectate 

75.2. Cercetări şi 

inovări pe direcţia 

strategică 

"Biomedicina, 

farmaceutica, 

menţinerea şi 

fortificarea 

sănătăţii" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Obţinerea 

cunoştinţelor 

noi privind 

mecanismele 

de dezvoltare 

şi menţinere a 

sănătăţii, 

etiopatoge 

nezei şi 

factorilor de 

risc ai 

maladiilor 

răspîndite în 

otorinolalin 

gologie, 

oncologie 

chirurgicală, 

sănătatea 

mamei şi 

copilului, 

farmacologie 

şi farmacie, 

medicină de 

urgenţă, 

neurologie 

Numărul de 

brevete 

implementate. 

Numărul de 

metode de 

diagnostic şi 

tratament nou-

create 



75.3. Crearea 

Centrului de 

Sanocreatologie al 

Institutului de 

Fiziologie şi 

Sanocreatologie al 

Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 

în componenţa 

direcţiei strategice 

"Biomedicina, 

farmaceutica, 

menţinerea şi 

fortificarea 

sănătăţii" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Elaborarea 

bazei 

ştiinţifice a 

direcţiei noi în 

biomedicină – 

sanocreatolo 

gia. 

Elaborarea 

unor metode 

noi de creare 

şi menţinere 

dirijată a 

sănătăţii 

sistemelor 

cardiovascu 

lar şi 

respirator 

Numărul de 

brevete 

implementate 

Numărul de 

metode de 

diagnostic şi 

tratament nou-

create 

 75.4. Cercetări şi 

inovări în direcţia 

strategică 

"Nanotehnologii, 

inginerie 

industrială, 

produse şi 

materiale noi" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Obţinerea de 

cunoştinţe noi 

privind 

identificarea 

fenomenelor 

fizice noi în 

materia 

condensată şi 

ingineria 

materialelor la 

nivel 

nanodimensio 

nal 

Numărul de 

brevete 

implementate 

Numărul de 

metode şi 

tehnologii noi 

aplicate în 

industrie 

 75.5. Cercetări şi 

inovări în direcţia 

strategică 

"Eficientizarea 

complexului 

energetic şi 

asigurarea 

securităţii 

energetice, inclusiv 

prin folosirea 

resurselor 

renovabile" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Obţinerea de 

cunoştinţe noi 

privind 

îmbunătăţirea 

funcţio-nării 

sectorului 

energetic 

Numărul de 

brevete 

implementate 

Numărul de 

metode şi 

tehnologii noi 

aplicate în 

industrie 

76. Elaborarea şi 

implementarea 

sistemului de 

indicatori de 

monitorizare şi 

evaluare a 

260,00 2008-

2009 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Sistemul de 

monitorizare 

şi evaluare a 

activităţii din 

sfera de 

cercetare şi 

Sistemul de 

monitorizare şi 

evaluare este 

implementat 



activităţii în sfera 

de cercetare şi 

inovare 

inovare 

elaborat 

77. Elaborarea şi 

dezvoltarea 

sistemului 

informaţional în 

domeniul ştiinţei şi 

inovaţiei 

11200,00 2008-

2010 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Sistemul 

informaţional 

elaborat 

Sistemul 

informaţional este 

operaţional 

78. Crearea bazei 

cartografice a 

productivităţii 

naturale a 

terenurilor şi a 

stării lor ecologice 

2 215,00 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Elaborarea 

hărţilor 

reprezenta 

tive şi a 

recomandări 

lor privind 

stoparea 

degradării 

mediului 

ambiant 

Numărul hărţilor 

elaborate 

79. Crearea 

infrastructurii de 

inovare şi 

promovarea 

transferului 

tehnologic 

157200,00 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Infrastruc 

tura de 

inovare creată 

Cota produselor şi 

serviciilor 

inovative în 

volumul total al 

produselor şi 

serviciilor. 

Numărul de 

parcuri ştiinţifico-

tehnologice, de 

incubatoare de 

inovare, de 

clustere 

ştiinţifico-

tehnologice create 

79.1. Crearea şi 

dezvoltarea 

parcurilor 

ştiinţifico-

tehnologice 

"Academica", 

"Ecoagricultura" şi 

"Energetica 

regenerabilă" 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Parcurile 

ştiinţifico-

tehnologice 

create 

Parcurile 

ştiinţifico-

tehnologice 

operaţionale 

79.2. Crearea şi 

dezvoltarea a 2 

incubatoare de 

inovare 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

2 incubatoare 

de inovare 

create 

Numărul de 

incubatoare de 

inovare 

operaţionale 

79.3. Încurajarea 

implementării 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Implementare

a proiectelor 

Numărul de 

proiecte 



proiectelor de 

transfer tehnologic 

prin cofinanţarea 

cu cel puţin 40% a 

proiectelor 

selectate în bază de 

concurs 

Moldovei de transfer 

tehnologic 

implementate cu 

cofinanţarea 

statului 

80. Crearea reţelei 

"Educaţie şi 

Cercetare: Liceu-

Universitate-

Doctorat-

Postdoctorat" 

270940,40 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Reţeaua 

"Educaţie şi 

Cercetare: 

Liceu-

Universitate-

Doctorat-

Postdoctorat" 

creată 

Reţeaua este 

operaţională 

80.1. Crearea 

infrastructurii 

fizice a reţelei 

ştiinţifico-

educaţionale şi 

dotarea cu 

echipament 

 2008-

2010 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Infrastructura 

fizică 

asigurată şi 

echipamentul 

procurat 

Echipamentul este 

instalat 

80.2. Elaborarea şi 

aprobarea 

planurilor şi 

programelor de 

studii 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Planurile şi 

programele de 

studii 

elaborate 

Planurile şi 

programele de 

studii sînt 

aprobate 

80.3. Elaborarea şi 

aprobarea 

metodologiei de 

identificare şi 

selectare a tinerilor 

dotaţi 

 2008-

2011 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

Metodologia 

de identificare 

şi selectare 

elaborată 

Metodologia de 

identificare şi 

selectare este 

aprobată 

81. Construcţia liniei 

de cale ferată 

Cahul – 

Giurgiuleşti 

586800,00 2008 Ministerul 

Transportu 

rilor şi 

Gospodăriei 

Drumurilor 

Realizarea 

construcţiei 

liniei de cale 

ferată Cahul – 

Giurgiuleşti 

cu o lungime 

de 49,7 km 

Deschiderea 

circulaţiei 

trenurilor pe linia 

de cale ferată 

Cahul-

Giurgiuleşti 

82. Reabilitarea 

segmentelor de 

drum: 

Bălţi-Sărăteni 

Chişinău-Orhei 

Chişinău – 

Hînceşti 

1182580,00 2008-

2011 

Ministerul 

Transporturi

lor şi 

Gospodăriei 

Drumurilor 

Reabilitarea a 

137 km de 

drum a 

segmentelor 

de drum 

indicate 

137 km de drum 

reabilitate 

83. Renovarea a 56,5 178473,00 2008 Ministerul Repararea 56,5 km de drum 



km de drum pe 

porţiunile: 

Rezina-Orhei-

Călăraşi 

Chişinău-Cimişlia-

Vulcăneşti-

Giurgiuleşti - 

frontiera cu 

România 

Ustia-Molovata 

Anenii Noi-

Căuşeni-Ştefan 

Vodă -frontiera cu 

Ucraina 

Transporturi

lor şi 

Gospodăriei 

Drumurilor 

capitală a 56,5 

km de drum 

pe porţiunile 

indicate 

reparate capital 

84. Modernizarea, 

reutilarea utilajului 

de bază al S.A. 

"CET-1" şi 

majorarea 

capacităţii de 

generare a energiei 

electrice pînă la 90 

MW 

39771,90 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Majorarea 

capacităţilor 

energetice 

interne 

Modernizarea şi 

reutilarea este 

efectuată 

84.1. Efectuarea 

studiilor de 

fezabilitate şi 

stabilirea variantei 

tehnice optime de 

realizare a 

proiectului 

 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Determinarea 

variantei 

tehnice 

optime de 

realizare a 

proiectului 

Decizia 

investiţională cu 

privire la 

realizarea 

variantei optime a 

proiectului 

84.2. Elaborarea 

proiectului de 

execuţie şi 

expertizarea lui în 

conformitate cu 

normativele şi 

cerinţele naţionale 

şi europene 

 2009 - 

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastructur

ii 

Proiectul 

elaborat 

corespunde 

normativelor 

şi cerinţelor 

naţionale şi 

europene 

Proiectul este 

elaborat 

85. Modernizarea, 

reutilarea utilajului 

de bază al S.A. 

"CET-Nord" şi 

majorarea 

capacităţii de 

generare a energiei 

electrice pînă la 

100 MW 

62700,00 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Majorarea 

capacităţilor 

energetice 

interne 

Modernizarea şi 

reutilarea este 

efectuată 

85.1. Efectuarea  2009- Ministerul Determinarea Studiul de 



studiilor de 

fezabilitate şi 

stabilirea variantei 

tehnice optime de 

realizare a 

proiectului 

2011 Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

variantei 

tehnice 

optime de 

realizare a 

proiectului 

fezabilitate este 

efectuat 

85.2. Elaborarea 

proiectului de 

execuţie şi 

expertizarea lui în 

conformitate cu 

normativele şi 

cerinţele naţionale 

şi europene 

 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Proiectul 

elaborat 

corespunde 

normativelor 

şi cerinţelor 

naţionale şi 

europene 

Proiectul este 

elaborat 

86. Modernizarea, 

reutilarea utilajului 

de bază al S.A. 

"CET-2" şi 

majorarea 

capacităţii de 

generare a energiei 

electrice pînă la 

440 MW 

3946800,00 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Majorarea 

capacităţilor 

energetice 

interne 

Modernizarea şi 

reutilarea este 

efectuată 

86.1. Efectuarea 

studiilor de 

fezabilitate şi 

stabilirea variantei 

tehnice optime de 

realizare a 

proiectului 

 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Determinarea 

variantei 

tehnice 

optime de 

realizare a 

proiectului 

Studiul de 

fezabilitate este 

efectuat 

86.2. Elaborarea 

proiectului de 

execuţie şi 

expertizarea lui în 

conformitate cu 

normativele şi 

cerinţele naţionale 

şi europene 

 2009-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Proiectul 

elaborat 

corespunde 

normativelor 

şi cerinţelor 

naţionale şi 

europene 

Proiectul este 

elaborat 

87. Construcţia liniilor 

de interconexiune 

cu sistemele 

electroenergetice 

ale ţărilor vecine 

Ucraina şi 

România pentru 

îmbunătăţirea 

interconectării 

acestora 

968400,00 2008-

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Consolidarea 

securităţii 

energetice a 

ţării 

Liniile de 

interconexiune 

operaţionale 



88. Construcţia 

gazoductului – 

branşament de 

presiune înaltă 

Bălţi-Ungheni 

322600,00 2008–

2011 

Ministerul 

Industriei şi 

Infrastruc 

turii 

Consolidarea 

securităţii 

energetice a 

ţării 

Gazoductul este 

construit 

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREŞTEREA GRADULUI 

DE OCUPARE ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

89. Sporirea accesului 

la educaţia 

preşcolară 

417047,40 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Majorarea 

ratei de 

înrolare în 

programele 

preşcolare 

pînă la 75% 

pentru copiii 

cu vîrsta de 3-

6 (7) ani şi 

pînă la 95% 

pentru copiii 

de 5-6 (7) ani 

Rata de înrolare în 

programele 

preşcolare 

89.1. 

Cartografierea 

instituţiilor de 

învăţămînt 

preşcolar 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Harta 

cartografică 

elaborată 

 

89.2. Instruirea a 

201 formatori, 

1200 de directori 

de grădiniţă şi 

1200 de educatori 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

201 formatori, 

1200 de 

directori de 

grădiniţă şi 

1200 de 

educatori 

instruiţi 

Numărul de 

persoane instruite 

89.3. Majorarea 

cheltuielilor medii 

pentru alimentarea 

copiilor în 

instituţiile 

preşcolare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Cheltuielile 

medii pentru 

alimentarea 

copiilor în 

instituţiile 

preşcolare 

majorate cu 2 

lei anual 

Cota sporirii 

cheltuielilor 

89.4. Îmbunătăţirea 

bazei tehnico-

materiale a 

instituţiilor 

preşcolare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

82 de instituţii 

preşcolare 

renovate 

Numărul de 

instituţii renovate 

89.5. Gazificarea 

instituţiilor 

preşcolare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Circa 140 de 

instituţii 

preşcolare 

gazificate 

Numărul de 

instituţii gazificate 



 89.6. Dezvoltarea 

reţelei de instituţii 

preşcolare şi 

crearea centrelor 

alternative pentru 

educaţia preşcolară 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

16 centre 

comunitare 

deschise 

Numărul de centre 

comunitare 

89.7.Asigurarea 

instituţiilor 

preşcolare cu 

materiale ilustrativ-

didactice 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Baza tehnico-

materială a 82 

de instituţii 

preşcolare 

fortificată 

Numărul de 

instituţii asigurate 

cu materiale 

didactice 

89.8. Renovarea 

instituţiilor 

preşcolare în 

cadrul Proiectului 

"Educaţie pentru 

Toţi - Iniţiativa de 

Acţiune Rapidă" 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

33 de instituţii 

preşcolare 

renovate 

Numărul de 

instituţii renovate 

90. Optimizarea reţelei 

instituţiilor de 

învăţămînt 

secundar general 

12625,40 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Optimizarea 

către 2011 a 

cel puţin 50% 

din numărul 

instituţiilor 

identificate 

pentru 

optimizare 

Numărul 

instituţiilor 

optimizate 

90.1. Elaborarea şi 

aprobarea 

Strategiei de 

optimizare a reţelei 

instituţiilor de 

învăţămînt 

secundar general şi 

a Planului de 

acţiuni privind 

implementarea 

Strategiei 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Strategia şi 

Planul de 

acţiuni 

elaborate 

Strategia şi Planul 

de acţiuni sînt 

aprobate 

90.2. Organizarea 

consultărilor cu 

diferiţi parteneri 

asupra proiectului 

Strategiei de 

optimizare a reţelei 

instituţiilor de 

învăţămînt 

secundar general şi 

al Planului de 

acţiuni privind 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Mediatizarea 

proiectului 

Strategiei 

Numărul de 

persoane 

implicate în 

discutarea 

proiectului 

Strategiei şi 

Planului de 

acţiuni 



implementarea 

Strategiei 

90.3. Pregătirea 

pilotării şi pilotarea 

Strategiei de 

optimizare a reţelei 

instituţiilor de 

învăţămînt 

secundar general în 

două raioane (în 

cadrul proiectului 

"Educaţie de 

calitate în mediul 

rural") 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Realizarea 

proiectelor-

pilot în două 

raioane 

Concluzii cu 

privire la 

implementarea 

proiectelor-pilot 

formulate 

90.4. Elaborarea, 

pilotarea şi 

implementarea 

unei noi formule de 

finanţare a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

preuniversitar 

pentru sporirea 

autonomiei 

financiare a 

acestora 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Noul 

mecanism de 

finanţare 

elaborat 

Noul mecanism 

de finanţare este 

aplicat 

91. Optimizarea şi 

dezvoltarea 

sistemului de 

învăţămînt 

secundar 

profesional 

104519,00 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Sistemul 

învăţămîntu 

lui secundar 

profesional 

optimizat 

Rata de înrolare în 

învăţămîntul 

secundar 

profesional 

91.1. Crearea prin 

reorganizare a 8 

licee profesionale 

în domeniile: 

transport, 

electronică, 

industria 

prelucrării 

lemnului, 

agricultură, 

industria uşoară, 

industria 

alimentară 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Crearea a 8 

licee 

profesionale 

Numărul de licee 

profesionale 

91.2. Organizarea 

instruirii la 

specialităţi mixte 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Organizarea 

instruirii 

profesionale 

Numărul de 

specialităţi mixte 

Numărul de 



(înrudite): bucătar-

cofetar, chelner-

barman, cusător-

croitor, pietrar-

zidar-tencuitor, 

tencuitor-zugrav, 

electrogazosudor – 

sudare manuală, 

tractorist-tractorist 

maşinist în 

producţia agricolă 

la circa 7 

specialităţi 

mixte, în baza 

curriculei 

flexibile 

pentru 

formarea 

profesională 

cu 

specializare 

mixtă 

absolvenţi ai 

specialităţilor 

mixte 

91.3. Optimizarea 

completării 

grupelor de elevi şi 

a statelor titulare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Grupele de 

elevi şi statele 

titulare 

optimizate 

Raportul elevi-

profesor 

91.4. Renovarea şi 

retehnologizarea 

bazei tehnico-

materiale pentru 

domeniile de 

formare 

profesională: 

servicii, 

construcţii, 

agricultură, 

transport, industria 

prelucrării 

lemnului 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Renovarea şi 

retehnologizar

ea bazei 

tehnico-

materiale 

pentru circa 5 

domenii de 

formare 

profesională 

(servicii, 

construcţii, 

agricultură, 

transport, 

industria 

prelucrării 

lemnului) 

Numărul de 

instituţii cu baza 

tehnico-materială 

renovată 

91.5. Elaborarea şi 

implementarea 

curriculei flexibile 

pentru formarea 

profesională cu 

specializare mixtă 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Curicula 

elaborată 

Curicula este 

aprobată 

91.6. Asigurarea cu 

suporturi didactice 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Suporturi 

didactice 

asigurate 

Numărul de 

specialităţi 

asigurate cu 

suporturi didactice 

91.7. Instituirea 

unui sistem de 

recrutare, formare 

şi motivare a 

cadrelor pentru 

disciplinele de 

specialitate din 

 2008-

2009 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Sistemul de 

recrutare şi 

formare a 

cadrelor 

pentru 

disciplinele de 

specialitate 

Sistemul este 

instituit 



unităţile de 

învăţămînt 

secundar 

profesional 

din unităţile 

de învăţămînt 

secundar 

profesional 

elaborat 

92. Reconceptualizarea 

sistemului de 

învăţămînt mediu 

de specialitate 

41924,70 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Sistemul 

învăţămîntu 

lui mediu de 

specialitate 

modernizat 

Numărul de 

absolvenţi ai 

învăţămîntului 

mediu de 

specialitate. 

Numărul de elevi 

înmatriculaţi 

92.1. Optimizarea 

specializării 

instituţiilor de 

învăţămînt mediu 

de specialitate 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Nomenclatoru

l specializări 

lor 

modernizat 

Nomenclatorul 

aprobat 

92.2. 

Perfecţionarea 

programelor de 

formare 

profesională în 

instituţiile de 

învăţămînt mediu 

de specialitate 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Programele 

perfecţionate 

Numărul de 

specialităţi pentru 

care programele 

au fost modificate 

92.3. Optimizarea 

completării 

grupelor de elevi şi 

a statelor titulare 

 2008- 011 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Grupele de 

elevi şi statele 

titulare 

optimizate 

Raportul elevi-

profesor 

92.4. Crearea 

oportunităţilor de 

formare 

profesională 

continuă a cadrelor 

didactice din 

colegii 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Oportunităţi 

de formare 

asigurate 

Numărul de cadre 

didactice 

perfecţionate 

92.5. Dezvoltarea 

bazei tehnico-

materiale a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

specializate în 

construcţii, 

alimentare publică, 

informatică şi 

medicină 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Instituţii 

dotate 

Numărul de 

instituţii dotate cu 

echipament 

92.6. Îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Renovarea 

căminelor 

Numărul de 

cămine renovate 



în cămine Tineretului 

92.7. Organizarea 

acţiunilor şi 

campaniilor 

promoţionale de 

orientare 

profesională 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Asigurarea 

unei mai bune 

orientări 

profesionale 

Numărul de 

acţiuni, campanii 

organizate 

92.8. Elaborarea 

Cadrului 

calificărilor pentru 

învăţămîntul mediu 

de specialitate 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Cadrul 

elaborat 

Cadrul aprobat 

93. Reconsiderarea/mo

dernizarea 

învăţămîntului 

superior pedagogic 

152090,40 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Asigurarea cu 

personal 

pedagogic 

calificat a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

preuniversti 

tar 

Numărul de 

absolvenţi ai 

specialităţilor 

pedagogice 

angajaţi în 

instituţiile de 

învăţămînt 

preuniversitar 

93.1. Testarea şi 

implementarea 

ciclicităţii în 

formarea cadrelor 

la nivel universitar 

în funcţie de 

necesarul de cadre 

la specialităţile 

solicitate episodic 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Elaborarea şi 

testarea 

sistemului de 

formare 

ciclică 

Sistemul este 

funcţional 

93.2. 

Perfecţionarea 

cadrului normativ 

de finanţare a 

învăţămîntului 

superior pedagogic 

prin determinarea 

necesarului 

normativ de dotare 

a procesului 

didactic pentru 

asigurarea 

standardelor 

minime de calitate 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Cadrul 

normativ 

elaborat 

Cadrul normativ 

este aprobat 

93.3. Majorarea 

burselor 

studenţilor, 

inclusiv pentru cei 

care studiază în 

 permanen

t 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Bursele 

studenţilor, 

inclusiv din 

domeniul 

stiinţe ale 

 



domeniul ştiinţe 

ale educaţiei 

educaţiei, 

majorate 

anual cu cca. 

30% 

93.4. 

Instituţionalizarea 

mecanismului de 

formare continuă a 

cadrelor didactice 

din învăţămîntul 

superior pedagogic 

prin: a) oferirea 

burselor de 

mobilitate, inclusiv 

în cadrul 

instituţiilor de 

învăţămînt superior 

din ţară (o bursă la 

5 ani); b) prin 

organizarea 

trainingurilor 

tematice/specializa

te în cadrul 

instituţiilor 

 2008-

2009 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

funcţional 

 93.5. Modernizarea 

infrastructurii 

universitare şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

studiu şi de trai ale 

studenţilor 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Renovarea 

căminelor 

Universităţii 

Pedagogice de 

Stat "I. 

Creangă", 

Universităţii 

de Stat 

"B.P.Haşdeu" 

din Cahul, 

Universităţii 

de Stat din 

Tiraspol, 

Universităţii 

de Stat "Al. 

Russo" din 

Bălţi, 

Universităţii 

de Stat din 

Taraclia, 

Universităţii 

de Stat din 

Comrat; 

(2008-2011) 

Numărul 

căminelor 

renovate. 

Numărul 

căminelor nou-

construite 



Construirea a 

trei cămine a 

circa 250 

locuri fiecare 

pentru 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat "I. 

Creangă", 

Universitatea 

de Stat din 

Tiraspol, 

reparaţia 

capitală a unui 

cămin al 

Universităţii 

de Stat 

"B.P.Haşdeu" 

din Cahul 

93.6. Elaborarea 

registrului 

electronic 

Învăţămîntul 

superior din 

Republica 

Moldova 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Registrul 

electronic 

elaborat 

Registrul 

electronic este 

operaţional 

93.7. Modernizarea 

curriculei 

universitare, 

inclusiv în 

domeniul Ştiinţe 

ale educaţiei; 

elaborarea/compati

bilizarea/expertizar

ea planurilor de 

învăţămînt şi 

programelor 

analitice pentru 

specialităţile din 

cadrul domeniului 

14 ştiinţe ale 

educaţiei 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Curricula 

modernizată 

Numărul de 

specialităţi pentru 

care curricula a 

fost modificată 

93.8. Constituirea 

consiliilor 

naţionale de 

experţi pe domenii 

de formare 

profesională 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Consiliile 

constituite 

Numărul de 

consilii constituite 



93.9. Elaborarea 

Cadrului Naţional 

al Calificărilor 

pentru învăţămîntul 

superior, inclusiv 

în domeniul 14 

Ştiinţe ale 

educaţiei 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Cadrul 

Naţional al 

Calificărilor 

pentru 

învăţămîntul 

superior 

elaborat 

Cadrul naţional 

aprobat 

94. Reorganizarea 

sistemului 

rezidenţial de 

îngrijire a copilului 

şi dezvoltarea unui 

sistem de servicii 

alternative 

instituţionalizării 

133050,70 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Reducerea cu 

50%, pînă în 

anul 2011, a 

numărului de 

copii educaţi 

în internate şi 

case de copii 

Numărul de copii 

educaţi în 

internate şi case 

de copii 

 94.1. 

Perfecţionarea 

mecanismului de 

alocare a 

investiţiilor 

capitale în funcţie 

de demersurile de 

optimizare a reţelei 

instituţiilor 

rezidenţiale 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

implementat 

 94.2. Optimizarea 

completării 

claselor în 

instituţiile 

rezidenţiale 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

50% pedagogi 

din instituţiile 

rezidenţiale 

transferaţi în 

şcolile 

comunitare 

Numărul de 

pedagogi 

transferaţi în 

şcolile comunitare 

Numărul de elevi 

în clase 

94.3. Revizuirea 

normei didactice în 

vederea egalizării 

salariilor 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Norme 

didactice 

revizuite 

Normele didactice 

sînt aprobate 

94.4. Reducerea 

numărului 

personalului 

auxiliar 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Reducerea 

numărului 

personalului 

auxiliar cu 

10% anual 

Raportul elevi-

personal 

nondidactic 

94.5. Prevenirea 

instituţionalizării 

prin crearea şi 

dezvoltarea 

serviciilor 

comunitare de 

protecţie a 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Plasarea în 

centrele 

comunitare de 

tip familial a 

cîte 100 de 

copii anual 

Numărul de copii 

plasaţi în centrele 

comunitare de tip 

familial 



copilului şi familiei 

(case de tip 

familial) şi a 

centrelor 

comunitare de 

alternativă 

95. Asigurarea 

accesului la 

educaţia 

extraşcolară de 

calitate 

53068,50 2009-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Antrenarea a 

cel puţin 30% 

din numărul 

total de copii 

de vîrstă 

şcolară în 

activităţi 

extraşcolare 

Numărul copiilor 

antrenaţi în 

activităţi 

extraşcolare 

 95.1. Dezvoltarea 

reţelei instituţiilor 

de învăţămînt 

extraşcolar şi 

consolidarea 

capacităţilor lor 

instituţionale 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Crearea 

instituţiilor de 

agrement cu 

regim de lucru 

flexibil şi 

adecvat 

necesităţilor 

de dezvoltare, 

socializare şi 

autorealizare 

a copiilor şi 

tinerilor 

Numărul de 

instituţii de 

agrement cu 

regim de lucru 

flexibil instituite 

95.2. Îmbunătăţirea 

calităţii procesului 

educaţional din 

instituţiile 

extraşcolare prin 

ajustarea cadrului 

normativ în 

domeniu la 

exigenţele 

contemporane 

 2008-

2009 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Statele titulare 

pentru 

instituţiile 

extraşcolare 

elaborate, 

aprobate şi 

puse în 

aplicare 

Cadrul normativ 

este aprobat 

95.3. Dezvoltarea 

programelor 

educaţionale 

alternative, în 

special, în mediul 

rural 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Programe 

educaţionale 

elaborate 

Programe 

educaţionale 

implementate 

95.4. Instituirea 

concursurilor de 

granturi mici în 

parteneriat cu 

ONG-urile care 

realizează proiecte 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

 Numărul de 

granturi acordate 



educaţionale 

95.5. Elaborarea şi 

editarea 

standardelor 

educaţionale şi a 

curriculum-ului de 

bază pentru 

învăţămîntul 

extraşcolar 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Curriculumul 

de bază pentru 

educaţia 

extraşcolară 

elaborat şi 

aprobat 

Curiculumul este 

implementat 

95.6. Relansarea 

reţelei instituţiilor 

extraşcolare din 

zona rurală, prin 

crearea centrelor 

de agrement în 

spaţiul neutilizat al 

şcolilor 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Crearea a 35 

de cluburi ale 

viitorilor 

lideri, 3 centre 

media pentru 

copii şi tineri, 

8 centre de zi 

pentru copii şi 

tineri , 400 de 

cluburi de 

dezbateri 

Numărul de centre 

create 

 95.7. Consolidarea 

bazei tehnico-

materiale şi 

didactice a 

instituţiilor care 

prestează servicii 

educaţionale 

extracurriculare 

sau extraşcolare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

70 de edificii 

ale 

instituţiilor 

extraşcolare 

reparate 

Numărul de 

edificii reparate 

95.8. Constituirea 

reţelei de tabere cu 

regim continuu/ 

polifuncţional 

 2008-

2010 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

35 de tabere 

polifuncţio 

nale cu regim 

continuu date 

în exploatare 

Numărul de tabere 

create 

96. Implementarea 

tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţionale în 

sistemul de 

învăţămînt şi 

crearea spaţiului 

informaţional 

educaţional 

201830,00 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Majorarea 

pînă la 30% 

către anul 

2011 a 

numărului 

şcolilor care 

utilizează 

calculatoare şi 

reţeaua 

Internet în 

procesul de 

predare la 

diferite 

obiecte 

Numărul şcolilor 

care utilizează 

calculatoare şi 

reţeaua Internet 



96.1. 

Implementarea 

Nivelului Central 

al Sistemului 

Informaţional 

Educaţional 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretu 

lui, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Informaţio 

nale 

Nivel central 

implementat 

Nivelul central 

este operaţional 

96.2. Crearea şi 

distribuirea 

suporturilor 

materiale şi 

logistice 

educaţionale (soft-

uri) pentru 

disciplinele de 

studii, în corelare 

cu noul curriculum 

educaţional 

preuniversitar 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Site-ul 

(portalul) 

central 

educaţional 

creat 

Numărul de 

discipline 

asigurate cu 

softuri 

96.3. Crearea 

Sistemului 

Informaţional 

Educaţional 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Sistemul 

elaborat 

Sistemul este 

operaţional 

96.4. Dotarea 

instituţiilor de 

învăţămînt cu 

calculatoare 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Procurarea a 

8000 de 

calculatoare 

Numărul de 

calculatoare 

procurate 

96.5. 

Procurarea/elabora

rea de produse-

program 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

1300 de 

instituţii 

preuniversi 

tare asigurate 

cu produse-

program (soft-

uri 

educaţionale) 

Numărul de 

instituţii asigurate 

cu produse-

program 

96.6. Instruirea 

profesorilor în 

utilizarea 

tehnologiilor 

informaţionale şi 

comunicaţionale în 

educaţie 

 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Instruirea a 

28000 de 

profesori 

Numărul de 

profesori instruiţi 

97. Racordarea 

sistemului naţional 

de acreditare la 

cerinţele europene 

5900,00 2008-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

Numărul de 

instituţii acreditate 

97.1. Crearea  2008 Ministerul Agenţia creată Agenţia este 



Agenţiei de 

Acreditare şi 

Atestare în 

Învăţămînt 

Educaţiei şi 

Tineretului 

funcţională 

97.2. Elaborarea 

Strategiei de 

acreditare şi 

monitorizare a 

procesului de 

acreditare a 

instituţiilor de 

învăţămînt la nivel 

de sistem 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Strategia 

elaborată 

Strategia este 

aprobată 

97.3. Elaborarea 

Strategiei de 

atestare a 

personalului 

didactic 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Strategia 

elaborată 

Strategia este 

aprobată 

97.4. Elaborarea 

Metodologiei de 

certificare a 

experţilor de 

evaluare externă 

 2009 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Metodologia 

elaborată 

Metodologia este 

aprobată 

97.5. Elaborarea 

standardelor de 

acreditare pentru 

toate tipurile de 

instituţii de 

învăţămînt 

 2009 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Standarde 

elaborate 

Standardele sînt 

aplicate 

97.6. Elaborarea 

Registrului 

electronic al 

acreditării în 

învăţămînt 

 2010-

2011 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Registrul 

electronic 

elaborat 

Registrul 

electronic este 

operaţional 

98. Crearea centrelor 

regionale de 

formare continuă 

în mun. Bălţi 

(pentru cadrele 

didactice din 

regiunea de Nord) 

şi Cahul (pentru 

cadrele didactice 

din regiunea de 

Sud) în cadrul 

instituţiilor de 

învăţămînt superior 

5662,70 2008-

2009 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Corelarea 

gradelor 

didactice cu 

standardele 

educaţionale 

şi 

profesionale 

prin 

asigurarea 

formării 

dinamice 

profesionale 

Sporirea accesului 

la formarea 

continuă a 

cadrelor didactice 

şi de conducere 

din învăţămînt 

98.1. Organizarea  2008 Ministerul Identificarea Propunerile sînt 



concursului de 

fondare a centrelor 

de formare Nord şi 

Sud 

Educaţiei şi 

Tineretului 

instituţiilor în 

baza cărora 

vor fi create 

centrele de 

formare 

aprobate 

98.2. Elaborarea 

cadrului normativ 

pentru funcţionarea 

centrelor de 

formare Nord şi 

Sud 

 2008 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Cadrul 

normativ 

elaborat 

Cadrul normativ 

este aprobat 

98.3. Dotarea 

centrelor de 

formare Nord şi 

Sud cu echipament 

 2009 Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Centrele 

dotate 

Centrele sînt 

operaţionale 

99. Asigurarea cu 

cadre medicale a 

instituţiilor 

medico-sanitare, în 

special în spaţiul 

rural 

44517,30 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Instituţiile 

medicale din 

oraşele şi 

satele ţării 

asigurate cu 

cadre 

medicale 

Rata asigurării 

populaţiei urbane 

şi rurale cu medici 

şi asistenţi 

medicali 

99.1. Continuarea 

implementării 

mecanismului de 

acordare a 

facilităţilor pentru 

tinerii specialişti 

încadraţi în cîmpul 

muncii conform 

repartizării 

 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Instituţiile 

medicale 

asigurate cu 

personal 

medical 

Numărul 

personalului 

medical angajat în 

baza facilităţilor 

99.2. 

Implementarea 

mecanismului de 

angajare prin 

concurs a 

medicilor şi 

farmaciştilor din 

sistemul public de 

sănătate 

 2008 Ministerul 

Sănătăţii 

Asigurarea 

transparenţei 

deciziilor de 

angajare, 

promovare 

profesională 

şi managerială 

a medicilor şi 

farmaciştilor 

Mecanismul de 

angajare prin 

concurs este 

implementat 

100. Îmbunătăţirea 

politicilor de 

formare a cadrelor 

în învăţămîntul 

medical şi 

farmaceutic 

4359,70 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Îmbunătăţirea 

managementu 

lui formării 

profesionale a 

resurselor 

umane din 

sistemul 

sănătăţii, 

Proporţia dintre 

numărul 

absolvenţilor 

instituţiilor de 

învăţămînt şi 

numărul tinerilor 

specialişti plasaţi 

în cîmpul muncii 



optimizarea 

cheltuielilor 

necesare în 

acest scop şi 

majorarea 

calităţii 

serviciilor 

medicale 

după absolvire 

100.1. Elaborarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

resurselor umane 

din sistemul de 

sănătate 

 2008-

2009 

Ministerul 

Sănătăţii 

Strategia 

elaborată 

Strategia este 

implementată pe 

etape 

100.2. 

Perfecţionarea 

criteriilor de 

admitere în 

instituţiile de 

învăţămînt medical 

si farmaceutic 

 2008 Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Criterii noi de 

admitere în 

instituţiile de 

învăţămînt 

medical 

elaborate 

Criteriile noi de 

admitere sînt 

adoptate 

100.3. 

Implementarea pe 

etape şi 

perfecţionarea 

instruirii 

(învăţămîntul 

medical şi 

farmaceutic) la 

distanţă 

 2008-

2009 

Ministerul 

Sănătăţii 

Centrele de 

instruire la 

distanţă 

echipate cu 

utilaj 

Numărul centrelor 

funcţionale 

101. Dezvoltarea 

asistenţei medicale 

primare şi a 

asistenţei medicale 

comunitare, a 

îngrijirilor la 

domiciliu şi a celor 

paliative 

25636,50 permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sporirea 

accesului 

populaţiei la 

serviciile de 

sănătate de 

calitate 

Numărul 

instituţiilor 

medicale primare 

din localităţile 

rurale cu statut 

juridic autonom 

101.1. Majorarea 

pînă la 30% a 

ponderii alocărilor 

din fondul de bază 

al asigurărilor 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

către medicina 

primară 

 2008-

2009 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Îmbunătăţirea 

eficienţei de 

alocare a 

mijloacelor 

financiare 

destinate 

sistemului de 

sănătate 

Proporţia 

alocărilor pentru 

asistenţa medicală 

primară din 

fondul de bază al 

asigurărilor 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

101.2. Instruirea  permanen Ministerul Sporirea Numărul 



medicilor din 

medicina primară 

cu funcţii 

manageriale 

t Sănătăţii capacităţilor 

manageriale a 

medicilor din 

medicina 

primară care 

vor activa în 

condiţii de 

autonomie 

juridică 

persoanelor 

instruite 

101.3. Elaborarea 

cadrului normativ 

pentru prestarea 

serviciilor 

medicale 

comunitare, a 

îngrijirilor la 

domiciliu şi a celor 

paliative 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadrul 

normativ 

pentru 

extinderea 

reţelei de 

servicii de 

îngrijiri 

comunitare 

Cadrul normativ 

este aprobat 

102. Creşterea eficienţei 

asistenţei medicale 

secundare şi 

terţiare prin 

modernizarea 

acesteia, creînd 

centre de 

performanţă 

252600,00 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sporirea 

calităţii şi 

crearea unui 

model mai 

eficient al 

serviciului 

spitalicesc 

Servicii de 

asistenţă 

spitalicească 

restructurate, 

conform 

necesităţilor 

estimate şi a 

normativelor 

aprobate 

102.1. Efectuarea 

studiilor de 

fezabilitate ale 

Spitalului Clinic 

Republican şi de 

creare a Centrului 

de Diabetologie 

 2008 Ministerul 

Sănătăţii 

Determinarea 

necesităţilor 

de 

modernizare a 

Spitalului 

Clinic 

Republican 

Studiul este 

efectuat 

102.2. Elaborarea 

Planului general de 

restructurare a 

spitalelor 

 2008 Ministerul 

Sănătăţii 

Determinarea 

modelului 

infrastructu 

rii spitaliceşti 

Planul general de 

restructurare a 

spitalelor este 

elaborat şi aprobat 

de Guvern 

102.3. Crearea 

Centrului de 

Performanţă în 

baza Spitalului 

Clinic Republican 

şi reconstrucţia 

acestuia (faza I şi 

II) 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sporirea 

eficienţei 

operaţionale a 

Spitalului 

Clinic 

Republican 

prin renovarea 

infrastructu 

rii şi a 

Faza I şi II de 

creare şi 

reconstrucţie 

Centrului de 

Performanţă în 

baza Spitalului 

Clinic Republican 

sînt finalizate 



echipamentu 

lui medical 

102.4. Efectuarea 

studiului de 

fezabilitate a 

Spitalului Clinic 

Municipal Bălţi 

 2009 Ministerul 

Sănătăţii 

Determinarea 

necesităţilor 

de 

modernizare 

Studiul este 

efectuat 

102.5. Crearea 

Centrului de 

Performanţă în 

baza Spitalului 

Clinic Municipal 

Bălţi (faza I şi II ) 

 2010-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sporirea 

eficienţei 

operaţionale a 

Spitalului 

Clinic 

Municipal 

Bălţi prin 

renovarea 

infrastructu 

rii şi a 

echipamentul

ui medical 

Faza I şi II de 

creare şi 

reconstrucţie a 

Centrului de 

Performanţă în 

baza Spitalului 

Clinic Municipal 

Bălţi sînt 

finalizate 

103. Creşterea rolului 

sectorului privat în 

prestarea 

serviciilor de 

sănătate, inclusiv 

prin promovarea 

parteneriatului 

public-privat şi a 

formelor de 

asigurare 

facultativă 

482,70 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Crearea unui 

sistem de 

sănătate mai 

accesibil, mai 

calitativ, mai 

sigur şi mai 

confortabil, 

capabil să 

îmbunătăţeas 

că sănătatea 

populaţiei 

Cheltuielile 

sectorului privat 

pentru sănătate în 

% din suma totală 

a cheltuielilor din 

sectorul sănătăţii 

103.1. Ajustarea şi 

completarea 

cadrului normativ 

existent privind 

activitatea privată 

în domeniul 

sănătăţii 

 2008-

2009 

Ministerul 

Sănătăţii 

Cadrul 

normativ 

revizuit 

Cadrul normativ 

este aprobat 

103.2. Identificarea 

posibilităţilor de 

contractare din 

exterior a unor 

servicii (spălătorii, 

bucătării, pază etc.) 

 2010 Ministerul 

Sănătăţii 

Propuneri de 

contractare 

din exterior 

elaborate 

Numărul de 

instituţii care 

contractează 

servicii din 

exterior 

103.3. 

Perfecţionarea 

cadrului normativ 

pentru stimularea 

şi încurajarea 

 2011 Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Cadrul 

normativ 

revizuit 

Cadrul normativ 

este aprobat 



formelor de 

asigurare 

facultativă cu 

diverse pachete 

supraprogram unic 

Medicină 

104. Îmbunătăţirea 

calităţii asistenţei 

medicale şi a 

procesului de 

instruire a cadrelor 

medicale prin 

modernizarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituţiilor 

medico-sanitare 

publice şi de 

învăţămînt medical 

1933036,60 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Eficientizarea 

continuă a 

infrastructu 

rii spitaliceşti, 

utilarea cu 

echipament 

modern şi 

cost-eficient, 

implementare

a 

tehnologiilor 

noi de 

tratament, alte 

măsuri care 

vor reduce 

costurile fixe 

Proporţia 

instituţiilor 

medico-sanitare 

publice şi a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

medical a căror 

bază tehnico - 

materială a fost 

modernizată 

conform nevoilor 

estimate şi 

normativelor 

aprobate din 

numărul total de 

instituţii medico-

sanitare publice şi 

de instituţii de 

învăţămînt 

medical 

104.1. 

Îmbunătăţirea 

calităţii asistenţei 

medicale primare 

prin reabilitarea 

bazei tehnico-

materiale, inclusiv 

dotarea cu utilaj 

medical, a 

centrelor de 

sănătate din mediul 

rural 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Centrele de 

sănătate din 

spaţiul rural 

reabilitate şi 

dotate cu 

utilaj medical 

Numărul de centre 

de sănătate 

reabilitate şi 

dotate 

104.2. Creşterea 

calităţii asistenţei 

medicale acordate 

de echipa 

medicilor de 

familie prin 

asigurarea cu 

transport a 

centrelor de 

sănătate şi a 

oficiilor medicilor 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Centre de 

sănătate din 

spaţiul rural 

asigurate cu 

transport 

Numărul centrelor 

de sănătate şi a 

oficiilor medicilor 

de familie 

asigurate cu 

transport 



de familie din 

localităţile rurale 

104.3. 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

tratamentului în 

condiţii de spital al 

bolnavilor cu 

tuberculoză prin 

reconstrucţia 

clădirilor şi dotarea 

cu echipament a 

Spitalului de boli 

tuberculoase 

"Vorniceni", r-nul 

Străşeni 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Spitalul de 

boli 

turbeculoase 

reconstruit şi 

asigurat cu 

echipament 

medical 

Proporţia de 

efectuare a 

reconstrucţiei 

clădirilor şi dotării 

cu echipament 

104.4. 

Îmbunătăţirea 

calităţii asistenţei 

medicale secundare 

prin reconstrucţia 

şi dotarea cu 

echipament a 

spitalelor raionale- 

pilot 

 2008–

2009 

Ministerul 

Sănătăţii 

Spitalele 

raionale-pilot 

reconstruite şi 

dotate cu 

echipament 

Proporţia de 

efectuare a 

reconstrucţiei 

clădirilor şi dotării 

cu echipament 

104.5. Creşterea 

calităţii procesului 

de instruire a 

cadrelor medicale 

prin consolidarea 

bazei tehnico-

materiale a 

învătămîntului 

medical superior şi 

mediu de 

specialitate 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Baza tehnico-

materială a 

instituţiilor 

învăţămîntu 

lui medical 

superior şi 

mediu de 

specialitate 

consolidată 

Numărul de 

instituţii cu bază 

tehnico-materială 

consolidată 

104.6. 

Îmbunătăţirea 

calităţii asistenţei 

medicale de 

urgenţă prin 

dotarea cu 

echipament 

medical 

performant, în 

special a sălilor de 

operaţie, secţiilor 

de reanimare şi 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sălile de 

operaţie, 

secţiile de 

reanimare şi 

terapie 

intensivă şi 

cele de 

imagistică 

dotate cu 

echipament 

performant 

Numărul de 

instituţii cu săli de 

operaţie, secţii de 

reanimare şi 

terapie intensivă 

şi de imagistică 

dotate cu 

echipament 

performant 



terapie intensivă şi 

secţiilor de 

imagistică a 

instituţiilor 

medico-sanitare 

publice 

104.7. Creşterea 

capacităţilor de 

evaluare a 

sistemului de 

sănătate prin 

achiziţionarea pe 

etape a softurilor şi 

a echipamentului 

informaţional 

pentru Sistemul 

Informaţional 

Medical Integrat 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Reţeaua 

Sistemului 

Informaţional 

Medical 

Integrat creată 

pe etape 

Numărul de 

instituţii conectate 

la Sistemul 

Informaţional 

Medical Integrat 

105. Dezvoltarea şi 

implementarea 

sistemului de 

management al 

calităţii în sistemul 

de sănătate 

10375,70 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Creşterea 

calităţii 

serviciilor 

medicale 

Proporţia 

satisfacţiei a 

populaţiei 

conform cercetării 

bugetelor 

gospodăriilor 

casnice 

105.1. Elaborarea 

şi diseminarea 

protocoalelor, 

ghidurilor pe 

diferite niveluri de 

asistenţă medicală 

 2009-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Protocoale şi 

ghiduri 

elaborate 

Numărul de 

protocoale şi 

ghiduri aprobate 

105.2. 

Perfecţionarea 

sistemului de 

acreditare în 

sănătate 

 2008 Ministerul 

Sănătăţii 

Cadru 

normativ de 

acreditare 

revizuit 

Cadrul normativ 

este aprobat 

105.3. Crearea 

mecanismelor 

instituţionale 

pentru soluţionarea 

litigiilor pacienţilor 

pe cale 

extrajudiciară 

 2008-

2009 

Ministerul 

Sănătăţii 

Mecanisme 

instituţio 

nale create 

Mecanisme 

instituţionale 

funcţionale 

106. Fortificarea 

serviciilor de 

sănătate pentru 

mamă şi copil 

62811,00 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Atingerea 

Obiectivelor 

de Dezvoltare 

a Mileniului 

prin 

Raportul 

mortalităţii 

infantile 

Raportul 

mortalităţii 



micşorarea 

mortalităţii 

infantile şi a 

mortalităţii 

materne 

copiilor în vîrsta 

de pînă la 5 ani. 

Raportul 

mortalităţii 

materne 

106.1. Crearea şi 

dotarea a trei 

centre regionale de 

reanimare şi 

terapie intensivă 

pediatrică şi a 

sistemului de 

referire cu 

asigurarea 

condiţiilor de 

transportare 

asistată pentru 

copiii de virstă 

fragedă ce necesită 

terapie intensivă şi 

reanimare, precum 

şi asigurarea 

acoperirii cu 

vaccinuri conform 

Programului 

naţional de 

imunizări 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Centre 

regionale şi 

sistemul de 

referire creat 

Centre regionale 

şi sistemul de 

referire funcţional 

106.2. Fortificarea 

a 10 centre 

perinatologice de 

nivelul I, a 3 centre 

de nivelul II şi a 

centrului 

perinatologic de 

nivelul III, reieşind 

din trecerea 

întregistrării 

naşterilor cu masa 

copilului de la 500 

de grame şi 

termenul de 

gestaţie de 22 

săptămîni 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Centre 

perinatolo 

gice de 

nivelul I, II şi 

III fortificate, 

reieşind din 

necesităţile 

îngrijirii 

copiilor cu 

masa de la 

500 grame 

Centre 

perinatologice de 

nivelul I, II şi III 

funcţionale pentru 

îngrijirea copiilor 

cu masa de la 500 

grame 

106.3 Asigurarea 

acoperirii cu 

vaccinuri conform 

Programului 

Naţional de 

 2008-

2010 

Ministerul 

Sănătăţii 

Asigurarea 

acoperirii 

vaccinale de 

peste 95% a 

vîrstelor şi 

Proporţia 

asigurării cu 

vaccinuri a 

Programului 

Naţional de 



Imunizări contingente 

lor de 

populaţie 

ţintă, 

implementare

a vaccinurilor 

noi 

Imunizări 

106.4. Realizarea 

cercetărilor privind 

discrepanţa dintre 

speranţa de viaţă la 

naştere la femei şi 

bărbaţi şi 

elaborarea 

ulterioară a unor 

programe de 

reducere a 

diferenţei 

 2010-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Baza de 

informare cu 

privire la 

cauzele 

discrepanţei 

în speranţa de 

viaţă 

Studiu realizat 

107. Extinderea 

serviciilor de 

sănătate 

prietenoase 

tinerilor şi 

asigurarea 

accesului la 

informare, educaţie 

şi comunicare în 

problemele pentru 

tineri 

242,00 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Ameliorarea 

indicatorilor 

de sănătate în 

rîndul 

tinerilor, în 

special prin 

reducerea 

incidenţei 

IST, inclusiv 

HIV/SIDA, 

reducerea 

sarcinii 

nedorite, a 

utilizării de 

droguri 

printre 

adolescenţi 

etc. 

Proporţia 

adolescenţilor de 

15-19 ani în 

structura 

persoanelor HIV 

infectate 

Elaborarea şi 

aprobarea cadrului 

normativ şi a 

mecanismelor de 

contractare şi 

finanţare a 

serviciilor de 

sănătate 

prietenoase 

tinerilor 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Cadru 

normativ şi 

mecanisme 

elaborate 

Cadrul normativ 

şi mecanismele 

sînt aprobate 

108. Fortificarea 

controlului asupra 

463999,80 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Creşterea 

eficacităţii 

Incidenţa globală 

prin tuberculoză. 



bolilor 

transmisibile, în 

special TBC, 

HIV/SIDA şi ITS 

intervenţii 

lor în 

controlul 

bolilor 

transmisibile 

Incidenţa prin 

infecţia HIV. 

Incidenţa prin 

sifilis şi gonoreea 

la 100000 

populaţie 

108.1. Extinderea 

şi consolidarea 

sistemului de 

monitorizare şi 

evaluare a 

tuberculozei, 

HIV/SIDA şi 

maladiilor sexual-

transmisibile, 

inclusiv crearea 

sistemului 

informaţional 

pentru 

supravegherea 

epidemiologică 

intervenţională a 

maladiilor 

infecţioase 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Sistemul de 

monitorizare 

şi evaluare 

creat 

Sistemul de 

monitorizare şi 

evaluare 

funcţional 

108.2. 

Implementarea 

campaniei 

naţionale anti 

HIV/SIDA, 

inclusiv pentru 

schimbarea 

comportamentului 

în rîndul 

adolescenţilor cu 

risc sporit de 

infectare HIV şi 

pentru combaterea 

stigmei, 

discriminării si 

izolării copiilor 

afectaţi de HIV şi 

familiilor lor 

 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Campania de 

informare 

implementată 

Numărul de 

activităţi realizate 

în cadrul 

campaniei 

108.3. Continuarea 

implementării 

Strategiei DOTS 

(tratament asigurat 

şi supravegheat al 

tuberculozei) 

 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Strategia 

implementată 

Numărul de cazuri 

detectate în fază 

precoce 



108.4. Sporirea 

accesului 

persoanelor care 

trăiesc cu 

HIV/SIDA la 

asistenţă medicală 

şi socială 

 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Creşterea 

gradului de 

acoperire a 

persoanelor 

care trăiesc cu 

HIV/SIDA cu 

asistenţă 

medicală şi 

socială 

Numărul de 

beneficiari de 

asistenţă medicală 

Numărul de 

servicii 

109. Fortificarea 

sănătăţii publice 

prin reducerea 

poverii bolilor 

noncontagioase 

9420,20 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Îmbunătăţirea 

indicatorilor 

de sănătate 

publică atît la 

nivel naţional, 

cît şi la nivel 

teritorial 

Incidenţa şi 

prevalenţa prin 

maladii 

nontransmisibile 

109.1. Elaborarea 

Strategiei de 

control a 

maladiilor 

noncontagioase 

 2009 Ministerul 

Sănătăţii 

Strategia de 

control a 

maladiilor 

noncontagioa 

se elaborată 

Strategia este 

aprobată 

109.2. Prevenirea 

maladiilor prin 

carenţă de Iod 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Iodarea 

universală a 

sării utilizată 

în alimentaţie 

Programul 

naţional de 

eradicare a 

tulburărilor de iod 

este evaluat 

109.3. Prevenirea 

maladiilor prin 

carenţă de Fier 

 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Programul 

naţional de 

prevenire a 

maladiilor 

prin carenţă 

de Fier 

elaborat 

Programul 

naţional este 

implementat 

109.4. 

Implementarea 

campaniilor 

naţionale anti-

fumat şi antialcool 

şi de prevenire a 

traumatismelor şi 

accidentelor la 

copii 

 2009–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Campanii de 

informare 

realizate 

Numărul de 

activităţi realizate 

în cadrul 

campaniilor 



109.5. Dezvoltarea 

monitoringului 

socio-igienic cu 

monitorizarea şi 

eficientizarea 

controlului 

factorilor de risc 

comportamentali şi 

cei din mediul de 

trai 

 2009 Ministerul 

Sănătăţii 

Informaţii 

privind 

factorii de risc 

comportamen 

tali şi cei din 

mediul de trai 

Sistemul de 

monitoring socio-

igienic este 

funcţional 

110. Dezvoltarea 

serviciilor de 

sănătate mintală 

5080,90 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii 

Servicii de 

sănătate 

mintală 

îmbunătăţite 

Numărul de 

pacienţi integraţi 

multidimensional 

Perfecţionarea 

cadrului normativ 

în domeniul 

sănătăţii mintale şi 

crearea de 

alternative la 

spitalizare/îngrijire 

şi supraveghere a 

bolnavilor 

 2008–

2011 

Ministerul 

Sănătăţii 

Cadru 

normativ 

elaborat şi 

sistem 

alternativ 

creat 

Cadrul normativ 

este aprobat şi 

sistemul alternativ 

este funcţional 

111. Sporirea echităţii şi 

transparenţei în 

cadrul asigurărilor 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

şi a protecţiei 

financiare a 

populaţiei care se 

confruntă cu 

probleme de 

sănătate 

1900,70 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Sistemul de 

asigurări 

obligatorii 

îmbunătăţit 

Proporţia 

populaţiei 

cuprinse cu 

asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

(85% către 2011) 

111.1. Elaborarea 

metodologiei de 

trecere treptată de 

la contribuţia sub 

formă de sumă fixă 

la contribuţia 

calculată sub forma 

de cotă procentuală 

raportată la 

venituri şi de 

ajustare a 

mecanismului de 

plată per capita, în 

funcţie de 

 2010-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Metodologia 

şi mecanismul 

elaborat 

Metodologia şi 

mecanismul este 

adoptat 



diferenţele 

structurii 

demografice a 

populaţiei şi 

numărul de 

persoane 

înregistrate la 

medicul de familie 

111.2. Plasarea pe 

paginile web a 

Ministerului 

Sănătăţii, 

Companiei 

Naţionale de 

Asigurări în 

Medicină şi 

instituţiilor 

medico-sanitare 

publice a bugetelor 

şi dărilor de seamă 

financiare, 

informaţiei despre 

achiziţii 

 Permanen

t 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Instituţiilor 

medicale 

publice, 

proiectele 

bugetelor şi 

rapoartelor 

financiare sînt 

plasate pe 

paginile web 

Numărul 

instituţiilor pentru 

care informaţia 

este plasată pe 

pagina web 

112. Dezvoltarea 

mecanismelor de 

motivare, inclusiv 

prin programe 

adecvate de 

informare a 

populaţiei cu 

ocupaţie 

individuală din 

sectorul agrar 

pentru a se include 

în schema de 

asigurare 

obligatorie de 

asistenţă medicală 

3952,60 2008-

2011 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Sporirea 

gradului de 

acoperire cu 

asigurări 

medicale 

obligatorii a 

populaţiei din 

sectorul agrar 

Proporţia 

populaţiei 

asigurate din 

sectorul agrar 

(75% către 2011) 

112.1. Informarea 

adecvată a 

angajatorilor şi 

angajaţilor din 

localităţile rurale în 

privinţa 

asigurărilor 

medicale 

obligatorii 

 Permanen

t 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Campanii de 

informare 

realizate 

Numărul de 

evenimente în 

cadrul 

campaniilor 

112.2. Elaborarea  2010- Ministerul Mecanism Mecanismul este 



şi aplicarea 

metodelor de 

achitare 

diferenţiată a 

primelor de 

asigurare pentru 

populaţia cu 

ocupaţie 

individuală din 

sectorul agrar 

2011 Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

elaborat adoptat 

113. Modernizarea 

serviciilor 

structurilor 

Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

247496,70 2008-

2011 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Sporirea 

eficacităţii şi 

eficienţei 

Agenţiei 

Numărul 

şomerilor 

implicaţi în 

programe de 

măsuri active 

113.1. 

Implementarea 

recomandărilor 

Organizaţiei 

Internaţionale a 

Muncii orientate 

spre îmbunătăţirea 

capacităţii Agenţiei 

Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de 

Muncă 

 2008 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Elaborarea 

unui plan de 

acţiuni în baza 

recomandări 

lor 

Organizaţiei 

Internaţio 

nale a Muncii 

Implementarea 

treptată a planului 

de acţiuni 

113.2. Dezvoltarea 

şi întreţinerea 

sistemului 

informaţional al 

pieţei muncii, 

inclusiv 

componentul 

migraţiei forţei de 

muncă 

 2008-

2011 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Sistem 

informaţional 

unic al pieţei 

muncii creat 

Sistemul 

informaţional este 

funcţional 

113.3. Dotarea 

agenţiilor 

teritoriale pentru 

ocuparea forţei de 

muncă cu spaţii şi 

posturi de 

autoinformare 

 2009 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Prestarea 

serviciilor de 

autoinformare 

Numărul 

beneficiarilor de 

servicii de 

mediere 

electronică şi 

autoinformare 

113.4. Elaborarea 

şi promovarea 

Strategiei de 

comunicare şi a 

Strategiei 

 2009 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Implicarea 

partenerilor 

sociali în 

elaborarea şi 

implementare

Numărul 

structurilor 

implicate în 

proces 



dialogului social Muncă a politicilor 

113.5. Efectuarea 

studiului cu privire 

la serviciile 

prestate şi impactul 

măsurilor 

promovate de către 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

asupra situaţiei 

tineretului pe piaţa 

forţei de muncă 

 2008 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Îmbunătăţirea 

bazei de 

informare a 

politicilor 

Studiul este 

elaborat 

113.6. Elaborarea 

şi implementarea 

Metodologiei de 

analiză şi prognoză 

a pieţei muncii. 

Dezvoltarea 

compartimentului 

analiză şi prognoză 

în sistemul 

Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Metodologia 

de analiză şi 

prognoză a 

pieţei muncii 

Metodologia este 

aplicată 

114. Promovarea 

mobilităţii interne 

a forţei de muncă 

prin acordarea 

indemnizaţiei unice 

de stimulare a 

forţei de muncă 

3748,50 Permanen

t 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Implementare

a procedurii 

de stimulare a 

mobilităţii 

şomerilor 

Numărul 

beneficiarilor de 

indemnizaţii 

115. Crearea a 3 centre 

de integrare pe 

piaţa muncii a 

persoanelor 

vulnerabile şi a 3 

centre de informare 

în domeniul 

migraţiei 

1590,00 2009 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

Centrele 

create şi 

operaţionale 

Numărul 

beneficiarilor 

Numărul 

serviciilor prestate 

116. Eficientizarea 

sistemului de 

prestaţii de 

asistenţă socială 

prin direcţionarea 

resurselor către 

segmentele 

vulnerabile ale 

2413262,50 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Prestaţii 

sociale 

orientate către 

cei mai 

nevoiaşi 

Cota chintilelor I 

şi II în suma totală 

a prestaţiilor 

sociale 



populaţiei 

116.1. Substituirea 

compensaţiilor 

nominative cu 

ajutorul social 

acordat, conform 

evaluării 

veniturilor 

 2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Implementare

a sistemului 

de prestaţii 

sociale în 

baza evaluării 

veniturilor 

Sistemul este 

implementat 

116.2. 

Monitorizarea şi 

evaluarea 

sistematică a 

rezultatelor 

implementării 

sistemului de 

prestaţii sociale în 

baza evaluării 

veniturilor 

 2009-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Raportul de 

evaluare 

elaborat 

Raportul de 

evaluare este 

publicat 

117. Elaborarea şi 

implementarea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

"Asistenţa Socială" 

39149,40 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Îmbunătăţirea 

evidenţei 

beneficiari 

lor 

Sistemul este 

funcţional 

117.1. Elaborarea 

Concepţiei 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

"Asistenţa socială" 

şi implementarea 

Sistemului 

 2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Concepţia şi 

sistemul 

elaborate 

Sistemul este 

implementat 

117.2. Integrarea 

Sistemului 

informaţional 

automatizat 

"Protecţia 

Copilului" în 

Sistemul 

informaţional 

automatizat 

"Asistenţa Socială" 

 2008–

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistemul 

informaţional 

automatizat 

"Protecţia 

Copilului" 

integrat în 

Sistemul 

informaţional 

automastizat 

"Asistenţa 

Socială" 

Sistemul este 

integrat 

118. Dezvoltarea reţelei 

naţionale de 

asistenţi sociali, 

inclusiv 

dezvoltarea unui 

464,20 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Reţeaua de 

asistenţi 

sociali 

dezvoltată 

Numărul de 

asistenţi sociali 

instruiţi 



sistem de 

perfecţionare 

pentru asistenţii 

sociali şi 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

pentru menţinerea 

acestora 

118.1. Elaborarea 

şi promovarea 

Strategiei de 

instruire continuă a 

personalului care 

activează în 

domeniul asistenţei 

sociale 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Curriculumul 

pentru 

formarea 

continuă în 

asistenţa 

socială 

elaborat 

Curiculumul este 

aprobat 

118.2. Crearea 

mecanismului de 

supervizare 

profesională a 

asistenţilor sociali 

şi lucrătorilor 

sociali 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

aprobat 

119. Eficientizarea 

sistemului de 

servicii sociale prin 

dezinstituţionali 

zarea copiilor şi 

adulţilor din 

sistemul de 

îngrijire 

rezidenţială şi 

reintegrarea lor în 

comunitate prin 

oferirea serviciilor 

comunitare de tip 

familie 

125857,50 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Reducerea 

numărului 

beneficiari 

lor din 

instituţiile 

rezidenţiale 

Numărul 

persoanelor 

dezinstituţionali 

zate 

119.1. Elaborarea 

unui cadru 

strategic pentru 

dezinstituţionali 

zarea adulţilor 

 2009-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadru 

strategic 

elaborat 

Cadrul strategic 

este aprobat 

119.2. Evaluarea 

complexă a 

instituţiilor 

rezidenţiale şi a 

beneficiarilor din 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Evaluarea 

tuturor 

instituţiilor 

rezidenţiale 

pentru copii şi 

Planul de 

reorganizare a 

instituţiilor 

rezidenţiale este 

elaborat 



punct de vedere al 

serviciilor sociale 

prestate şi al 

costului pentru 

beneficiar 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

adulţi 

efectuată 

119.3. Elaborarea 

mecanismelor 

pentru securizarea 

şi redirecţionarea 

resurselor 

financiare de la 

sistemul rezidenţial 

spre dezvoltarea 

serviciilor de 

asistenţă socială 

 2008-

2009 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

aprobat 

119.4. Elaborarea 

mecanismului de 

separare a 

serviciilor 

educaţionale de 

cele sociale în 

instituţiile 

rezidenţiale 

 2008-

2009 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Tineretului 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

aprobat 

119.5. Elaborarea 

mecanismului de 

separare a 

serviciilor 

medicale de cele 

sociale în 

instituţiile 

rezidenţiale 

 2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

aprobat 

 119.6. Dezvoltarea 

sistemului de 

prevenire a 

instituţionalizării în 

unităţile 

administrativ-

teritoriale pentru 

toate categoriile de 

beneficiari 

 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadrul legal 

de prevenire 

definitivat 

Sistemul de 

prevenire este 

instituit 

120. Dezvoltarea 

sistemului integrat 

de servicii sociale 

112924,00 2008–

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Servicii 

sociale de 

calitate şi 

accesibile 

Numărul 

beneficiarilor de 

servicii Numărul 

de servicii sociale 

pe tipuri 

120.1. Dezvoltarea 

cadrului legal 

pentru sistemul 

 2008 – 

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Cadrul legal 

pentru 

dezvoltarea 

Cadrul legal este 

aprobat 



integrat de servicii 

de asistenţă socială 

Familiei şi 

Copilului 

sistemului 

integrat de 

servicii 

sociale 

elaborat 

120.2. Elaborarea 

şi promovarea 

standardelor 

minime de calitate 

pentru serviciile de 

asistenţă socială 

 2008–

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Standardele 

elaborate 

Standardele sînt 

aprobate 

120.3. Dezvoltarea 

mecanismului de 

acreditare a 

prestatorilor de 

servicii şi inspecţie 

a calităţii 

serviciilor de 

asistenţă socială 

 2008 -

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Mecanismul 

de acreditare 

elaborat 

Mecanismul este 

implementat 

120.4. Elaborarea 

şi implementarea 

mecanismului de 

contractare a 

serviciilor de 

asistenţă socială 

 2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Finanţelor 

Mecanismul 

elaborat 

Mecanismul este 

implementat 

121. Reformarea 

sistemului de 

evaluare şi 

determinare a 

disabilităţii şi a 

capacităţii de 

muncă 

658759,90 2008-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Asigurarea 

unei 

incluziuni mai 

bune a 

persoanelor 

cu disabilităţi 

Sistemul de 

determinare a 

disabilităţii 

reformat 

121.1. Elaborarea 

şi aprobarea 

cadrului legal 

privind protecţia 

socială a 

persoanelor cu 

disabilităţi 

 2008-

2009 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadrul legal 

elaborat 

Cadrul legal este 

aprobat 

 121.2. Elaborarea 

cadrului strategic 

de reformare a 

sistemului de 

determinare a 

disabilităţii şi a 

capacităţii de 

muncă 

 2008 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadrul 

strategic 

elaborat 

Cadrul strategic 

este aprobat 



121.3. 

Pilotarea/testarea 

sistemului de 

determinare a 

disabilităţii şi a 

capacităţii de 

muncă 

 2009 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Testarea 

sistemului 

efectuată 

Recomandări 

pentru 

implementarea pe 

întreg teritoriul 

ţării 

121.4. Elaborarea 

cadrului normativ 

privind sistemul de 

determinare a 

disabilităţii şi a 

capacităţii de 

muncă 

 2009-

2011 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat 

Cadrul normativ 

este implementat 

122. Formarea 

sistemului de 

prognozare în 

domeniul 

asigurărilor sociale 

de stat 

464,20 2008–

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Bugetul 

asigurărilor 

sociale de stat 

este elaborat 

cu prevederea 

situaţiilor 

demografice 

şi economice 

viitoare 

Modele de 

simulare a 

sistemului de 

pensii aplicate 

122.1. Elaborarea 

metodologiei de 

prognozare 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Metodologie 

elaborată 

Metodologia este 

aplicată 

122.2. Identificarea 

şi elaborarea 

setului de 

indicatori primari 

(prognoza 

economică şi 

demografică) 

 2009 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Indicatori 

elaboraţi 

Indicatorii sînt 

aplicaţi 

122.3. Ajustarea şi 

punerea în aplicare 

a programului de 

modelare a situaţiei 

eonomico-

demografice 

 2010 Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Program de 

modelare 

ajustat 

Programul de 

modelare este 

aplicat 

123. Unificarea 

sistemului de 

pensionare 

19898423,4

0 

2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului 

Sistem 

unificat de 

pensionare 

Rata de înlocuire, 

conform normelor 

Cartei sociale 

europene 

123.1. Modificarea 

cadrului legal cu 

scopul 

 2008-

2010 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Legislaţia 

naţională în 

domeniu 

Legislaţia este 

adoptată 



implementării 

principiului 

dependenţei între 

mărimea 

contribuţiilor 

plătite şi mărimea 

pensiilor primite şi 

ajustarea 

coeficientului de 

înlocuire la 

normele europene 

Familiei şi 

Copilului 

armonizată cu 

normele 

europene 

 123.2. Dezvoltarea 

segmentului de 

evidenţă 

personificată 

pentru 

contribuabilii din 

sectorul agrar 

 2008-

2009 

Ministerul 

Protecţiei 

Sociale, 

Familiei şi 

Copilului, 

Casa 

Naţională de 

Asigurări 

Sociale 

Sistemul 

elaborat 

Sistemul este 

operaţional 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

124. Crearea şi 

consolidarea 

instituţiilor şi 

instrumentelor 

pentru 

implementarea 

politicii de 

dezvoltare 

regională 

67324,14 Permanen

t 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Crearea 

tuturor 

instituţiilor şi 

instrumentelor 

pentru 

dezvoltarea 

regională 

Toate instituţiile 

şi instrumentele 

sînt create 

124.1. Finalizarea 

şi aprobarea 

Strategiei 

Naţionale de 

dezvoltare 

regională 

 2008 Ministerul 

Administraţi

ei Publice 

Locale 

Strategia 

Naţională de 

dezvoltare 

regională este 

elaborată 

Strategia 

Naţională de 

dezvoltare 

regională este 

aprobată 

 124.2. Elaborarea 

şi aprobarea 

regulamentelor 

Consiliului 

Naţional pentru 

dezvoltare 

regională, 

consiliilor 

regionale pentru 

dezvoltare şi 

agenţiilor de 

dezvoltare 

 2008 Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Regulamentel

e elaborate 

Regulamentele 

sînt aprobate de 

către Guvern 



regională 

124.3. Crearea 

Consiliului 

Naţional pentru 

dezvoltare 

regională şi 

consiliilor 

regionale pentru 

dezvoltare şi 

constituirea 

succesivă a 

agenţiilor de 

dezvoltare 

regională în 

regiunile de 

dezvoltare Nord, 

Centru şi Sud 

 2008 Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Instituţiile 

create 

Toate instituţiile 

funcţionează 

124.4. Finalizarea 

şi adoptarea 

strategiilor de 

dezvoltare 

regională şi a 

planurilor 

operaţionale cu 

participarea 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale, 

ONG-urilor şi 

sectorului privat 

 2008 Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Documentele 

elaborate 

Documentele sînt 

aprobate 

124.5. Crearea 

unui mecanism 

armonizat de 

finanţare pentru 

canalizarea 

fondurilor bugetare 

şi externe în 

proiecte 

investiţionale 

identificate în 

Strategia de 

dezvoltare 

regională 

 2008 Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale, 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului, 

Ministerul 

Finanţelor 

Mecanismul 

creat 

Mecanismul 

funcţionează 

125. Asigurarea 

funcţionalităţii 

Direcţiei pentru 

dezvoltarea 

regională a 

1276,00 2008 Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Consolidarea 

capacităţilor 

Ministerului 

Administra 

ţiei Publice 

Direcţia 

specializată 

funcţională 



Ministerului 

Administraţiei 

Publice Locale 

Locale în 

promovarea 

politicii de 

dezvoltare 

regională 

126. Implementarea 

proiectelor şi 

programelor de 

dezvoltare 

regională cu accent 

pe regiunile de 

dezvoltare Nord, 

Centru şi Sud 

612500,00 Permanen

t 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Reducerea 

disparităţi 

lor în 

dezvoltarea 

regiunilor 

Suma bugetelor 

proiectelor 

implementate în 

cele trei regiuni 

(mii lei) 

126.1. Instruirea şi 

consultarea 

actorilor regionali 

în vederea atragerii 

resurselor 

suplimentare 

pentru proiecte de 

dezvoltare 

regională 

 Permanen

t 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Consolidarea 

capacităţilor 

actorilor 

regionali 

Volumul surselor 

atrase suplimentar 

pentru 

implementarea 

proiectelor 

126.2. Organizarea 

concursurilor 

publice şi 

selectarea în baza 

unor criterii 

stabilite a celor mai 

reuşite propuneri 

de proiecte în 

regiuni 

 Permanen

t 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Concursurile 

desfăşurate 

conform 

criteriilor 

Numărul 

proiectelor 

selectate pentru 

implementare 

 126.3. 

Monitorizarea şi 

evaluarea 

implementării 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională 

 Permanen

t 

Ministerul 

Administra 

ţiei Publice 

Locale 

Crearea 

sistemului de 

monitorizare 

şi evaluare 

Sistemul de 

monitorizare şi 

evaluare este 

elaborat şi 

implementat 

127. Înfiinţarea a trei 

parcuri industriale 

în raza de creştere 

regională 

33300,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

3 parcuri 

industriale 

înfiinţate 

Procentul de 

creştere a 

investiţiilor 

străine directe 

Numărul locurilor 

de muncă create 

127.1. Studiul de 

prefezabilitate şi 

analiza cost-

beneficiu pentru 3 

 2008 Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Studiul 

elaborat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la 

fiabilitatea 



parcuri-pilot înfiinţării 

parcurilor 

industriale 

127.2. Studiul de 

fezabilitate (analiza 

polilor potenţiali 

de creştere, analiza 

pieţei, evaluarea 

impactului 

ambiental) 

 2008-

2009 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Studiul 

elaborat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la 

fiabilitatea 

înfiinţării 

parcurilor 

industriale în 

locuri specifice 

127.3. Renovarea 

infrastructurii, 

consolidarea 

prestatorilor de 

servicii, 

constituirea 

parteneriatelor şi 

desfăşurarea altor 

activităţi necesare 

pentru înfiinţarea 

parcurilor 

industriale 

identificate 

 2008 - 

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Activităţile 

desfăşurate 

Numărul de 

parcuri industriale 

înfiinţate 

128. Crearea Zonei 

Economice Libere 

"Aeroportul 

Mărculeşti" 

20,00 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Majorarea 

volumului 

transportări 

lor aeriene de 

mărfuri 

Majorarea 

numărului de 

întreprinderi 

care activează 

în acest 

domeniu 

Numărul de 

întreprinderi care 

activează în Zona 

Economică Liberă 

128.1. Elaborarea 

studiului de 

fezabilitate privind 

crearea Zonei 

Economice Libere 

"Aeroportul 

Mărculeşti" 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Studiul 

elaborat 

Studiul conţine 

recomandări cu 

privire la 

fiabilitatea creării 

Zonei Economice 

Libere 

128.2. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind Zona 

Economică Liberă 

"Aeroportul 

Mărculeşti" 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

Crearea bazei 

normative şi 

juridice 

pentru 

funcţionarea 

Zonei 

Baza normativă şi 

juridică este 

adoptată 



Economice 

Libere 

128.3. Crearea 

unui centru 

regional de 

logistică de tip 

Cargo în cadrul 

Zonei Economice 

Libere "Aeroportul 

Mărculeşti" 

 2008-

2011 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Comerţului 

  

129. Îmbunătăţirea 

managementului 

terenurilor agricole 

27000,00 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Crearea 

condiţiilor 

optime de 

lucrare a 

terenurilor 

agricole/creşte

rea 

productivită 

ţii terenurilor 

agricole 

Productivitatea 

terenurilor 

agricole Valoarea 

adăugată brută la 

ha 

129.1. 

Implementarea 

proiectelor-pilot de 

consolidare/ 

reparcelare a 

terenurilor agricole 

20000,00 2008-

2009 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

de Cadastru 

Creşterea 

suprafeţelor 

terenurilor 

agricole 

consolidate 

/reparcelate 

Suprafaţa 

terenurilor agicole 

consolidate/ 

reparcelate 

129.2. Realizarea 

unui studiu privind 

impactul 

implementării 

proiectelor-pilot de 

consolidare a 

terenurilor agricole 

 2010-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Impactul 

evaluat 

Studiul este 

realizat 

129.3. Elaborarea 

Concepţiei cu 

privire la Sistemul 

Informaţional 

Agricol 

 2008-

2009 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Concepţia 

elaborată 

Concepţia este 

aprobată 

130. Crearea şi 

implementarea 

unui sistem integru 

de sporire şi 

reproducere a 

fertilităţii solului 

2989,00 2009-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Centrul 

Republican 

Menţinerea şi 

sporirea 

fertilităţii 

solului 

Sistem integrat de 

sporire şi 

reproducere a 

fertilităţii solului 



de 

Pedologie 

Aplicată 

130.1. Elaborarea 

cadrului 

informaţional – 

aplicativ de 

tranziţie treptată la 

sistemul alternativ 

de fertilizare 

organică şi 

reproducere a 

fertilităţii solurilor 

 2010 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Centrul 

Republican 

de 

Pedologie 

Aplicată 

Baza 

electronică de 

date 

agropedolo 

gice ale 

solurilor 

creată 

Numărul 

persoanelor care 

au beneficiat de 

informaţie 

130.2. Promovarea 

şi implementarea 

tehnologiilor de 

fertilizare organică 

a solurilor în cadrul 

unor raioane 

pedogeografice 

pilot 

 2009-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Centrul 

Republican 

de 

Pedologie 

Aplicată 

Crearea 

loturilor 

demonstrative 

în cadrul unor 

terenuri-pilot 

amenajate în 

diverse 

condiţii 

pedoclimatice 

Numărul de 

seminare 

Numărul de 

evenimente de 

mediatizare 

130.3. Elaborarea 

şi implementarea 

planului naţional 

de restabilire a 

sistemului 

alternativ de 

fertilizare organică 

a solurilor 

 2011 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Centrul 

Republican 

de 

Pedologie 

Aplicată 

Planul 

naţional de 

tranziţie 

treptată la 

sistemul 

alternativ de 

fertilizare 

organică a 

solurilor 

elaborat 

Raport de 

implementare 

131. Reabilitarea 

sistemelor de 

irigare 

482790,00 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Moldovei" 

Creşterea 

nivelului de 

aprovizionare 

cu sisteme de 

irigare a 

terenurilor 

agricole 

Suprafaţa 

terenurilor irigată 

131.1. Reabilitarea 

sistemelor de 

irigare existente 

 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Moldovei" 

Reabilitarea 

sistemelor de 

irigare pe o 

suprafaţă de 

16,8 mii ha 

(15 raioane) 

Suprafaţa 

terenurilor irigate 

131.2. Crearea 

asociaţiilor 

 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Sporirea 

capacităţilor 

Numărul 

asociaţiilor create 



utilizatorilor de apă Moldovei" de utilizare a 

resurselor de 

apă 

132. Dezvoltarea 

sistemului de 

prestări de servicii 

mecanizate 

81000,00 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Consolidarea 

reţelei 

prestatorilor 

de servicii 

mecanizate 

Înzestrarea cu 

tehnică agricolă 

Fondarea 

staţiunilor 

tehnologice de 

maşini pentru 

deservirea 

gospodăriilor 

agricole cu tehnică 

agricolă 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Fondarea 

anuală a 50 

staţiuni 

tehnologice 

de maşini 

Numărul de 

staţiuni create 

133. Dezvoltarea 

infrastructurii de 

marketing în 

sectorul agrar 

85300,00 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

AGROInfor

m 

Dezvoltarea 

sectorului 

serviciilor de 

marketing 

Numărul pieţelor 

angro 

Numărul 

asociaţiilor de 

marketing 

133.1. Asigurarea 

condiţiilor pentru 

crearea a 3 pieţe 

angro regionale 

(licitaţii a 

produselor 

agricole) 

 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

AGROInfor

m 

3 pieţe angro 

regionale 

create 

Numărul de pieţe 

angro funcţionale 

133.2. Asigurarea 

condiţiilor pentru 

crearea asociaţiilor 

de marketing 

 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

AGROInfor

m 

Asociaţiile de 

marketing se 

creează şi se 

dezvoltă 

Numărul 

asociaţiilor de 

marketing create 

133.3. Crearea 

Centrului de 

Informaţie şi 

Marketing 

Agroalimentar 

 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

AGROInfor

m 

Fondarea 

Centrului de 

Informaţie şi 

Marketing 

Numărul 

persoanelor care 

au beneficiat de 

informaţie privind 

marketingul 

agroalimentar 

134. Sporirea 

capacităţilor 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii din 

29000,00 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Sporirea 

numărului 

întreprinderilo

r mici şi 

Numărul 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii de 

procesare a 



localităţile rurale 

de procesare a 

produselor agricole 

cu valoare 

adăugată înaltă 

Alimentare mijlocii de 

procesare a 

produselor 

agricole cu 

valoare 

adăugată 

produselor 

agricole cu 

valoare adăugată 

134.1. Efectuarea 

unui studiu privind 

potenţialul de 

dezvoltare a 

sectorului 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii de 

procesare a 

produselor agricole 

cu valoare 

adăugată înaltă 

 2008 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Identificarea 

potenţialului 

de dezvoltare 

a sectorului 

întreprinderi 

mici şi 

mijlocii de 

procesare a 

produselor 

agricole cu 

valoare 

adăugată 

înaltă 

Studiul este 

realizat 

 134.2. Facilitarea 

creării în 

localităţile rurale a 

întreprinderilor de 

procesare a 

materiilor prime 

agricole cu valoare 

adăugată înaltă, 

certificate conform 

cerinţelor pieţei 

comunitare 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Dezvoltarea 

întreprinderilo

r mici şi 

mijlocii de 

procesare a 

materiilor 

prime agricole 

cu valoare 

adăugată 

înaltă 

Numărul 

întreprinderilor de 

procesare a 

materiilor prime 

agricole cu 

valoare adăugată 

înaltă create 

134.3. 

Implementarea 

programului de 

armonizare a 

legislaţiei la 

directivele 

Comisiei Europene 

(elaborarea şi 

implementarea 

regulamentelor 

tehnice) 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Armonizarea 

actelor 

normative 

Numărul de acte 

armonizate 

135. Facilitarea creării 

fermelor mici şi 

mijlocii de creştere 

a animalelor la sate 

în extravilanul 

localităţii 

100998,00 2009-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Ameliorarea 

situaţiei 

ecologice a 

localităţilor 

rurale 

Numărul fermelor 

mici şi mijlocii 

construite în afara 

localităţilor 

135.1. Şcolarizarea  2009- Ministerul Sporirea Numărul de 



deţinătorilor de 

animale privind 

situaţia sanitaro-

igienică şi 

ecologică a 

localităţilor şi 

pericolul 

convieţuirii în 

aceeaşi curte a 

omului cu 

animalele şi 

promovarea creării 

fermelor de 

creştere a 

animalelor în 

extravilanul 

localităţii 

2011 Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

nivelului de 

conştienti 

zare a 

populaţiei 

privind 

situaţia 

sanitaro-

igienică şi 

ecologică a 

localităţilor 

persoane instruite 

Numărul de 

evenimente de 

mediatizare a 

problemei 

135.2. 

Implementarea la 

fermele mici şi 

mijlocii din 

extravilanul 

localităţilor a 

tehnologiilor 

moderne, ajustate 

la normele 

ecologice şi 

sanitaro-igienice, 

conform cerinţelor 

UE, prin acordarea 

subvenţiilor din 

Fondul de 

subvenţionare a 

agriculturii 

 2009-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Dotarea 

fermelor din 

extravilan cu 

tehnologii 

moderne 

Numărul fermelor 

dotate cu 

tehnologii 

moderne 

136. Facilitarea creării 

unei reţele de 

abatoare ajustate la 

condiţiile UE 

210000,00 2009-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Crearea 

reţelei de 

abatoare 

Numărul de 

abatoare 

137. Menţinerea şi 

ameliorarea 

fondului genetic al 

animalelor de 

prăsilă 

109350,00 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Fondul 

genetic al 

animalelor 

îmbunătăţit 

Numărul 

animalelor de 

prăsilă 

138. Crearea bazei 

legislative şi 

executive 

veterinare conform 

75450,00 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Asigurarea 

inofensivită 

ţii produselor 

animaliere 

Cota produselor 

de origine animală 

comercializată în 

conformitate cu 



cerinţelor Uniunii 

Europene 

Alimentare cerinţele Uniunii 

Europene 

138.1. Crearea 

laboratoarelor 

performante 

abilitate în 

certificarea 

conformităţii 

produselor de 

origine animală 

destinate pieţei 

interne şi 

exportului comunit 

 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Laboratoare 

performante 

create 

Numărul de 

laboratoare create 

138.2. Extinderea 

şi implementarea 

pe scară largă a 

proiectului de 

identificare a 

animalelor 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Aplicarea 

programului 

de 

trasabilitate a 

animalelor pe 

întreg 

teritoriul ţării 

Numărul 

animalelor 

înregistrate 

138.3. 

Armonizarea 

legislaţiei sanitar-

veterinare conform 

directivelor 

Comisiei 

Europene, 

elaborarea şi 

implementarea 

normelor, 

regulamentelor în 

domeniul sanitar-

veterinar, urmînd 

recomandările 

Uniunii Europene 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Armonizarea 

actelor 

normative 

veterinare 

Numărul actelor 

normative 

armonizate 

138.4. Crearea 

Agenţiei sanitar-

veterinare şi 

siguranţa 

produselor 

alimentare 

 2009 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Finalizarea 

procesului de 

creare a 

Agenţiei 

sanitar-

veterinare şi 

siguranţa 

produselor 

alimentare 

Agenţia sanitar-

veterinară şi 

siguranţa 

produselor 

alimentare este 

creată şi 

funcţională 

139. Majorarea 

capacităţilor 

laboratorului 

naţional şi 

8887,40 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Laboratorul 

activează 

conform 

cerinţelor 

Laboratorul este 

reorganizat, dotat 

şi echipat 



asigurarea calităţii 

serviciilor acordate 

beneficiarilor prin 

reorganizarea şi 

echiparea acestuia 

în conformitate cu 

cerinţele Uniunea 

Europeană 

Alimentare Uniunii 

Europene 

140. Ameliorarea 

calităţii şi sporirea 

competitivităţii 

producţiei 

vitivinicole 

393316,40 Permanen

t 

Agenţia 

Agroindust 

rială 

"Moldova-

Vin" 

Sporirea 

calităţii 

producţiei 

vitivinicole 

autohtone 

Majorarea 

exportului de 

producţie 

vitivinicolă 

140.1. Stimularea 

creării unei baze 

moderne de 

materie primă 

viticolă pentru 

producerea 

vinurilor de o 

calitate superioară, 

celor cu denumire 

de origine şi 

indicaţie 

geografică 

 Permanen

t 

Agenţia 

Agroindust 

rială 

"Moldova- 

Vin" 

Sporirea 

calităţii 

materiei 

prime viticole 

Ponderea materiei 

prime viticole de 

calitate superioară 

în totalul materiei 

prime 

140.2. 

Perfecţionarea şi 

eficientizarea 

sistemului de 

verificare a calităţii 

producţiei 

alcoolice, 

implementarea 

metodelor de 

verificare a 

inofensivităţii 

producţiei 

alcoolice în 

conformitate cu 

cerinţele 

internaţionale 

 Permanen

t 

Agenţia 

Agroindust 

rială 

"Moldova- 

Vin" 

Sistemul de 

verificare a 

calităţii 

producţiei se 

îmbunătăţeşte 

Majorarea 

exportului de 

producţie 

vitivinicolă 

140.3. Asigurarea 

înregistrării şi 

protejării mărcilor 

proprietate a 

statului pe pieţele 

de desfacere 

 Permanen

t 

Agenţia 

Agroindust 

rială 

"Moldova- 

Vin" 

Prevenirea 

cazurilor de 

contrafacere 

şi falsificare a 

produselor 

alcoolice sub 

mărcile 

Eliminarea 

cazurilor de 

contrafacere sau 

falsificare a 

produselor 

alcoolice sub 

mărcile 



proprietăţii proprietăţii 

statului 

140.4. Completarea 

cu genotipuri noi şi 

asigurarea 

asistenţei 

tehnologice pentru 

menţinerea 

fondului genetic 

viticol 

 Permanen

t 

Agenţia 

Agroindustr

ială 

"Moldova- 

Vin" 

Sporirea 

ponderii 

vinurilor de 

calitate cu 

30% 

Ponderea vinurilor 

de calitate 

superioară în 

volumul total 

141. Fortificarea 

capacităţilor şi 

extinderea reţelei 

de extensiune 

rurală 

146002,10 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Rurală 

"ACSA" 

Asigurarea 

accesului la 

instruire şi 

informare 

operaţională 

Creşterea 

productivităţii şi 

obţinerea 

produselor 

competitive 

141.1. Lărgirea 

reţelei de 

extensiune rurală 

 2010-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Rurală 

"ACSA" 

Extinderea 

accesului la 

informare şi 

consultanţă 

Numărul de 

consultanţi 

angajaţi 

141.2. Crearea 

centrului de 

instruire pentru 

formarea continuă 

a consultanţilor şi 

instruirea 

producătorilor 

agricoli şi 

antreprenorilor 

rurali, precum şi a 

specialiştilor 

autorităţilor 

administraţiei 

publice de ambele 

niveluri 

 2009-

2010 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Rurală 

"ACSA" 

Centrul de 

instruire creat 

Numărul 

persoanelor 

instruite 

141.3. Înzestrarea 

centrelor locale de 

extensiune şi a 

 2008-

2009 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

350 centre 

locale şi 35 

centre 

Numărul de centre 

locale dotate 



celor regionale cu 

echipament de 

birou 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Rurală 

"ACSA" 

regionale 

dotate cu 

echipament de 

birou 

141.4. Crearea 

unui sistem 

informaţional în 

marketing agricol 

 2008 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare, 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare 

Rurală 

"ACSA" 

Baza 

electronică de 

date privind 

furnizorii şi 

pieţele de 

desfacere 

Numărul 

persoanelor care 

au beneficiat de 

informaţie 

142. Modernizarea 

învăţămîntului 

agrar superior şi 

mediu de 

specialitate 

398647,00 2008-

2011 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Ajustarea 

sistemului 

învăţămîntu 

lui agrar la 

necesităţile 

pieţei 

Lucrările 

prevăzute sînt 

implementate 

142.1. Elaborarea 

cadrului naţional al 

calificărilor pentru 

specialităţile de 

profil agrar 

 2008 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Cadrul 

elaborat şi 

implementat 

Cadrul este 

funcţional 

142.2. Elaborarea 

registrului 

instituţiilor si 

întreprinderilor 

agricole ca bază 

pentru instruirea 

practică a 

studenţilor 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Instituţiile şi 

întreprinde 

rile agricole 

selectate 

Numărul de 

întreprinderi 

agricole şi 

instituţii 

contractate 

Numărul anual de 

practicanţi 

143. Sporirea eficienţei 

utilizării 

mijloacelor 

financiare publice 

în scopul 

dezvoltării 

sectorului agrar 

32687,90 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

umane şi 

financiare 

Rata creşterii 

producţiei 

agricole 

143.1. Revizuirea 

şi reformarea 

sistemului existent 

de subvenţionare 

 Permanen

t 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Metodologia 

de 

subvenţionare 

elaborată 

Metodologia de 

subvenţionare este 

aprobată şi se 

implementează 

Numărul de 



beneficiari de 

subvenţii 

143.2. Crearea 

Agenţiei Agricole 

pentru Plăţi şi 

Intervenţie 

 2008 Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Agenţia 

Agricolă 

pentru Plăţi şi 

Intervenţie 

creată 

Agenţia Agricolă 

pentru Plăţi şi 

Intervenţie 

funcţionează 

144. Ameliorarea 

fertilităţii solului 

prin promovarea 

unor reforme 

antierozionale 

203000,00 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Volumul 

lucrărilor 

144.1. Curăţarea 

canalelor de 

desecare în scopul 

scăderii nivelului 

apelor şi de coastă 

pentru 

reglementarea 

scurgerii apelor 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Lungimea 

canalelor curăţate 

(165 km) 

144.2. Construcţia 

şi reconstrucţia 

iazurilor 

antierozionale şi 

excavate 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Numărul şi 

suprafaţa iazurilor 

contruite (45) 

144.3. Desecarea şi 

ameliorarea 

fertilităţii solurilor 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Lungimea 

canalelor 

construite (240 

km) 

144.4. Defrişarea 

plantaţiilor 

multianuale 

degradate cu 

includerea acestor 

terenuri în circuitul 

agricol 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Suprafaţa 

plantaţiilor 

multinauale 

defrişate (3500 

ha) 

144.5. Lucrări 

silvoameliorative 

de protecţie şi 

sădirea fîşiilor 

forestiere de 

protecţie 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Lucrările 

preconizate 

efectuate 

Suprafaţa fîşiilor 

forestiere de 

protecţie sădite 

(100 ha) 

145. Optimizarea 

utilizării resurselor 

funciare 

71748,00 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru, 

Ministerul 

Agricultu 

Îmbunătăţirea 

utilizării 

resurselor 

funciare 

Toate lucrările 

prevăzute sînt 

efectuate 



rii şi 

Industriei 

Alimentare 

145.1. Elaborarea 

proiectelor de 

organizare a 

teritoriilor 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Proiectele de 

organizare a 

teritoriilor 

elaborate şi 

implementate 

Numărul de 

proiecte 

implementate 

145.2. Delimitarea 

terenurilor 

proprietate publică 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Identificarea 

şi 

înregistrarea 

terenurilor în 

proprietate 

publică 

Suprafaţa 

terenurilor publice 

sînt identificate şi 

înregistrate 

145.3. Dezvoltarea 

sistemului 

informaţional 

"Cadastrul 

fondului funciar" 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru, 

Ministerul 

Agricultu 

rii şi 

Industriei 

Alimentare 

Crearea bazei 

de date a 

fondului 

funciar 

Baza de date 

privind fondul 

funciar este 

funcţională 

146. Finalizarea creării 

cadastrului 

bunurilor imobile 

174600,00 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

  

146.1. Finalizarea 

lucrărilor 

cadastrale în 650 

de localităţi prin 

identificarea şi 

transmiterea în 

proprietate a circa 

700000 de bunuri 

imobile 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Numărul de 

localităţi în care 

lucrările 

cadastrale au fost 

finalizate 

146.2. Finalizarea 

înregistrării 

primare masive: 

total 700000 de 

bunuri imobile 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Numărul de 

bunuri imobile 

înregistrate 



146.3. Corectarea a 

190000 de erori 

comise la 

întocmirea 

planurilor 

cadastrale 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Numărul de erori 

corectate 

146.4. 

Îmbunătăţirea 

calităţii registrului 

bunurilor imobile 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Implementarea 

sistemului nou de 

evaluare a 

bunurilor imobile 

146.5. Dezvoltarea 

sistemului 

informaţional al 

cadastrului 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Implementarea 

sistemului nou de 

evaluare a 

bunurilor imobile 

Numărul de 

utilizatori a 

informaţiei 

cadastrale 

Numărul de 

interpelări la baza 

de date 

Numărul de 

tranzacţii 

imobiliare 

Numărul de 

ipoteci înregistrate 

147. Crearea 

Infrastructurii de 

date Geografice 

Spaţiale a 

Republicii 

Moldova şi 

integrarea în 

spaţiul 

internaţional 

73170,00 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Crearea 

Infrastructuri 

Naţionale de 

Date 

Geospaţiale 

conform 

standardelor 

europene. 

Bază de date 

funcţională 

Kilometru 

drumuire de 

nivelment 

Numărul staţiilor 

permanente 

Numărul 

punctelor 

gravimetrice 

Numărul staţiilor 

de referinţă 

147.1. Crearea şi 

menţinerea 

reţelelor naţionale 

geodezice, de 

nivelment, 

gravimetrice şi de 

referinţă 

permanente 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Reţelele 

geodezice şi 

gravimentrice 

create 

Sistemul de 

Poziţionare 

Satelitar 

"Moldpost" 

creat 

Cataloagele de 

coordonate ale 

punctelor 

geodezice, 

gravimetrice şi de 

nivelment sînt 

întocmite 

147.2. Crearea 

Sistemului 

Informaţional 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Harta digitală 

creată 

Baza de date este 

funcţională 



Geografic Naţional 

"Harta digitală de 

bază" pentru 

Sistemul 

Informaţional 

Geografic Naţional 

Cadastru 

147.3. Integrarea în 

Infrastructura de 

Date Geospaţiale 

ale Europei 

 2008-

2011 

Agenţia 

Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Harta digitală 

creată. 

Standarde 

ISO/TC 21 în 

domeniul 

informaţiei 

geografice 

Baza de date este 

funcţională 

148. Reabilitarea şi 

extinderea 

sistemelor de 

alimentare cu apă 

şi canalizare 

2844871,00 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Moldovei" 

Extinderea şi 

reabilitarea 

sistemelor de 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare în 

29 localităţi 

urbane 

(municipii şi 

oraşe) şi 717 

localităţi 

rurale 

(comune şi 

sate) 

Creşterea ponderii 

populaţiei cu 

acces la apă şi 

canalizare şi 

reducerea poluării 

surselor de 

alimentare cu apă 

148.1. Realizarea 

lucrărilor de 

reabilitare şi 

extinderea 

sistemelor de 

alimentare cu apă 

 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Moldovei" 

Reabilitarea 

sistemelor de 

alimentare cu 

apă în 22 

localităţi 

urbane 

şi 502 

localităţi 

rurale 

Creşterea ponderii 

populaţiei cu 

acces la apă şi 

canalizare 

148.2. Reabilitarea 

sistemelor de 

canalizare 

 2008-

2011 

Agenţia 

"Apele 

Moldovei" 

Sisteme de 

canalizare 

reabilitate în 7 

localităţi 

urbane şi 215 

localităţi 

rurale 

Reducerea 

poluării surselor 

de alimentare cu 

apă 

149. Extinderea 

terenurilor 

acoperite cu 

vegetaţie 

forestieră, 

111596,30 2008-

2011 

Agenţia 

pentru 

Silvicul 

tură 

"Moldsilva" 

Creşterea 

gradului de 

împădurire a 

ţării 

Suprafaţa 

acoperită cu 

păduri 



regenerarea şi 

împădurirea 

terenurilor fondului 

forestier 

150. Elaborarea 

Strategiei privind 

managementul 

deşeurilor 

2000,00 2009-

2010 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Strategia 

privind 

managementu

l deşeurilor 

elaborată 

Strategia este 

aprobată 

150.1. Evaluarea 

situaţiei existente 

în domeniul 

gestionării 

deşeurilor, inclusiv 

analiza cadrului 

legal şi 

instituţional, în 

contextul 

aproximării 

directivelor 

Uniunii Europene 

 2009-

2010 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Necesităţile 

evaluate 

Recomandările 

sînt formulate 

150.2. Stabilirea 

priorităţilor şi 

promovarea 

metodelor moderne 

de colectare a 

deşeurilor şi 

promovarea 

colectării separate 

a deşeurilor 

menajere solide 

 2009-

2010 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Priorităţi de 

politici 

determinate 

Recomandările 

sînt formulate 

151. Modernizarea şi 

eficientizarea 

sistemului naţional 

de monitoring 

privind starea şi 

evoluţia condiţiilor 

hidrometeorologice

, inclusiv starea 

atmosferei şi a 

fenomenelor 

climatice extreme 

9856,00 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Obţinerea 

informaţiei 

hidrometeoro 

logice 

operative şi 

calitative 

Numărul 

persoanelor 

afectate şi 

valoarea 

prejudiciilor 

materiale 

151.1. Instalarea a 

11 staţii 

meteorologice 

automate, însoţite 

de sisteme de 

vizualizare şi 

 2008 Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Instalarea 

echipamentu 

lui 

11 staţii 

meteorologice noi 

funcţionale 



dirijare a 

comenzilor 

151.2. Instalarea a 

2 staţii automate de 

monitorizare a 

calităţii aerului 

atmosferic în mun. 

Chişinău 

 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Procurarea 

echipamentu 

lui 

2 staţii noi de 

monitorizare a 

calităţii aerului 

funcţionale 

151.3. Procurarea 

şi instalarea a 3 

posturi de 

monitorizare a 

calităţii aerului 

atmosferic în mun. 

Chişinău şi or. 

Cahul 

 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Procurarea 

echipamentu 

lui 

3 posturi noi de 

monitorizare a 

calităţii aerului 

funcţionale 

151.4. Elaborarea 

bazei de date 

regionale şi 

naţionale în scopul 

perfecţionării 

sistemului de alertă 

şi prognoză a 

calamităţilor 

naturale de origine 

hidrometeorologică 

 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Baza de date 

elaborată 

Baza de date este 

operaţională 

151.5. 

Implementarea 

metodelor noi de 

predicţie de lungă 

durată a vremii şi a 

fenomenelor 

hidrometeorologice 

periculoase. 

Îmbunătăţirea 

sistemului de 

avertizare în caz de 

manifestare a 

calamităţilor 

naturale 

 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Metode noi de 

predicţie 

elaborate 

Metodele sînt 

aprobate 

 151.6. Procurarea 

tehnicii, softurilor 

şi echipamentului 

necesar pentru 

organizarea şi 

dotarea Centrului 

naţional de 

monitoring a 

 2008-

2009 

Ministerul 

Ecologiei şi 

Resurselor 

Naturale 

Procurarea 

echipamentu 

lui 

Centru naţional de 

monitoring a 

hazardurilor 

climatice este 

operaţional 



hazardelor 

climatice 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

152 Dezvoltarea 

infrastructurii 

informaţionale a 

Biroului Naţional 

de Statistică 

13351,00 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Infrastruc 

tură 

informaţio 

nală bazată pe 

principii 

moderne de 

utilizare a 

tehnologiilor 

informaţiona 

le elaborată şi 

implementată 

Infrastructura este 

operaţională 

152.1. Elaborarea 

Strategiei 

Sistemului 

informaţional al 

Biroului Naţional 

de Statistică 

 2008 Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Strategia de 

dezvoltare 

durabilă a 

Sistemului 

informaţional 

al Biroului 

Naţional de 

Statistică 

elaborată 

Strategia este 

adoptată 

152.2. Elaborarea 

structurii unice a 

bazei de date cu 

indicatori 

 2008-

2010 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Structura 

elaborată 

Structura este 

aprobată 

152.3. Elaborarea 

şi implementarea 

subsistemelor 

informatice 

aferente procesului 

de producere 

statistic 

 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Subsistemele 

informatice 

elaborate 

Subsistemele 

informatice sînt 

funcţionale 

152.4. Crearea 

portalului Biroului 

Naţional de 

Statistică pentru 

asigurarea 

prezentării 

rapoartelor 

statistice de către 

agenţii economici 

în formă 

electronică 

 2008-

2009 

Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Informaţio 

nale 

Portalul creat Rapoartele 

statistice sînt 

prezentate de 

către agenţii 

economici în 

formă electronică 

152.5. Instruirea 

continuă în 

domeniul 

 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Creşterea 

gradului de 

cunoştinţe a 

Numărul 

personalului 

instruit 



tehnologiilor 

informaţionale 

colaboratori 

lor Biroului 

Naţional de 

Statistică în 

domeniul 

informaticii 

152.6. 

Modernizarea 

metodelor de 

diseminare a 

informaţiei 

statistice atît prin 

tehnologii web, cît 

şi pe căi 

tradiţionale 

 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Implementare

a 

tehnologiilor 

web pentru 

diseminarea 

pe scară largă 

a informaţiei 

Tehnologiile web 

de diseminare a 

informaţiei 

implementate 

152.7. 

Perfecţionarea 

sistemului 

informaţional 

statistic vizînd 

dezvoltarea 

regională 

 2008-

2010 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Sistem 

elaborat 

Informaţia 

statistică pe 

regiuni este 

oferită 

utilizatorilor 

153. Elaborarea 

clasificatoarelor 

statistice naţionale 

armonizate la 

standardele Uniunii 

Europene 

300,00 2009-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Clasificato 

rul 

Activităţilor 

din Economia 

Moldovei 

(CAEM) şi 

Clasificato 

rul statistic al 

Produselor 

din Moldova 

(Bunurilor şi 

serviciilor) 

elaborat şi 

implementat 

Finalizarea 

procesului de 

trecere la 

clasificatoarele 

noi 

153.1. Elaborarea 

şi implementarea 

Clasificatorului 

activităţilor din 

economia 

Moldovei în 

conformitate cu 

noua versiune a 

Nomenclatorului 

activităţilor din 

Uniunea 

Europeană (NACE 

 2008-

2010 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Noua versiune 

a Clasificato 

rului 

Activităţilor 

din Economia 

Moldovei 

aprobată 

Finalizarea 

trecerii la noua 

versiune a 

clasificatorului 

CAEM 



rev. II) 

153.2. Elaborarea 

şi implementarea 

Clasificatorului 

statistic al 

produselor din 

Moldova 

(Bunurilor şi 

serviciilor), în 

conformitate cu 

noua versiune a 

Clasificatorului 

produselor asociate 

activităţilor din 

Uniunea 

Europeană (CPA) 

 2009-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Noua versiune 

a Clasificato 

rului statistic 

al Produselor 

din Moldova 

(bunurilor şi 

serviciilor) 

aprobată 

Finalizarea 

trecerii la noua 

versiune a 

clasificatorului 

produselor 

154. Primul 

Recensămînt 

general agricol 

93572,00 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Obţinerea 

datelor vizînd 

starea actuală 

în agricultură 

Informaţia 

prelucrată şi 

oferită 

utilizatorlior 

154.1. Elaborarea 

programului, 

regulamentelor 

metodologice şi 

instrumentariului 

Recensămîntului 

general agricol 

 2008 Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Programul, 

regulamentul 

şi instrumenta 

riul elaborat 

Programul, 

regulamentul şi 

instrumentariul 

sînt aprobate 

154.2. Pregătirea şi 

efectuarea 

recensămîntului de 

probă 

 2008 Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Informaţia 

primară 

colectată 

Informaţia 

primară este 

prelucrată 

154.3. Efectuarea 

lucrărilor de 

pregătire şi 

desfăşurare a 

recensămîntului 

propriu-zis 

 2008 - 

2009 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Realizarea 

recensământu 

lui 

Recensămîntul 

este efectuat 

154.4. Primirea, 

prelucrarea, 

generalizarea, 

analiza şi 

diseminarea datelor 

 2009-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Obţinerea 

totalurilor 

recensămîn 

tului 

Informaţia 

prelucrată este 

publicată 

155. Elaborarea 

Sistemului de 

analiză şi 

prognozare a 

numărului 

populaţiei 

2300,00 2009 Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Economiei 

şi 

Sistemul de 

analiză şi 

prognozare a 

populaţiei 

elaborat 

Efectuarea 

pronosticului 

populaţiei 



Republicii 

Moldova în baza 

creării bazei de 

date demografice şi 

a pachetului de 

programe de 

prelucrare a 

informaţiei 

Comerţului, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Informaţio 

nale, 

Serviciul 

Grăniceri 

156. Organizarea şi 

lansarea 

cercetărilor 

statistice noi 

asupra 

gospodăriilor 

casnice pe 

probleme ce ţin de 

piaţa muncii 

5002,70 2008-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Elaborarea în 

baza 

rezultatelor 

cercetărilor a 

publicaţiilor 

statistice 

Rezultatele 

cercetărilor sînt 

publicate 

156.1. Organizarea 

şi lansarea 

cercetării statistice 

asupra 

gospodăriilor 

casnice privind 

migraţia forţei de 

muncă ca modul 

complementar la 

cercetarea de bază 

Ancheta Forţei de 

Muncă 

 2008 Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Raport 

analitic 

elaborat în 

baza 

rezultatelor 

cercetării 

migraţia forţei 

de muncă 

Rezultatele 

cercetării sînt 

publicate 

156.2. Organizarea 

şi lansarea 

cercetării statistice 

asupra 

gospodăriilor 

casnice privind 

munca copiilor ca 

modul 

complementar la 

cercetarea de bază 

Ancheta Forţei de 

Muncă 

 2010 Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Elaborarea în 

baza 

rezultatelor 

cercetării a 

unei publicaţii 

statistice 

Rezultatele 

cercetării sînt 

publicate 

156.3. Organizarea 

şi lansarea 

cercetării statistice 

asupra 

gospodăriilor 

casnice privind 

intrarea tinerilor pe 

 2008-

2009 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Elaborarea în 

baza 

rezultatelor 

cercetării a 

unei publicaţii 

statistice 

Rezultatele 

cercetării sînt 

publicate 



piaţa muncii ca 

modul 

complementar la 

cercetarea de bază 

Ancheta Forţei de 

Muncă 

156.4. Organizarea 

şi lansarea 

cercetării statistice 

asupra 

gospodăriilor 

casnice privind 

utilizarea timpului 

 2008 - 

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Elaborarea în 

baza 

rezultatelor 

cercetării a 

unei publicaţii 

statistice 

Rezultatele 

cercetării sînt 

publicate 

157. Efectuarea 

studiului asupra 

sănătăţii populaţiei 

457,40 2009-

2010 

Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Studiul 

elaborat 

Rezultatele 

studiului sînt 

publicate 

158. Perfecţionarea 

metodologiei de 

calcul a indicelui 

preţului de consum 

(IPC) prin 

ajustarea influenţei 

calităţii produselor 

asupra evoluţiei 

preţurilor 

392,60 2009-

2010 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Metodologia 

calculului 

indicelui 

forţei de 

muncă 

perfecţionată 

Date diseminate 

privind indicele 

preţului de 

consum armonizat 

la standardele 

Uniunii Europene 

159. Elaborarea contului 

financiar al 

Sistemului 

Conturilor 

Naţionale 

1178,40 2009-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Contul 

financiar 

elaborat în 

conformitate 

cu standardele 

internaţio 

nale 

Calcule 

experimentale 

efectuate 

160. Elaborarea 

metodologiei de 

calcul a indicelui 

producţiei 

industriale 

273,70 2008-

2009 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Metodologia, 

instrumenta 

riul şi 

complexul de 

programe-soft 

elaborate 

Indicele calculat 

experimental în 

baza noii 

metodologii 

161. Elaborarea 

metodologiei de 

calculul a indicilor 

preţurilor în 

construcţii 

1123,00 2009-

2011 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Metodologie 

nouă de calcul 

elaborată 

Indicele calculat 

experimental în 

baza noii 

metodologii 

 

Tabelul nr. 2 

 



Tabelul indicativ de costuri al Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunii Costuri (mii lei) 

2008 

Total Buget 2008 Asistenţa 

tehnică 

Deficit 

1 2 3 4 5 6 

PRECONDIŢIA 1: ASIGURAREA STABILITĂŢII MACROECONOMICE 

1. Asigurarea şi menţinerea stabilităţii 

preţurilor 

    

2. Menţinerea stabilităţii sistemului bancar 

prin perfecţionarea în continuare a 

reglementării şi supravegherii activităţii 

bancare 

    

3. Menţinerea regimului cursului valutar 

flotant şi stabilirea cursului oficial de 

schimb al leului moldovenesc faţă de 

dolarul SUA în baza cursurilor valutare 

preponderente pe piaţa valutară 

    

4. Promovarea reformei administrării 

fiscale 

41054 41054   

5. Perfecţionarea sistemului de gestionare 

a finanţelor publice 

100009 100009   

6. Dezvoltarea reformei contabilităţii şi 

auditului în conformitate cu normele 

internaţionale 

200 200   

7. Crearea şi implementarea Sistemului 

informaţional automatizat achiziţii 

publice electronice 

3000 3000   

PRECONDIŢIA 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR 

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

8. Delimitarea în autoritatea publică 

centrală a funcţiilor de elaborare a 

politicilor de cele de executare ale 

acestora 

14168 4000 10168  

9. Perfecţionarea procesului decizional, 

consolidarea funcţiilor de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor şi 

optimizarea procesului de raportare 

5313  5313  

10. Constituirea corpului de funcţionari 

publici profesionişti şi motivaţi 

27056 1000 26056  

11. Dotarea cu echipament electronic a 

autorităţilor administraţiei publice 

locale şi integrarea lor în sistemul 

informaţional naţional 

    

12. Reformarea sistemului finanţelor     



publice locale 

PRIORITATEA 1: CONSOLIDAREA STATULUI DEMOCRATIC 

BAZAT PE SUPREMAŢIA LEGII ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI 

13. Asigurarea accesului efectiv la justiţie 

pentru persoanele social vulnerabile 

prin reformarea sistemului de acordare 

a asistenţei juridice garantate de stat 

3840 3840   

14. Construcţia a şapte case de arest 630 630   

15. Reconstrucţia a şase penitenciare 

(Taraclia, Lipcani, Soroca, Rusca, 

Pruncul şi Goian) 

1370 1370   

16. Construirea Casei mamei şi copilului în 

cadrul Penitenciarului nr.7 – Rusca 

    

17. Dezvoltarea Serviciului de probaţiune 6832 6832   

18. Elaborarea şi adoptarea cadrului 

normativ pentru implementarea Legii 

cu privire la mediere şi crearea 

serviciilor de mediere 

    

19. Crearea sistemului informaţional 

judiciar 

89300 18200 71100  

20. Asigurarea informatizării sistemului de 

executare silită 

476 476   

21. Elaborarea şi implementarea cadrului 

legislativ şi instituţional pentru 

consolidarea independenţei sistemului 

judecătoresc 

    

22. Consolidarea Institutului Naţional al 

Justiţiei în vederea instruirii calitative a 

judecătorilor şi altor categorii de 

personal din cadrul sistemului 

judecătoresc 

780 780   

23. Reformarea finanţării justiţiei prin 

implementarea unui mecanism 

transparent de planificare şi control 

bugetar al sistemului judecătoresc 

    

24. Promovarea încheierii acordurilor 

bilaterale în domeniul migraţiei de 

muncă a lucrătorilor migranţi 

86 86   

25. Asigurarea unui cadru de garanţii 

minime sociale pentru lucrătorii 

migranţi originari din Republica 

Moldova 

269 269   

26. Stabilirea relaţiilor durabile de 

cooperare internaţională, dobîndirea 

cunoştinţelor şi a practicii 

internaţionale în scopul depistării şi 

lichidării filierelor transfrontaliere de 

29 29   



trafic cu fiinţe umane care activează atît 

în Republica Moldova, cît şi peste 

hotarele ei 

27. Crearea Sistemului Naţional de Referire 

(SNR) pentru protecţia şi asistenţa 

victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane – cadru de 

colaborare între structurile statale şi 

societatea civilă în domeniul 

contracarării traficului de fiinţe umane 

1215 1215   

28. Actualizarea bazei normative 

anticorupţionale conform prevederilor 

actelor internaţionale 

224 137 87  

29. Consolidarea capacităţilor Centrului 

pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei în prevenirea şi 

combaterea corupţiei 

9363 1613 7750  

30. Sensibilizarea opiniei publice faţă de 

fenomenul corupţiei şi majorarea 

încrederii populaţiei faţă de prestaţia 

Centrului pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

743 388 355  

31. Implementarea instrumentelor 

internaţionale în domeniul anticorupţie 

şi cooperarea cu instituţiile străine şi 

internaţionale de profil 

897 897   

32. Amplasarea sistemelor automatizate de 

supraveghere a traficului rutier pe 

drumurile naţionale ce asigură 

legăturile internaţionale ale ţării, pe 

sectoarele cu o frecvenţă înaltă a 

accidentelor de circulaţie 

    

33. Includerea în statele de organizare a 

inspecţiilor pentru minori şi moravuri a 

comisariatelor de poliţie a funcţiei de 

psiholog (civil angajat) 

    

34. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor 

de informare a cetăţenilor atît 

nemijlocit de către subdiviziunile 

Ministerului Afacerilor Interne, cît şi în 

comun cu ONG-urile, autorităţile 

administraţiei publice locale, instituţiile 

de învăţămînt, protecţie socială şi alte 

instituţii abilitate în domeniu 

    

35. Modernizarea poliţiei prin 

implementarea Strategiei privind 

activitatea poliţienească comunitară în 

630 630   



vederea creării unui serviciu modern, 

profesionist, democrat şi orientat spre 

comunitate 

36. Consolidarea mecanismului 

instituţional de asigurare a egalităţii de 

gen 

1543 135 1408  

37. Crearea Sistemului Naţional de 

prevenire şi combatere a violenţei în 

familie 

67 67   

38. Profesionalizarea Serviciului Grăniceri     

39. Dezvoltarea infrastructurii frontierei în 

scopul perfecţionării managementului 

frontierei de stat (filtrul 3) 

8954 8954   

40. Armonizarea reglementărilor legislaţiei 

naţionale la acquis-ul comunitar în 

domeniul managementului frontierei de 

stat 

    

41. Cercetări şi inovări pe direcţia 

strategică "Edificarea statului de drept 

şi consolidarea statalităţii şi 

democraţiei, asigurarea coeziunii 

sociale" 

2676 2676   

PRIORITATEA 2: REGLEMENTAREA CONFLICTULUI 

TRANSNISTREAN ŞI REINTEGRAREA ŢĂRII 

42. Elaborarea şi implementarea proiectelor 

comune cu regiunea Transnistriană de 

reabilitare, modernizare şi dezvoltare a 

infrastructurii 

147733   147733 

43. Crearea Fondului pentru susţinerea 

iniţiativelor civice 

9   9 

44. Efectuarea unui studiu cu privire la 

"costurile reintegrării" şi elaborarea 

unui plan preliminar de măsuri pentru 

reintegrarea juridică, socială şi 

economică 

10660   10660 

PRIORITATEA 3: SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE 

45. Analiza continuă în cadrul grupului de 

lucru a legislaţiei pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător 

2677 1323 1354  

46. Implementarea Evaluării Impactului de 

Reglementare în procesul de elaborare a 

actelor oficiale 

60 60   

47. Ajustarea cadrului legal în domeniul 

comerţului interior în corespundere cu 

standardele şi practicile ţărilor-membre 

ale Uniunii Europene 

185 185   

48. Consolidarea capacităţilor de     



supraveghere a pieţei în conformitate cu 

cerinţele Uniunii Europene 

49. Dotarea cu echipament a laboratorului 

mase mari şi instruirea personalului 

    

50. Dotarea cu echipament a laboratorului 

volum şi instruirea personalului 

    

51. Dotarea cu echipament a unui laborator 

de încercări a produselor electrice şi 

electronice, conform standardelor 

europene 

    

52. Dotarea cu echipament a laboratorului 

de încercări produse agroalimentare 

pentru efectuarea încercărilor, conform 

standardelor europene 

    

53. Crearea şi dotarea cu echipament a unui 

laborator de încercări a jucăriilor, 

conform standardelor europene 

    

54. Dezvoltarea şi modernizarea Bazei 

Naţionale de Etaloane compatibile cu 

cerinţele Uniunii Europene 

13000 13000   

55. Sporirea accesului la informaţie şi 

educarea consumatorilor 

    

56. Dezvoltarea cadrului legislativ şi 

instituţional în domeniul protecţiei 

consumatorilor 

    

57. Elaborarea şi realizarea Programului 

naţional de adoptare a standardelor 

naţionale "ISO" şi europene "EN" în 

calitate de standarde naţionale 

    

58. Implementarea principiului "ghişeul 

unic" în punctele de trecere a frontierei 

de stat la importul mărfurilor 

2000 2000   

59. Elaborarea legii cu privire la ajutoarele 

de stat 

    

60. Ajustarea cadrului normativ 

concurenţial la prevederile comunitare 

în domeniul protecţiei concurenţei 

    

61. Dezvoltarea cadrului legislativ şi 

normativ privind piaţa financiară 

nebancară 

    

62. Elaborarea şi implementarea Strategiei 

pe termen mediu de dezvoltare a pieţei 

financiare nebancare 

    

63. Dezvoltarea sistemului de garantare a 

creditelor pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii 

1543 1543   

64. Crearea a patru filiale ale Organizaţiei 522 522   



pentru dezvoltarea sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii în 

regiuni 

65. Organizarea şi desfăşurarea Forumului 

internaţional al întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

293 43 250  

66. Dezvoltarea reţelei prestatorilor de 

servicii în afaceri prin instruirea 

acestora şi stimularea cererii de 

consultanţă 

43 43   

67. Crearea şi dezvoltarea business-

incubatoarelor 

5043 43 5000  

68. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi promovarea instruirii 

profesionale continue 

1043 1043   

69. Elaborarea unei scheme de premii 

pentru încurajarea competitivităţii în 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 

    

70. Crearea unui sistem de evaluare şi 

monitorizare a competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii în baza 

indicatorilor utilizaţi de OECD 

Investment Compact 

43 43   

71. Atragerea investiţiilor străine directe 

strategice 

    

72. Dezvoltarea clusterelor ca mecanism de 

stimulare a creşterii economice 

86 86   

73. Consolidarea capacităţii manageriale 

referitor la îmbunătăţirea calităţii, 

productivităţii şi competitivităţii în 

sectorul real al economiei 

    

74. Încurajarea implementării sistemelor de 

management al calităţii şi a sistemelor 

de asigurare a inofensivităţii în 

întreprinderile mici şi mijlocii 

43 43   

75. Dezvoltarea ştiinţei şi încurajarea 

implementării inovaţiilor în practică 

226830 226830   

76. Elaborarea şi implementarea sistemului 

de indicatori de monitorizare şi 

evaluare a activităţii în sfera de 

cercetare şi inovare 

130 130   

7. Elaborarea şi dezvoltarea sistemului 

informaţional în domeniul ştiinţei şi 

inovaţiei 

3500 3500   

78. Crearea bazei cartografice a 

productivităţii naturale a terenurilor şi a 

stării lor ecologice 

500 500   



79. Crearea infrastructurii de inovare şi 

promovare a transferului tehnologic 

18300 18300   

80. Crearea reţelei "Educaţie şi Cercetare: 

Liceu-Universitate-Doctorat-

Postdoctorat" 

63985 63985   

81. Construcţia liniei de cale ferată Cahul – 

Giurgiuleşti 

586800 36103  550697 

82. Reabilitarea segmentelor de drum: 

Bălţi-Sărăteni 

Chişinău-Orhei 

Chişinău – Hînceşti 

173240 173240   

83. Renovarea a 56,5 km de drum pe 

porţiunile: Rezina-Orhei-Călăraşi 

Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-

Giurgiuleşti -frontiera cu România 

Ustia-Molovata 

Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă - 

frontiera cu Ucraina 

178473 178473   

84. Modernizarea, reutilarea utilajului de 

bază al S.A. "CET-1" şi majorarea 

capacităţii de generare a energiei 

electrice pînă la 90 MW 

    

85. Modernizarea, reutilarea de bază a S.A. 

"CET-Nord" şi majorarea capacităţii de 

generare a energiei electrice pînă la 100 

MW 

    

86. Modernizarea, reutilarea utilajului de 

bază a S.A. "CET-2" şi majorarea 

capacităţii de generare a energiei 

electrice pînă la 440 MW 

    

87. Construcţia liniilor de interconexiune 

cu sistemele electroenergetice ale ţărilor 

vecine Ucraina şi România pentru 

îmbunătăţirea interconectării acestora 

    

88. Construcţia gazoductului- branşament 

de presiune înaltă Bălţi-Ungheni 

    

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 

CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

89. Sporirea accesului la educaţia 

preşcolară 

47544 47544   

90. Optimizarea reţelei instituţiilor de 

învăţămînt secundar general 

6296 6296   

91. Optimizarea şi dezvoltarea sistemului 

de învăţămînt secundar profesional 

30262 30262   

92. Reconceptualizarea sistemului de 

învăţămînt mediu de specialitate 

4860 4860   

93. Reconsiderarea/modernizarea 1900 1900   



învăţămîntului superior pedagogic 

94. Reorganizarea sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului şi dezvoltarea unui 

sistem de servicii alternative 

instituţionalizării 

18500 18500   

95. Asigurarea accesului la educaţia 

extraşcolară de calitate 

    

96. Implementarea tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale în 

sistemul de învăţămînt şi crearea 

spaţiului informaţional educaţional 

27000 27000   

97. Racordarea sistemului naţional de 

acreditare la cerinţele europene 

500 500   

98. Crearea centrelor regionale de formare 

continuă în mun. Bălţi (pentru cadrele 

didactice din regiunea de nord) şi Cahul 

(pentru cadrele didactice din regiunea 

de Sud) în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt superior 

    

99. Asigurarea cu cadre medicale a 

instituţiilor medico-sanitare, în special 

în spaţiul rural 

3468 3468   

100. Îmbunătăţirea politicilor de formare a 

cadrelor în învăţămîntul medical şi 

farmaceutic 

187 187   

101. Dezvoltarea asistenţei medicale primare 

şi a asistenţei medicale comunitare, a 

îngrijirilor la domiciliu şi a celor 

paliative 

56 56   

102. Creşterea eficienţei asistenţei medicale 

secundare şi terţiare prin modernizarea 

acesteia cu crearea centrelor de 

performanţă 

7000 7000   

103. Creşterea rolului sectorului privat în 

prestarea serviciilor de sănătate, 

inclusiv prin promovarea 

parteneriatului public-privat şi a 

formelor de asigurare facultativă 

95 95   

104. Îmbunătăţirea calităţii asistenţei 

medicale şi a procesului de instruire a 

cadrelor medicale prin modernizarea 

bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

medico-sanitare publice şi de 

învăţămînt medical 

100202 100202   

105. Dezvoltarea şi implementarea 

sistemului de management al calităţii în 

sistemul de sănătate 

40 40   



106. Fortificarea serviciilor de sănătate 

pentru mamă şi copil 

    

107. Extinderea serviciilor de sănătate 

prietenoase tinerilor şi asigurarea 

accesului la informare, educaţie şi 

comunicare în problemele pentru tineri 

117 117   

108. Fortificarea controlului asupra bolilor 

transmisibile, în special TBC, 

HIV/SIDA şi ITS 

82951 82951   

109. Fortificarea sănătăţii publice prin 

reducerea poverii bolilor 

noncontagioase 

30 30   

110. Dezvoltarea serviciilor de sănătate 

mintală 

13 13   

111. Sporirea echităţii şi transparenţei în 

cadrul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală şi a protecţiei 

financiare a populaţiei care se confruntă 

cu probleme de sănătate 

15 15   

112. Dezvoltarea mecanismelor de motivare, 

inclusiv prin programe adecvate de 

informare a populaţiei cu ocupaţie 

individuală din sectorul agrar pentru a 

se include în schema de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală 

814 814   

113. Modernizarea serviciilor structurilor 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

50330 49930 400  

114. Promovarea mobilităţii interne a forţei 

de muncă prin acordarea indemnizaţiei 

unice de stimulare a forţei de muncă 

705 705   

115. Crearea a 3 centre de integrare pe piaţa 

muncii a persoanelor vulnerabile şi a 3 

centre de informare în domeniul 

migraţiei 

510 360 150  

116. Eficientizarea sistemului de prestaţii de 

asistenţă socială prin direcţionarea 

resurselor către segmentele vulnerabile 

ale populaţiei 

559148 430606  128543 

117. Elaborarea şi implementarea sistemului 

informaţional automatizat "Asistenţa 

Socială" 

404 404   

118. Dezvoltarea reţelei naţionale de 

asistenţi sociali, inclusiv dezvoltarea 

unui sistem de perfecţionare pentru 

asistenţi sociali şi autorităţile 

administraţiei publice locale pentru 

135 135   



menţinerea acestora 

119. Eficientizarea sistemului de servicii 

sociale prin dezinstituţionalizarea 

copiilor şi adulţilor din sistemul de 

îngrijire rezidenţială şi reintegrarea lor 

în comunitate prin oferirea serviciilor 

comunitare de tip familie 

2538 538 2000  

120. Dezvoltarea sistemului integrat de 

servicii sociale 

16905 16905   

121. Reformarea sistemului de evaluare şi 

determinare a disabilităţii şi a 

capacităţii de muncă 

155456 155456   

122. Formarea sistemului de prognozare în 

domeniul asigurărilor sociale de stat 

135 135   

123. Unificarea sistemului de pensionare 4583096 4583096   

RIORITATEA 5: DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

124. Crearea şi consolidarea instituţiilor şi 

instrumentelor pentru implementarea 

politicii de dezvoltare regională 

3100 3100   

125. Asigurarea funcţionalităţii Direcţiei 

pentru dezvoltarea regională a 

Ministerului Administraţiei Publice 

Locale 

408 408   

126. Implementarea proiectelor şi 

programelor de dezvoltare regională cu 

accent pe regiunile de dezvoltare 

Centru, Nord şi Sud 

130000 130000   

127. Înfiinţarea a 3 parcuri industriale în 

polii de creştere regionali 

3300  3300  

128. Crearea Zonei Economice Libere 

"Aeroportul Mărculeşti" 

20 20   

129. Îmbunătăţirea managementului 

terenurilor agricole 

2000 2000   

130. Crearea şi implementarea unui sistem 

integru de sporire şi reproducere a 

fertilităţii solului 

    

131. Reabilitarea sistemelor de irigare 99500  99500  

132. Dezvoltarea sistemului de prestări 

servicii mecanizate 

20000 20000   

133. Dezvoltarea infrastructurii de marketing 

în sectorul agrar 

21075  21075  

134. Sporirea capacităţilor întreprinderilor 

mici şi mijlocii din localităţile rurale de 

procesare a produselor agricole cu 

valoare adăugată înaltă 

7000 1500 5500  

135. Facilitarea creării fermelor mici şi 

mijlocii de creştere a animalelor la sate 

    



în extravilanul localităţii 

136. Facilitarea creării unei reţele de 

abatoare ajustate la condiţiile Uniunii 

Europene 

    

137. Menţinerea şi ameliorarea fondului 

genetic al animalelor de prăsilă 

27000 27000   

138. Crearea bazei legislative şi executive 

veterinare conform cerinţelor Uniunii 

Europene 

9000 9000   

139. Majorarea capacităţilor laboratorului 

naţional şi asigurarea calităţii serviciilor 

acordate beneficiarilor prin 

reorganizarea şi echiparea acestuia în 

conformitate cu cerinţele Uniunii 

Europene 

1913  1913  

140. Ameliorarea calităţii şi sporirea 

competitivităţii producţiei vitivinicole 

89773 89773   

141. Fortificarea capacităţilor şi extinderea 

reţelei de extensiune rurală 

25696 25696   

142. Modernizarea învăţămîntului agrar 

superior şi mediu de specialitate 

89797 89797   

143. Sporirea eficienţei utilizării mijloacelor 

financiare publice în scopul dezvoltării 

sectorului agrar 

12000  12000  

144. Ameliorarea fertilităţii solului prin 

promovarea unor reforme 

antierozionale 

23000 23000   

145. Optimizarea utilizării resurselor 

funciare 

5670 5670   

146. Finalizarea creării cadastrului bunurilor 

imobile 

19144 19144   

147. Crearea Infrastructurii de date 

Geografice Spaţiale a Republicii 

Moldova şi integrarea în spaţiul 

internaţional 

3260 3260   

148. Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare 

223105 120395 102710  

149. Extinderea terenurilor acoperite cu 

vegetaţie forestieră, regenerarea şi 

împădurirea terenurilor fondului 

forestier 

44553 44553   

150. Elaborarea Strategiei privind 

managementul deşeurilor 

    

151. Modernizarea şi eficientizarea 

sistemului naţional de monitoring 

privind starea şi evoluţia condiţiilor 

hidrometeorologice, inclusiv a stării 

1530 1530   



atmosferei şi a fenomenelor climatice 

extreme 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

152. Dezvoltarea infrastructurii 

informaţionale a Biroului Naţional de 

Statistică 

680 680   

153. Elaborarea clasificatoarelor statistice 

naţionale armonizate la standardele 

Uniunii Europene 

    

154. Primul Recensămînt general agricol 1056 1056   

155. Elaborarea sistemului de analiză cu 

regularitate şi de prognozare a 

numărului populaţiei Republicii 

Moldova 

    

156. Organizarea şi lansarea cercetărilor 

statistice noi asupra gospodăriilor 

casnice pe probleme ce ţin de piaţa 

muncii 

1942 1123 819  

157. Efectuarea studiului asupra sănătăţii 

populaţiei 

    

158. Perfecţionarea metodologiei de calcul a 

Indecelui Preţurilor Curente prin 

ajustarea influenţei calităţii produselor 

asupra evoluţiei preţurilor 

    

159. Elaborarea contului financiar al 

Sistemului Conturilor Naţionale 

    

160. Elaborarea metodologiei de calcul a 

Indicelui producţiei industriale 

    

161. Elaborarea metodologiei de calcul a 

indicilor preţurilor în construcţii 

    

 TOTAL 8324199 7108350 378208 837642 

 

continuare 

Costuri (mii lei) 

2009 2010 

Total Cadrul de 

Cheltuieli pe 

Termen 

Mediu 

Asistenţa 

tehnică 

Deficit Total Cadrul de 

Cheltuieli pe 

Termen 

Mediu 

Asistenţa 

tehnică 

Deficit 

7 8 9 10 11 12 13 14 

PRECONDIŢIA 1: ASIGURAREA STABILITĂŢII MACROECONOMICE 

        

        

        

41102 36940  4162 23860 23860   

71475 67935  3539 24701 10608  14093 



6400 41  6359 3400 41  3359 

6000   6000 6000   6000 

PRECONDIŢIA 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR 

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

3000 3000   3000 3000   

        

2621 2000 621  2415 2000 415  

6000   6000 3000   3000 

480 480   24564 118  24446 

PRIORITATEA 1: CONSOLIDAREA STATULUI DEMOCRATIC BAZAT 

PE SUPREMAŢIA LEGII ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI 

6840 1424  5416 3840 1424  2416 

175449   175449 76000   76000 

7830 7412  418 7802 7802   

200   200     

8746 1869  6877 8173 1869  6304 

24   24     

4800 4800   4800 4800   

466 466       

24   24     

9439   9439 9439   9439 

        

86 86   86 86   

241 241   241 241   

243 31  212 255 32  223 

11624 1168  10456 11307 1206  10101 

224 137 87  92 92   

2025 1694 331  1779 1779   

493 388 105  388 388   

925 925   954 954   

9500   9500 9400   9400 

1058   1058 1058   1058 

125   125 131   131 

8825 425  8400 9245 425  8820 

1256 108  1148 989 108  880 

54 54   54 54   

31692 5000  26692 31692   31692 

8000 3013  4987 8500 3172  5329 

        

2842 2842   3543 3543   

PRIORITATEA 2: REGLEMENTAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN ŞI 

REINTEGRAREA ŢĂRII 

147733   147733 147733   147733 

9   9 9   9 



10660   10660 5740   5740 

PRIORITATEA 3: SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE 

2677   2677 2677   2677 

2768 60  2708     

97 97       

198 98  100 4025 25  4000 

1000   1000     

500   500     

1400   1400     

4500   4500 3000   3000 

900   900     

32186   32186 17449   17449 

465   465 314   314 

500   500 160   160 

2000   2000 4000   4000 

        

        

        

35   35 15   15 

750   750 1300   1300 

5443 1543  3900 5443 1543  3900 

1518 522  997 1118 522  597 

593 43 250 300 643 43 250 350 

1043 43  1000 943 43  900 

6043 43 6000  6043 43 6000  

2643 1043  1600 2643 1043  1600 

100   100 100   100 

663 43  620 553 43  510 

20000   20000 40000   40000 

17186 86  17100 38386 86  38300 

15000   15000 15000   15000 

13043 43  13000 13043 43  13000 

260308 249766  10542 366308 355766  10542 

130 130       

3700 3700   4000 4000   

570 570   570 570   

36300 21800  14500 46300 27800  18500 

74985 71786  3199 65985 62786  3199 

        

268800 268800   387960 201640  186320 

        

13257   13257 13257   13257 

20900   20900 20900   20900 

1315600   1315600 1315600   1315600 



322800   322800 322800   322800 

322600   322600     

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 

CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

123168 79497  43671 123168 77708  45460 

6330 6330       

29435 18488  10947 24835 13341  11494 

13355 3221  10134 12355 1645  10710 

53397 30150  23247 63397 34871  28525 

39517 16600  22917 38517 16600  21917 

17850   17850 17610   17610 

60150 27000  33150 60330 27000  33330 

900 500  400 2700 500  2200 

2663   2663 1500   1500 

14648 3468  11180 14940 3469  11472 

4173 33  4140     

9677 44  9633 7952 19  7933 

87600 1000  86600 79000 1000  78000 

100 40  60 160 40  120 

1155192 16813  1138379 499758 7164  492594 

9436 16  9420 450   450 

11121   11121 37974   37974 

49 49   37 37   

123132 9021  114111 127046 9517  117529 

3713 75  3639 3437 37  3400 

2030 30  2000 1519 19  1500 

600   600 642 12  630 

900 900   1119 1019  100 

58874 58874   67602 67602   

868 868   1036 1036   

360 360   360 360   

788381 450617  337764 680222 482200  198022 

33151 324  32827 3021 324  2697 

108 108   108 108   

42433 433 2000 40000 40433 433  40000 

33816 16010  17807 32915 15839  17076 

162038 158627  3411 167231 165748  1483 

108 108   108 108   

4471241 4471241   5043786 5043786   

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

45408 3100  42308 13408 3100  10308 

282 282   286 286   

155500 155500   163500 163500   

21000   21000 9000   9000 



        

5000   5000 10000   10000 

646   646 1115   1115 

108900   108900 126000   126000 

20000 20000   20000 20000   

30575  28575 2000 16075  14075 2000 

7000 1500 5500  7000 1500 5500  

33666   33666 33666   33666 

70000   70000 70000   70000 

27000 27000   27000 27000   

22000 9000  13000 22000 9000  13000 

2213  2213  2323   2323 

94423 89773  4650 100354 89773  10581 

57520 25696 18903 12921 23490  15369 8120 

113738 91102  22636 96637 76087  20550 

6562 6562   6891 6891   

50000 24000  26000 60000 25000  35000 

21235 5755  15480 22135 6535  15600 

54400 19059  35341 54600 18279  36321 

29040 3260  25780 24420 3260  21160 

775104 150660 245710 378734 882831 68290 350600 463942 

21894 21894   22024 22024   

1000   1000 1000   1000 

8326 1616  6710     

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

6520 620  5900 2780 680  2100 

150   150 150   150 

85403   85403 5186   5186 

2300   2300     

2093 1237 456 400 260 233 27  

360   360 97   97 

200 100  100 193 95  98 

539 143  395 416 143  272 

274   274     

461   461 504   504 

12602958 6791399 310751 5500809 12115334 7236816 392236 4486282 

 

continuare 

Costuri (mii lei) 

2011 Total 

Total Cadrul de 

Cheltuieli pe 

Termen 

Mediu 

Asistenţa 

tehnică 

Deficit Total Cadrul de 

Cheltuieli pe 

Termen 

Mediu 

Asistenţa 

tehnică 

Deficit 



15 16 17 18 19 20 21 22 

PRECONDIŢIA 1: ASIGURAREA STABILITĂŢII MACROECONOMICE 

        

        

        

25053 25053   131070 126908  4162 

30764 9392  21372 226948 187944  39004 

    10000 282  9718 

    15000 3000  12000 

PRECONDIŢIA 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR 

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

2000 2000   22168 12000 10168  

    5313  5313  

3210 3000 210  35302 8000 27302  

3000   3000 12000   12000 

23594 23  23571 48637 620  48017 

PRIORITATEA 1: CONSOLIDAREA STATULUI DEMOCRATIC 

BAZAT PE SUPREMAŢIA LEGII ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI 

    14520 6688  7832 

68000   68000 320079 630  319449 

6198 4000  2198 23200 20584  2616 

    200   200 

8173 1869  6304 31924 12440  19484 

    24   24 

    98900 27800 71100  

    942 942   

    24   24 

1939   1939 21596 780  20816 

        

86 86   345 345   

253 253   1003 1003   

268 34  234 794 126  668 

10602 1266  9336 34748 4855  29893 

92 92   632 458 174  

1868 1868   15035 6954 8081  

388 388   2012 1552 460  

985 985   3762 3762   

9400   9400 28300   28300 

1058   1058 3175   3175 

138   138 394   394 

9685 425  9260 28385 1905  26480 

397 113  284 4185 464 1408 2312 

57 57   232 232   

31692   31692 95076 5000  90076 



9000 3330  5670 34454 18469  15985 

        

3543 3543   12603 12603   

PRIORITATEA 2: REGLEMENTAREA CONFLICTULUI 

TRANSNISTREAN ŞI REINTEGRAREA ŢĂRII 

147733   147733 590934   590934 

9   9 35   35 

5740   5740 32800   32800 

PRIORITATEA 3: SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI NAŢIONALE 

2677   2677 10708 1323 1354 8031 

    2828 120  2708 

    282 282   

3906 6  3900 8129 129  8000 

    1000   1000 

    500   500 

    1400   1400 

3000   3000 10500   10500 

    900   900 

17449   17449 80084 13000  67084 

224   224 1003   1003 

160   160 820   820 

4000   4000 10000   10000 

    2000 2000   

        

        

    50   50 

1300   1300 3350   3350 

5443   5443 17872 4629  13243 

1118   1118 4276 1565  2711 

693   693 2222 129 750 1343 

843   843 2872 129  2743 

5043  5000 43 22172 129 22000 43 

2643   2643 8972 3129  5843 

100   100 300   300 

453   453 1712 129  1583 

55000   55000 115000   115000 

60386   60386 116044 258  115786 

16000   16000 46000   46000 

13043   13043 39172 129  39043 

372308 361766  10542 1225755 1194128  31627 

    260 260   

    11200 11200   

575 575   2215 2215   

56300 33800  22500 157200 101700  55500 



65985 62786  3199 270940 261343  9597 

    586800 36103  550697 

352580 211722  140858 1182580 855402  327178 

    178473 178473   

13257   13257 39772   39772 

20900   20900 62700   62700 

1315600   1315600 3946800   3946800 

322800   322800 968400   968400 

    322600   322600 

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 

CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

123168 73268  49900 417047 278017  139031 

    12625 12625   

19987 13341  6646 104519 75432  29087 

11355 1645  9710 41925 11371  30554 

33397 33397   152090 100318  51772 

36517 16600  19917 133051 68300  64751 

17610   17610 53069   53069 

54350 27000  27350 201830 108000  93830 

1800 500  1300 5900 2000  3900 

1500   1500 5663   5663 

11462 3469  7993 44517 13873  30644 

    4360 220  4140 

7953 20  7933 25637 138  25499 

79000 1000  78000 252600 10000  242600 

127 7  120 483 183  300 

177884 7650  170234 1933037 131829  1801208 

450   450 10376 56  10320 

13716   13716 62811   62811 

39 39   242 242   

130871 10013  120858 464000 111502  352498 

2239 39  2200 9420 182  9239 

1520 20  1500 5081 81  5000 

643 13  630 1901 41  1860 

1120 1020  100 3953 3753  200 

70691 70691   247497 247097 400  

1140 1140   3749 3749   

360 360   1590 1440 150  

385511 385511   2413263 1748934  664329 

2573 341  2232 39149 1393  37756 

114 114   464 464   

40454 454 454 39546 125858 1858 4454 119546 

29288 568  28720 112924 49321  63603 

174035 174035   658760 653866  4894 



114 114   464 464   

5800300 5800300   19898423 19898423   

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

5408 3100  2308 67324 12400  54924 

300 300   1276 1276   

163500 163500   612500 612500   

    33300  3300 30000 

    20 20   

10000   10000 27000 2000  25000 

1228   1228 2989   2989 

148390   148390 482790  99500 383290 

21000 21000   81000 81000   

17575  15575 2000 85300  79300 6000 

8000 1575 6425  29000 6075 22925  

33666   33666 100998   100998 

70000   70000 210000   210000 

28350 28350   109350 109350   

22450 9450  13000 75450 36450  39000 

2439   2439 8887  4125 4762 

108766 94212  14554 393316 363531  29785 

39296   39296 146002 51393 34272 60337 

98474 76087  22387 398647 333074  65573 

7235 7235   32688 20688 12000  

70000 26000  44000 203000 98000  105000 

22708 6908  15800 71748 24868  46880 

46456 19146  27310 174600 75628  98972 

16450 3420  13030 73170 13200  59970 

963831 71704 384300 507827 2844871 411048 1083320 1350503 

23125 23125   111596 111596   

    2000   2000 

    9856 3146  6710 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

3371 620  2751 13351 2600  10751 

    300   300 

1927   1927 93572 1056  92516 

    2300   2300 

708 468 240  5003 3061 1542 400 

    457   457 

    393 195  198 

224 143  81 1178 430  749 

    274   274 

158   158 1123   1123 

12285034 7907444 412204 3965386 45327521 29044007 1493398 14790118 

 



Notă. Acţiunile, pentru care nu sînt specificate costurile indicative, sînt prevăzute a fi finanţate din 

contul bugetului instituţiei responsabile de implementarea acţiunii respective. 

 

Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului 

nr. 191 din 25 februarie 2008 

 

Mecanismul de monitorizare, evaluare şi actualizare a 

Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 

 

Scopul procesului de monitorizare şi evaluare este de a determina dacă acţiunile/subacţiunile 

propuse au fost realizate, pentru a întreprinde acţiuni de corectare a politicilor în vederea atingerii 

obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011. Monitorizarea şi evaluarea se va 

face în baza indicatorilor de proces şi de performanţă formulaţi în anexa nr. 1 la Strategia naţională 

de dezvoltare pe anii 2008-2011 şi anexa nr.2 la prezenta hotărîre. 

Procesul de monitorizare şi evaluare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Planul de acţiuni) va fi coordonat de către 

Comitetul interministerial pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Comitetul interministerial), cu suportul 

tehnic al Ministerului Economiei şi Comerţului. În cadrul autorităţilor publice centrale 

monitorizarea şi evaluarea va fi realizată de către direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor sau, în lipsa acestora, de către alte subdiviziuni, desemnate responsabile pentru 

monitorizare şi evaluare prin ordinul conducătorului autorităţii respective. Participarea societăţii 

civile şi partenerilor de dezvoltare la procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei naţionale de 

dezvoltare pe anii 2008-2011 se va asigura prin intermediul Consiliului de participare. 

În cadrul procesului de monitorizare se vor elabora rapoarte de progres care vor prezenta informaţii 

despre implementarea acţiunilor şi subacţiunilor incluse în Planul de acţiuni. Aceste rapoarte vor fi 

elaborate o dată la fiecare şase luni (iulie şi ianuarie) şi vor conţine informaţia privind eforturile de 

implementare a subacţiunilor. Rapoartele de progres vor fi elaborate de către autorităţile publice 

centrale şi prezentate Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor. Formatul de 

raportare va fi elaborat de Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu Direcţia de analiză 

a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului. Ministerul Economiei şi Comerţului va 

elabora raportul consolidat de progres cu recomandări privind acţiunile de corectare a politicilor şi 

va prezenta acest raport Comitetului interministerial. 

La sfîrşitul fiecărui an de implementare va fi elaborat raportul de evaluare a Strategiei naţionale de 

dezvoltare. Pînă la începutul lunii martie a fiecărui an autorităţile publice centrale vor prezenta 

Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor documentele de evaluare care vor 

conţine informaţia despre rezultatele obţinute, conform obiectivelor trasate în Planul de acţiuni. 

Aceste documente de evaluare vor include indicatorii relevanţi şi datele statistice (după cum este 

identificat în Strategia naţională de dezvoltare şi Planul de acţiuni), precum şi analiza informaţiei. 

Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora proiectul raportului consolidat de evaluare a 

Strategiei, în baza informaţiei oferite de Minister şi din altă informaţie analitică disponibilă. 

Raportul consolidat de evaluare va fi prezentat Guvernului spre aprobare către 1 mai al fiecărui an şi 

Parlamentului pînă la 15 mai. 

Planul de acţiuni va fi revizuit anual în vederea perfecţionării iniţiativelor în funcţie de progresul în 

implementarea acţiunilor, rezultatele obţinute şi schimbările de context. Procesul de revizuire şi 

actualizare a Planului de acţiuni se va face în corelare cu orarul prevăzut pentru elaborarea Cadrului 

de Cheltuieli pe Termen Mediu. În acest scop va fi creat un grup de lucru comun, cu responsabilităţi 



de coordonare la nivel tehnic. La nivel decizional, procesul de actualizare va fi coordonat şi 

supravegheat de către Comitetul interministerial. 

Grupurile de lucru sectoriale create pentru elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu vor 

evalua acţiunile relevante, vor revizui planurile şi graficele de implementare şi vor concretiza 

costurile şi sursele potenţiale de finanţare, în paralel cu elaborarea de către acestea a planurilor 

strategice de cheltuieli. Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora instrucţiuni în vederea 

oferirii asistenţei grupurilor de lucru sectoriale pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu la 

efectuarea acestei revizuiri. Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor vor avea 

reprezentanţi în fiecare grup de lucru sectorial. Pentru acţiunile ce nu sînt acoperite de un grup 

sectorial pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, autorităţile relevante ale autorităţilor publice 

centrale vor efectua această revizuire. 

Ministerul Economiei şi Comerţului, în comun cu Ministerul Finanţelor, va elabora varianta 

consolidată a proiectului Planului de acţiuni revizuit, prezentîndu-l Comitetului interministerial pînă 

la 31 martie. Planul de acţiuni va fi supus revizuirii finale după finalizarea aprobării bugetului în 

Parlament. Guvernul va aproba versiunea finală a Planului de acţiuni cu două săptămîni după 

adoptarea în a doua lectură a proiectului legii bugetului pe anul viitor. 

 

Activităţile de monitorizare, evaluare 

şi actualizare a Planului de acţiuni 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea acţiunii Termenul 

limită de 

realizare 

Autoritatea responsabilă Autoritatea 

beneficiară 

1 2 3 4 5 

1. Prezentarea rapoartelor de 

progres la sfîrşit de an privind 

implementarea Planului de 

acţiuni 

20 ianuarie Autorităţile publice 

centrale 

Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului, 

Ministerul 

Finanţelor 

2. Prezentarea rapoartelor de 

progres consolidate la sfîrşit 

de an privind implementarea 

Planului de acţiuni 

15 februarie Ministerul Economiei şi 

Comerţului 

Comitetul 

interministe 

rial, Ministerul 

Finanţelor 

3. Consultarea raportului 

(analiza progresului) cu 

partenerii de implementare 

Pe parcursul 

unei luni după 

prezentarea 

raportului 

consolidat 

Comitetul 

interministerial 

 

4. Prezentarea propunerilor 

sectoriale pentru SND privind 

actualizarea Planului de 

acţiuni 

28 februarie Grupul sectorial de lucru 

pentru Cadrul de 

Cheltuieli pe Termen 

Mediu, 

autorităţile publice 

centrale 

Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului, 

Ministerul 

Finanţelor 

5. Prezentarea materialului de 

evaluare pentru elaborarea 

raportului anual de evaluare 

10 martie Autorităţile publice 

centrale 

Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului 

6. Elaborarea proiectului 31 martie Ministerul Economiei şi Comitetul 



Planului de acţiuni actualizat Comerţului interministe 

rial, Ministerul 

Finanţelor 

7. Elaborarea proiectului 

raportului consolidat de 

evaluare a Strategiei 

15 aprilie Ministerul Economiei şi 

Comerţului 

Comitetul 

interministe 

rial, părţile 

interesate 

8. Consultarea cu părţile 

interesate privind proiectul 

raportului de evaluare, 

finalizarea raportului 

1 mai Ministerul Economiei şi 

Comerţului 

Guvernul 

9. Prezentarea raportului de 

evaluare a Strategiei la 

Parlament 

15 mai Guvernul Parlamentul 

10. Prezentarea raportului de 

progres pe 6 luni privind 

implementarea Planului de 

acţiuni 

20 iulie Autorităţile publice 

centrale 

Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului 

11. Prezentarea raportului 

consolidat de progres pe 6 

luni privind implementarea 

Planului de acţiuni 

15 august Ministerul Economiei şi 

Comerţului 

Comitetul 

interministe 

rial 

12. Consultarea raportului 

(analiza progresului) cu 

partenerii de implementare 

Pe parcursul 

unei luni după 

prezentarea 

raportului 

consolidat 

Comitetul 

interministerial 

 

13. Finalizarea Planului de acţiuni 

revizuit 

15 septembrie Ministerul Economiei şi 

Comerţului 

Comitetul 

interministe 

rial 

14. Aprobarea Planului de acţiuni 14 zile 

calendaris 

tice după 

aprobarea 

proiectului 

bugetului pe 

anul viitor în 

lectura a doua 

Guvernul  

 


