Planul de Actiuni
Priorităţile acţiunilor de reformă ale Republicii Moldova – Măsuri-cheie până în luna iunie 2011
Matricea

Măsuri practice ale instrumentului de implementare

Acţiunile propuse de Guvernul RM

Democraţia şi Statul de Drept
Reforme politice, inclusiv consolidarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Operarea unor modificări legislative şi dezvoltarea unui Adoptarea Legii privind modificarea şi completarea Codului
Sporirea eficienţei
program de pregătire pre-electoral în conformitate cu Electoral.
şi corectitudinii
recomandările Misiunii Electorale de Observare
cadrului electoral
OSCE/ODIHR şi ale Consiliului Europei (Comisia de la Reieşind din modificările aduse Codului electoral, Comisia
Veneţia). Abordarea primordială a aspectelor ce ţin de Electorală Centrală a adoptat:
listele computerizate de alegători, votul cetăţenilor aflaţi
cu reşedinţa în străinătate, listele complementare, rolul - Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii
mass-mediei în promovarea campaniilor electorale şi Moldova peste hotarele ţării;
sporirea gradului de conştientizare al alegătorilor.
- Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor
Republicii Moldova aflaţi în străinătate;
- Regulamentul privind întocmirea, administrarea,
difuzarea şi actualizarea listelor electorale;
- Regulamentul privind procedura de examinare şi
soluţionare a contestaţiilor în perioada electorală;
- Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la
referendumul constituţional din 05 septembrie 2010 în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Instituţiile
responsabile

Timpul-limită

Parlamentul;

18 iunie 2010

Comisia
Electorală
Centrală (CEC)

Iulie 2010

Crearea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral
în conformitate cu art. 261 din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997 şi Strategia Comisiei Electorale
Centrale de instruire a funcţionarilor electorali şi alegătorilor,
pentru anii 2008-2013, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 1765,
din 8 iulie 2008.

Semestrul II, 2010
(Organizarea
şi
desfăşurarea
activităţii
Centrului depinde
în principal de
suportul tehnic şi
financiar acordat
de către donatori )
2010

Implementarea Registrului de stat al alegătorilor (electronic).

Semestrul II, 2010

Realizarea unor proiecte-pilot de testare al Registrului de stat
al alegătorilor (electronic);

Crearea unui program/instituţii pentru instruirea
funcţionarilor publici implicaţi în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor.

Potenţialii funcţionari electorali ai organelor electorale
inferioare vor trebui să fie instruiţi pînă la alegerile care vor
avea loc începînd cu anul 2013, deoarece, în conformitate cu
prevederile art. 27, alin. (2) şi art. 29, alin. (11) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, doar
persoanele ce vor deţine certificate de calificare
corespunzătoare, obţinute în cadrul instruirii vor putea fi
desemnaţi ulterior în consiliile electorale de circumscripţie şi
birourile electorale (prevederile, care, potrivit art.II din
Legea menţionată, intră în vigoare începînd cu 2013).
Totodată, pînă la instituirea centrului, comisia va continua
organizarea, pe durata campaniei electorale, a activităţilor
ordinare, a căror beneficiari direcţi sînt funcţionarii
electorali:
- desfăşurarea unui seminar cu secretarii consiliilor raionale;
- desfăşurarea seminarelor cu participarea primarilor din
localităţile Republicii Moldova, în special în problema
întocmirii şi verificării listelor electorale;
- desfăşurarea seminarelor raionale cu preşedinţii consiliilor
electorale de circumscripţie;
- desfăşurarea seminarelor raionale cu preşedinţii şi secretarii
birourilor electorale ale secţiilor de votare;
- desfăşurarea seminarelor pentru membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare constituite peste hotarele
ţării;
- desfăşurarea seminarului cu participarea contabililor
consiliilor electorale de circumscripţie electorală;
- desfăşurarea seminarului cu operatorii birourilor electorale,
ce vor participa la implementarea proiectelor pilot „Registrul
electronic al alegătorilor”;

Semestrul II, 2010

În dependenţă de finanţarea şi suportul acordat de donatori,
se propune modificarea şi tipărirea :
- Îndrumarului pentru consiliile electorale de circumscripţie,
- Îndrumarului pentru birourile electorale ale secţiilor de
votare;
- Recomandărilor privind verificarea listelor electorale la
birourile electorale ale secţiilor de votare,
- Ghidului observatorului în alegeri/referendum, remontarea
şi multiplicarea filmului instructiv pentru membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare.
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Revizuirea legislaţiei conexe Codului Electoral

Semestrul II, 2010

Continuarea şi
definitivarea
reformei
constituţionale
într-o manieră
cuprinzătoare

Promovarea compromisului între partidele politice
privind modificarea Constituţiei şi consultarea cu
partenerii internaţionali.

Reformarea
funcţionalităţii
Parlamentului
Republicii Moldova

Reformarea funcţionării Parlamentului, în conformitate
cu Consiliul Europei, propunerile CEPA privind Regulile
de Operare şi imunitatea parlamentară.

Adoptarea Legii privind statutul funcţionarului public
parlamentar şi revizuirea legislaţiei conexe

Promovarea unei culturi politice precum şi a procedurilor
de încurajare a creării consensului.

Continuarea reformei constituţionale în vederea asigurării
respectării unităţii materiei constituţionale şi a echilibrului în
respectarea atribuţiilor dintre autorităţi

permanent

Revizuirea legislaţiei conexe Codului electoral

2011

Stabilirea procedurii de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova de către popor
Elaborarea proiectului de Lege cu privire la sistemul de
salarizare

2010

Parlamentul
CEC

Organizarea referendumului
Implementarea continuă a legislaţiei electorale în vigoare, in
corespundere cu recentele modificări operate din Codul
electoral

5 septembrie 2010
Semestrul II, 2010

2010-2011

Parlamentul;

Constituirea unui sistem de informare modern pentru
membrii Parlamentului.
Extinderea si intensificarea cooperării dintre Parlament şi
societatea civilă.

Reforma
administraţiei
publice,
inclusiv
descentralizarea
progresivă
a
procesului de luare
a deciziilor

Continuarea reformării administraţiei publice

Elaborarea unui cadru legal, normativ şi instituţional, în
conformitate cu principiile descentralizării şi autonomiei
locale şi implementarea unui model descentralizat cu o
bază financiară clară prevăzută pentru autorităţile locale
pentru auto guvernare.

Elaborarea unui proiect de lege privind administraţia publică
centrală specializată.
Elaborarea unui program de reformare complexă a serviciilor
publice şi introducerea standardelor minime de calitate
pentru aceste servicii.
Revizuirea şi modificarea metodologiei/ghidului pentru
elaborarea Planului de dezvoltare instituţională; actualizarea
şi stabilirea indicatorilor de monitorizare.
Elaborarea unui model de instruire în domeniul politicilor
publice, planificării strategice şi al procesului decizional.
Elaborarea Strategiei Naţionale de descentralizare precum şi
a Planului de Acţiune pentru implementarea acestuia.
Corelarea reformei administraţiei publice centrale cu
procesul de modernizare a administraţiei publice locale.

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale
Familiei
(MMPSF)
Cancelaria
Stat
Cancelaria
Stat

Trimestrul
2011

II,

Trimestrul
2010
Trimestrul
2011

IV,

şi
de
de

II,

Cancelaria
Stat

de

Trimestrul
2010

IV,

Cancelaria
Stat
Cancelaria
Stat
Cancelaria
Stat

de

Trimestrul
2010
Trimestrul
2010
Trimestrul
2010

IV,

de
de

II,
IV,
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Revenirea competenţelor autorităţilor publice locale şi
întărirea capacităţii administrative a acestora.

Consolidarea autonomiei financiare şi patrimoniale a
autorităţilor publice locale.

Evaluarea capacităţii organizaţionale şi funcţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale existente.
Elaborarea Planului de consolidare a capacităţilor şi oferirea
suportului tehnic autorităţilor publice locale

Consolidarea capacităţilor părţilor interesate responsabile
pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor de
descentralizare
Reglementarea legislativă privind relaţiile, drepturile şi
obligaţiunile autorităţilor publice locale şi alte departamente
teritoriale
Faza de testare – pilot a mecanismului de acces pentru
implementarea primelor proiecte de dezvoltare regională
finanţate prin resursele de fonduri.
Finalizarea transferului de sprijin bugetar de la partenerul
DFID.
Îmbunătăţirea cadrului legal în vederea
mecanismului de accesare a resurselor din fond.

Cancelaria
Stat
Ministerul
Finanţelor
(MF);
Cancelaria
Stat
Cancelaria
Stat

de

Decembrie 2010

de

permanent

Cancelaria
Stat

de

Mai 2011

Iunie 2011
de

Ministerul
Construcţiilor şi
Dezvoltării
Regionale
MF,
Parlament

Iunie 2011

MF
Cancelaria
Stat

Iunie 2011

constituirii

Adoptarea unui nou sistem de finanţare publică locală în
scopul de a reconsidera sistemul actual de venituri şi
cheltuieli ale administraţiei publice locale şi întregul proces
de elaborare, adoptare, gestionare şi executare a bugetului
local.
Revizuirea sectorului cadrului legal şi corelarea acestuia cu
Codul Civil şi Legea administraţiei publice privind sistemul
şi proprietatea administraţiei publice locale.
Transferul competenţelor decizionale privind administrarea
patrimoniului local către administraţia publică locală.

Cancelaria
Stat
Ministerul
economiei
(ME)
Cancelaria
Stat

de

de

Iunie 2011
Iunie 2011

de
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Elaborarea normelor metodologice privind contabilitatea
patrimoniului local, creând un registru unic şi general al
proprietăţii administraţiei publice locale.

ME
Cancelaria
Stat

Asigurarea implementării concluziilor operaţionale ale
Dialogului dintre Moldova şi UE privind Drepturile
Omului.

Monitorizarea, la nivel naţional, a implementării Dialogului
privind Drepturile Omului dintre UE şi Republica Moldova

Ministerul
Justiţiei (MJ)

Tragerea la răspundere pentru toate încălcările
Drepturilor Omului raportate în legătură cu evenimentele
din aprilie 2009.

Investigarea tuturor cazurilor de tortură raportate legate de
evenimentele din aprilie 2009.

PG

2010-2011
de

Respectul drepturilor şi a libertăţilor umane
Adoptarea şi
implementarea
Planului Naţional
de Acţiuni în
Domeniul
Drepturilor
Omului, revizuit

permanent

Asigurarea răspunderii penale a persoanelor ale căror acţiuni
/ inacţiuni au dus la evenimentele din aprilie 2009.
Adoptarea şi începerea implementării Planului Naţional
de Acţiune pentru Drepturile Omului, prin asigurarea
unor mecanisme corespunzătoare de executare, finanţare
şi monitorizare, cu implicarea societăţii civile.
Aplicarea măsurilor practice pentru eliminarea formelor
de maltratare al persoanelor aflate în detenţie preventivă

Asigurarea implementării recomandărilor Comitetului
European pentru Prevenirea Torturii (CPT) şi ale
Protocolului Opţional la Convenţia ONU împotriva
Torturii.
Efectuarea declaraţiilor solicitate în conformitate cu
articolele 21 şi 22 ale Convenţiei împotriva Torturii,
recunoscând dreptul la comunicare individuală conform
Convenţiei privind Eliminarea tuturor formelor de
Discriminare Rasială şi anulând rezervările teritoriale în
cadrul celor două protocoale Opţionale la Convenţia
Internaţională privind Drepturile Civile şi Politice.

Definitivarea proiectului „Planul naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului”, în baza avizelor organelor
interesate şi aprobarea ulterioară a acestuia.
Înfiinţarea ulterioară de către Guvern a Comisiei Naţionale
responsabile de implementarea „Planului naţional de acţiuni
în domeniul drepturilor omului”.
Asigurarea activităţilor relevante al diviziunilor specializate
pentru combaterea torturii
Implementarea prevederilor Planului de Acţiuni CPT
Organizarea seminarelor pentru personalul implicat în
investigarea cazurilor de tortură şi tratament inuman
Asigurarea elaborarii si implementarii de catre MAI a
recomandarilor CPT ONU

MJ
CoE

Semestrul II, 2010

MJ
CoE

permanent

Studierea practicii internaţionale privind competenţa
Comitetului ONU pentru Eliminarea formelor de
discriminare rasială şi recunoaşterea dreptului la
comunicarea individuală, şi, eventual, elaborarea şi adoptarea
legii vis-a-vis de art. 14 al Convenţiei
Implementarea prevederilor convenţiei împotriva torturii,
recunoscând dreptul la comunicare individuală în baza
Convenţiei provocând eliminarea tuturor formelor
discriminării rasiale
Organizarea reuniunilor consiliului Coordonator al

MJ
MAI
Biroul Relaţii
Interetnice
(BRI)
MJ

Semestrul I, 2011

(BRI)

permanent

Procuratura
Generală (PG)
Ministerul
Afacerilor
Interne (MAI)

Conform Planului
permanent
2010-2011

permanent
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Ratificarea Protocolului 12 al Convenţiei Europene
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.

Organizaţiilor etno-culturale, cu scopul promovării dreptului
la comunicare individuală
Examinarea modalităţilor de ratificare

MJ

permanent

Institutul
Naţional pentru
Justiţie (INJ);
Procuratura
Generală (PG)
INJ
PG

permanent

Consolidarea instruirii sistematice a judecătorilor şi
procurorilor în baza Convenţiei Europene pentru
Drepturile Omului.

Implicarea experţilor europeni pentru instruirea judecătorilor
din cadrul INJ

Promovarea unui apel permanent apre procedurile
speciale ale ONU.

Implicarea experţilor europeni în procesul de instruire a
judecătorilor în cadrul INJ

Consolidarea interdependenţei autonomiei şi a
funcţionare avocaţilor Parlamentari şi a Centrului pentru
Drepturile Omului, în special prin aplicarea măsurilor de
rigoare în conformitate cu principiile şi recomandările de
la Paris regăsite în procedurile speciale ale ONU,
organismele de negociere ale ONU şi CPT.
Completarea sau modificarea legislaţiei existente în
vederea adoptării unui cadru multilateral de antidiscriminare,
în
conformitate
cu
standardele
internaţionale.
Elaborarea unui nou plan privind romii, în consultare cu
societatea civilă.

Activitatea de monitorizare

CDOM
MJ

permanent

Finalizarea proiectului de lege privind anti-discriminarea

MJ

Semestrul II, 2010

Organizarea reuniunilor în cadrul Grupurilor de lucru
interministeriale în vederea elaborării Planului de Acţiuni
privind romii pentru 2011-2015
Organizarea consultărilor societăţii civile cu liderii
organizaţiilor etnice de romi
Elaborarea Planului de Acţiuni privind romii pentru 20112015
Actualizarea permanentă a informaţiei amplasată pe site-urile
oficiale ale tuturor instituţiilor de stat

BRI

Semestrul II, 2010

Instituţiile
stat

Examinarea modalităţilor de ratificare a statutului de la
Roma a CPI

MAE IE
MJ

Sporirea în mod semnificativ a accesului public la
proiectul de legislaţie prin intermediul site-urilor
relevante ale Guvernului şi Parlamentului.
Ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale
Internaţionale (CPI) şi pregătirea pentru aprobarea
modificărilor legislative necesare.
A se asigura că Legea privind adunările este pusă în
aplicare în mod corespunzător şi dreptul la libertatea de
întrunire este respectat în practică.

permanent

Semestrul I, 2011
de

permanent

permanent

6

Asigurarea punerii în aplicare eficiente a Planului
Naţional pentru Egalitatea între Sexe 2010-2015, după
aprobarea acestuia, în strânsă coordonare cu partenerii
internaţionali.

Adoptarea Planului de Acţiuni pentru egalitatea de gender
pentru 2010-1015
Monitorizarea implementării Planului de Acţiuni pentru
egalitatea de gender 2010-2015

Parlament

Semestrul II, 2010

MMPSF

Conform Planului,
după
aprobarea
acestuia

Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului
(CCA)

În derulare

Libertatea mass-media şi cea a exprimării
Finalizarea procesului de revizuire a Codului
Audiovizualului pe baza recenziei legale prezentate de
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Biroului de
Presă. În special, a se asigura că reglementatorul de
difuzare nu are astfel de puteri extinse asupra difuzării
publice încât să intervină sau să poată interveni în
gestionarea zilnică a difuzorului.

În cadrul Parlamentului s-a format Comisia pentru
modificarea Codului Audiovizualului. Obiectivul Comisiei
constă în prezentarea pînă în luna august a modificărilor la
capitolul audiovizualului, care vor viza elaborarea a trei legi
în locul actualului cod (privind difuzorul public, privind
difuzorii privaţi şi privind autoritatea care va reglementa
activitatea audiovizualului).

A se asigura că legislaţia mass-media este implementată
în aşa fel încât să garanteze libertatea presei şi libertatea
de exprimare.

Adoptarea proiectului cu privire la implimentarea televiziunii
digitale

2010

Asigurarea pluralismului de opinie

permanent

Eliberarea licenţelor de emisie

permanent

Stabilirea unui mecanism transparent şi eficient pentru
atribuirea şi reînnoirea licenţelor de emisie.

Reperfectarea condiţiilor la licenţele de emisie

A se asigura respectul pentru statul de drept şi libertăţile
fundamentale în aplicarea legislaţiei mass-media,
incluzând principiul proporţionalităţii în tratarea
discuţiilor despre atribuirea licenţelor de difuziune.

Modificarea Concepţiei generale a serviciului de programe

Continuarea reformei mass-media pentru promovarea
pluralităţii în acest mediu. A se asigura transparenţa în
privinţa proprietăţii mass-media. A se asigura respectul
pentru statul de drept şi libertăţile fundamentale ale
acestuia.

Organizarea seminarului cu genericul: „Ştiri de calitate şi
programe de actualităţi: asigurarea pluralismului de opinii
politice şi echilibrul social”
Organizarea vizitei de lucru în cadrul Direcţiei de
monitorizare a angajaţilor CCA la Consiliul Audiovizualului
de administraţie al Belgiei
divizarea televiziunii publice de instituţia radio

CCA

Septembrieoctombrie 2010

CCA

În derulare

Crearea metodologiei de monitorizare în corespundere cu
standardele CoE şi prevederile legislaţiei naţionale.
Aplicarea acesteia în procesul de monitorizare pe parcursul

CCA

Iulie/august 2010

Aprofundarea reformei structurale a Difuziunii Publice
din Moldova într-un sistem autentic de difuziune publică.
Consolidarea rolului atribuit Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Moldova în asigurarea unei
reprezentări corecte a alegerilor de către mass-media

permanent
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electronice.

campaniei electorale.
Organizarea cursurilor de instruire în vederea aplicabilităţii
metodologiei noi de monitorizare

CCA

Septembrie 2010

Executarea unor revizuiri la legea cu privire la secretele
de stat şi ameliorarea accesului la informaţie pentru
jurnalişti.
A se continua modificarea Codului Penal pentru a reflecta
pe deplin recomandările Consiliului Europei privind
dezincriminarea calomniei şi a defăimării.
Reformarea
sistemului judiciar,
în scopul asigurării
independenţei şi
eficienţei
instanţelor de
judecată, a
procuraturii şi a
Avocaţilor
Parlamentari

Continuarea reformei sistemului judiciar cu scopul de a
stabili o protecţie eficientă pentru independenţa şi
eficienţa instanţelor, a Procuraturii şi a Avocaţilor
Parlamentari.

Consolidarea capacităţii instituţionale de autoadministrare judiciară, cu un accent special pe
reglementarea juridică raţionalizată şi independenţa
garantată,
îmbunătăţirea
resurselor
financiare,
administrative şi umane, a vizibilităţii şi transparenţei
instituţionale.

Clarificarea situaţiei în ceea ce priveşte rolul şi
funcţionarea Serviciului de Procuratură în conformitate
cu Avizul Comisiei de la Veneţia din iunie 2008. Această
problemă ar trebui să fie abordată de asemenea în cazul
unei viitoare reforme constituţionale, o dată cu legislaţia
relevantă.

Pe baza unei analize a carenţelor, a se continua
armonizarea cu standardele UE şi cele mai bune practici.
Asigurarea unei capacităţi instituţionale adecvate pentru
implementarea acestor schimbări.

Completarea Constituţiei RM cu un capitol distinct care va
conţine reglementări privind avocaţii parlamentari;
Modificarea Legii cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349
din 17.10.1997 şi a Regulamentului Centrului pt. Drepturile
Omului, a structurii, a statului de funcţii şi a modului de
finanţare a acestuia, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.
57 din 20.03.2008.
Examinarea la 17.06.2010 în Parlament, în lectura a doua, a
Proiectului de Lege pt. modificarea şi completarea unor acte
legislative (a Legii 1216-XII, 03.12.1992 privind Taxa de
stat; Legii 317-XIII, 13.12.1994 cu privire la Curtea
Constituţională; Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502XXIII, 16.06.1995; Legii 440-XV, 27.07.2001 privind zonele
economice libere; Codul de procedură penală; Codul de
procedură civilă; Legii 24-XVI, 22.02.2008 privind arbitrajul
comercial internaţional.; Legii 294-XVI, 25.12.2008 cu
privire la procuratură.).
Evaluarea eficientizării implementării noii legi cu privire la
procuratură şi elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea
acesteia (modificări, completări, etc)
Asigurarea implementării eficiente a cadrului legislativ
regulatoriu al consultantului procurorului (art. 54 CPC)

CDOM
CDOM

MJ
Parlament

2011

PG

2010-2011

PG

permanent

PG
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Consolidarea noului sistem de pregătire şi continuarea
modernizării procedurii de numire a judecătorilor şi
procurorilor. Creşterea capacităţii de instruire a
Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) pentru atingerea
cotei cerute de 80% a judecătorilor şi procurorilor nounumiţi iniţial instruiţi de INJ, şi nu eliminarea acestei
prevederi legale.

Asigurarea participării la cursurile de instruire ai procurorilor
în cadrul INJ

PG

Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru a garanta
independenţa eficientă a funcţionării activităţii Consiliului
Superior al Procuraturii în raport cu liderii Procurorului
General.

PG

Examinarea în Parlament, în lectura a doua, a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea art. 71 din Legea
947-XIII, 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii.

MJ
Parlament

14.08.2010.

Aplicarea integrală a pachetului de sprijin a Democraţiei,
inclusiv continuarea implementării recomandării acestuia.

Organising and monitoring the implementation of the actions
related to Prosecutors` Office activity, in accordance with the
provisions of the European Union and the Council of Europe
Common Programme " The Program to support democracy"
for Moldova

PG

Conform
programului

Proiectarea şi începerea implementării unui plan de
acţiune pentru reforma instituţională eficientă a organelor
de drept în conformitate cu standardele europene, inclusiv
în afara Ministerului Afacerilor Interne.

Perfecţionarea cadrului legal al activităţii structurilor
funcţionale de bază ale MAI (poliţie şi carabinieri) prin
elaborarea Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul
poliţistului, Legii cu privire la carabinieri şi alte acte
legislative relevante de domeniu, şi aducerea, în concordanţă
cu acestea, a actelor normative subordonate legii.
Elaborarea „Foii de parcurs” privind reforma poliţiei în
Republica Moldova şi asigurarea mecanismului de
monitorizare a acestuia

MAI

Semestrul II, 2010

MAI

Semestrul II, 2010

Sporirea rolului MAI şi Serviciului Grăniceri în procesul de
consolidare a cooperării organelor de drept în domeniul
managementului integrat a frontierei de stat, inclusiv prin
optimizarea activităţii Serviciului Grăniceri, cu atribuirea
capacităţilor depline de combatere a criminalităţii
transfrontaliere cu încadrarea ulterioară a acestuia în
structura MAI şi formarea Poliţiei de Frontieră.

Guvernul
MAI
Serviciul
Grăniceri (SG)

Semestrul II, 2010

A se asigura că Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
devine o instituţie reală pentru auto-gestionarea
sistemului judiciar, prin adoptarea modificărilor
legislative necesare (compoziţia curentă reprezintă mai
puţin de 50% de judecători aleşi de colegii lor) şi prin
asigurarea transferului efectiv al administraţiei instanţelor
de judecată de la Ministerul Justiţiei la Consiliul Superior
al Magistraturii.
Asigurarea implementării eficiente a legii privind
asistenţa juridică.
Crearea şi
implementarea
eficientă a reformei
instituţionale a
organelor de drept
în conformitate cu
standardele
europene
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Cesiunea funcţiilor poliţiei judecătoreşti prin transmiterea
acestora Ministerului Justiţiei.
Coordonarea cu autorităţile publice de resort în activitatea de
asigurare a securităţii circulaţiei rutiere, cu preluarea de către
MAI, a funcţiei de calificare a conducătorilor auto de la
Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de
Stat Registru”, în vederea asigurării, în mod eficient şi
continuu, a funcţiei de securitate în traficul rutier.
Instituirea unor noi reglementări care ar asigura asimilarea
statutului procurorilor cu cel al magistraţilor.
Revizuirea atribuţiilor procuraturii şi restructurarea
instituţională a acesteia.
Elaborarea proiectului HG pt. aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune
pentru implementarea Legii cu privire la probaţiune; crearea
organelor de probaţiune separate după aprobarea Legii cu
privire la executorii judecătoreşti.
Elaborarea Proiectului de modificare şi completare a Codului
de executare (cu prezentarea părţii în redacţie nouă) în
conformitate cu proiectul Legii privind executarea.
Elaborarea Proiectului de modificare şi completare a unor
acte legislative în conformitate cu Legea cu privire la
executorii judecătoreşti.
Cooperarea cu Misiunea EUBAM în reforma instituţională a
Serviciului Grăniceri.
Semnarea acordurilor de cooperare cu serviciile responsabile
de gestionarea frontierelor statelor membre ale Uniunii
Europene.
Implementarea prevederilor Planului de dezvoltare
instituţională a Serviciului Grăniceri pentru anii 2009-2011.
Aprobarea Planului de dezvoltare strategică a Serviciului
Grăniceri pentru anii 2012-2017.
Demilitarizarea şi profesionalizarea treptată a angajaţilor
Serviciului Grăniceri.
Dezvoltarea infrastructurii şi echipamentului frontierei de
stat.
Dezvoltarea Sistemului informaţional integrat al Serviciului
Grăniceri şi tehnologiilor avansate, în particular în contextul
participării în cadrul iniţiativei EUROSUR (iniţiativa
europeană cu privire la dezvoltarea supravegherii frontierei).
Elaborarea unei noi Strategii Naţionale Anticorupţie.
Aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi finanţării terorismului 2010-2012.

MAI
MJ
MAI
MTIC

Semestrul II, 2010

PG

2010-2011

Semestrul II, 2010

permanent
MJ
Guvern
Parlament

Septembrieoctombrie 2010

SG

În derulare
Iunie 2011
Iunie 2011
Semestrul I, 2011
Iunie 2011
Iunie 2011
permanent

Centrul pentru
Combaterea
Crimelor

2010-2011
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Semnarea şi
ratificarea
Protocolului
Adiţional al
Convenţiei
Consiliului Europei
din 1981 cu privire
la autorităţile de
control şi fluxul
transfrontalier al
datelor

Amendarea şi
implementarea
Legii cu privire la
protecţia datelor cu
caracter personal
în concordanţă cu
acquis-ul UE

Intensificarea eforturilor iniţiate în 2010, inclusiv a
contribuţiilor financiare, pentru modernizarea instituţiilor
penitenciare, inclusiv a transferului responsabilităţii
pentru centrele de arest preventiv de la Ministerul
Afacerilor Interne la Ministerul de Justiţie.
Semnarea Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului
Europei din 1981 despre Protecţia Persoanelor cu privire
la Procesarea Automată a Datelor Personale şi pregătirea
procedurii de ratificare.

Revizuirea Legii privind Protecţia Datelor Personale în
conformitate cu acquis-ul UE şi asigurarea funcţionării pe
deplin a Centrului pentru Protecţia Datelor Personale
pentru a asigura implementarea corectă.

Fortificarea activităţii Consiliului Civil de monitorizare a
CCCEC.
Implementarea sistemului informaţional unic al CCCEC.

Economice şi a
Corupţiei
(CCCEC), SIS

În derulare

Înfiinţarea Consiliului coordonator al reformei în domeniul
justiţiei şi dreptului.
Transferarea Departamentului de administrare judecătorească
la Curtea Supremă de Justiţie, împreună cu toate atribuţiile
ce ţin de instanţele judecătoreşti.
Alocarea a cel puţin 1% din bugetul de stat pentru întreg
sistemul judecătoresc.
Instituirea statutului de judecător de rezervă.
De comun cu CoE a asigura implementarea Proiectului de
reamanajare a IDP a CGP mun. Chişinău în cadrul
Programului ,,Susţinerea democraţiei în Republica Moldova”

Consiliul
Superior al
Magistraturii

MJ
MAI

permanent

Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea încheierii
Acordului de cooperare cu Eurojust

Centrul
Naţional de
Protecţie a
Datelor cu
Caracter
Personal
(CNPDCP);

2011

După semnarea Protocolului Adiţional al Convenţiei 108
(procedură efectuată în baza Decretului din 10.03.2010 al
Preşedintelui interimar al RM), Guvernul este solicitat pentru
desemnarea autorităţii responsabile de iniţierea procedurii de
ratificare şi pentru prezentarea documentelor necesare
Parlamentului.
În paralel, CNPDCP va promova şi în continuare ideea
acceptării de către RM a Amendamentelor la art. 3, 21, 22,
24, 27 din Convenţia 108, insistând asupra desemnării de
către Guvern a autorităţii responsabile de executarea
procedurilor naţionale în acest sens.
Elaborarea unui proiect de lege privind modificarea unor acte
legislative (Legea 17-XVI, 15.02.2007 cu priv. la protecţia
datelor cu caracter personal; Legea 982-XIV, 11.05.2000 cu
privire la accesul la informaţie)) pentru a fi armonizat cu
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Europei
95/46/CE de la 24.10.1995 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

Parlament
MAE IE
MTIC
PG
CNPDCP

2011

În derulare
2010-2011

Parlament

permanent

MJ

Trimestrul
2010

II,
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personal şi libera circulaţie a acestor date.
Aprobarea de către Guvern a Regulamentului registrului
manual al deţinătorilor de date cu caracter personal.
Stabilirea de către Guvern a Cerinţelor faţă de asigurarea
securităţii datelor cu caracter personal.
Cooperarea cu Instituţiile Financiare Internaţionale, stabilitatea macro-economică şi reducerea sărăciei
Implementarea “Programului de Stabilizare Economică
şi Recuperare 2009-2011” adoptat de Guvernul
Republicii Moldova în noiembrie 2009 (document care a
înlocuit Strategia Naţională de Dezvoltare - SND).
Finalizarea reformei structurale a sistemului de asistenţă
socială şi susţinerea financiară a sistemului de protecţie a
venitului, compensând straturile cele mai vulnerabile ale
populaţiei pentru tarifele mai mari la energie.
Stabilitatea macro-financiară
Semnarea şi implementarea Declaraţiei de Intenţie pentru
Cooperarea Administrativă pentru facilitarea cooperării
între Ministerul Finanţelor şi Direcţia Generală a
Comisiei Europene pentru Buget.
În consultare cu partenerii internaţionali, adoptarea şi
Avansarea
începerea implementării proiectului privind gestionarea
modernizării
sistemelor gestiunii finanţelor publice şi controlul intern (PIFC) şi a
proiectului de lege privind PIFC. Ulterior, modificarea
finanţelor publice
Legii bugetului pentru introducerea PIFC.
şi ale controlului
intern

Implementarea
Acordurilor cu
FMI

Asigurarea implementării pe deplin a Planului Naţional
de Acţiune pentru Dezvoltarea PIFC 2010-2013.
Asigurarea în special a unei monitorizări atente de către
Unitatea Centrală de Armonizare a implementării
Responsabilităţii Manageriale.
Aplicarea integrală a programelor economice convenite
cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană
(programul acesteia din urmă cu privire la acordul de
finanţare privind asistenţa macro-financiară).

În conformitate cu prevederile acţiunilor din cadrul Planului
de acţiuni al Programului naţional

CNPDCP
Guvern

2011

ME

Conform
Programului
naţional

MMPSF; MF

2011

MF

În prezent este în derulare proiectul de modernizare a
sistemului de gestiune a finanţelor publice administrat de
Ministerul Finanţelor, cu suportul partenerilor externi (Banca
Mondială).

Ministerul
Finanţelor;
Banca
Naţională
(BNM);
Agenţia
Achiziţii
Publice;
Parlamentul

permanent

Aprobarea
şi
publicarea
Memorandumului
suplimentar cu privire la Politicile Economice şi
Financiare dintre RM şi FMI.

MF, ME,
BNM; MMPSF
ANRE;
Cancelaria de
Stat
BNM

Iulie 2010

ME, MF, BNM,

2010-2011

Menţinerea unui ritm echilibrat de ajustare bugetar-fiscală.
Menţinerea inflaţiei sub control şi acordarea asistenţei
băncilor în reluarea creditării economiei.
Consolidarea stabilităţii financiare prin intermediul sporirii

permanent
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Continuarea reformei procesului bugetar. În special, în
coordonare cu partenerii-donatori şi instituţiile financiare
internaţionale, ameliorarea în continuare a consecvenţei
între Cadrul Cheltuielilor pe Termen Mediu ale Bugetului
Naţional, Strategia Naţională de Dezvoltare precum şi
Planul de Stabilizare şi Recuperare Economică 20092011.
Climatul de afaceri şi comerţ
Evaluarea şi modificarea, după necesitate a legislaţiei
Îmbunătăţirea
fiscale pentru asigurarea conformităţii totale cu normele
climatului de
şi angajamentele OMC şi cu principiile Codului de
afaceri prin
Conduită al UE privind impozitarea întreprinderilor. În
eliminarea
special, studierea bunelor practici în procesul de
obstacolelor în
simplificare şi sporire eficientă a sistemului de impozitare
realizarea
a întreprinderilor.
afacerilor
Asigurarea eliminării discrepanţelor/discriminării între
TVA şi legislaţia accizelor, precum şi rambursarea
echitabilă inclusiv pentru persoanele străine nestabilite,
supuse impozitelor.
Continuarea reducerii supra-reglementării, în special
îmbunătăţirea transparenţei şi a predictibilităţii şi
reducerea în continuare a obligaţiilor de acordare a
licenţelor şi a regimurilor de inspecţie, în conformitate cu
recentele modificări la Legea din 2001 cu privire la
acordarea licenţelor.

Monitorizarea eficienţei şi consolidarea sistemului
“ghişeului unic” pentru întreprinderi.

capacităţii de supraveghere şi planificare în situaţii de criză.
Restructurarea sectorului energetic şi punerea în aplicare a
unor reforme structurale.
Intensificarea eforturilor de îmbunătăţire a mediului de
afaceri, prin simplificarea cadrului de reglementare,
promovarea exportului şi atragerea investiţiilor.
Identificarea politicilor sectoriale prioritare în domeniul
cheltuielilor publice în vederea elaborării planului strategic
pentru cheltuieli în sectorul economic pentru 2012-2014

Identificarea şi eliminarea non-conformităţilor în legislaţia
naţională cu privire la normele OMC ale taxaţiei şi principiile
Codului de Conduită al UE privind fiscalitatea de afaceri.

Comisia
Naţională
pentru
Piaţa
Financiară
MF
Cancelaria
Stat

2010-2011
de

ME
(coordonator)

permanent

MF

Continuarea implementării para. 17 al Planului privind
eliminarea constrângerilor administrative în mediul de afaceri
(optimizarea şi simplificarea rambursării TVA-ului).
Elaborarea de către Ministerul Economiei a Registrului
actelor cu caracter permisiv, în baza inventarierii actelor
permisive eliberate antreprenorilor de către autorităţile
publice centrale cum ar fi autorizaţii, permise certificate,
avize, aprobări, declaraţii etc., care va asigura transparenţa şi
legalitatea procesului de obţinere a acestora, în paralel cu
excluderea reglementărilor ce nu sunt conforme principiilor
bunei guvernări (Ghilotina 2+).
Continuarea implementării paragrafului 8 din planul de
acţiune privind eliminarea constrângerilor administrative în
mediul de afaceri (PAECAMA) pentru reducerea numărului
tipurilor de activităţi supuse licenţierii şi simplificarea
procedurilor de acordare a licenţelor.
Implementarea procedurilor simplificate de vămuire pentru
minimalizarea formalităţilor, costurilor şi timpului necesar
trecerii mărfurilor peste frontieră:
a. Continuarea implementării paragrafului 2 al
PAECAMA privind elaborarea proiectului de lege

MF

2010-2011

Serviciul
Vamal (SM)
ME

MF

permanent

Serviciul
Vamal
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despre “fereastra unică (OSS)” de înregistrare a
afacerilor.
Implementarea OSS de către MIEPO privind
înregistrarea de export.

ME

Realizarea Planului de acţiuni de eliminare a constrângerilor
de ordin administrativ în mediul de afaceri, aprobat prin
Ordinul nr.38 din 05.03.2010 al ministrului Economiei.

ME

Elaborarea unui proiect de lege care va avea scopul facilitării
activităţii de producere a agenţilor economici autohtoni.
Elaborarea unui proiect de lege privind reglementarea
controalelor.
Modificarea cadrului legal în vederea simplificării
procedurilor de eliberare şi reducerii costurilor semnăturilor
electronice, în scopul creşterii esenţiale a accesului populaţiei
la serviciile în cauză şi stimulării dezvoltării serviciilor
electronice publice.
Continuarea organizării întâlnirilor săptămânale ale grupului
de lucru al Reformei Regulatorii invitând, de asemenea,
părţile cointeresate din sectorul privat, inclusiv investitori
străini.
Elaborarea planului de acţiune pentru facilitarea procedurii de
lichidare a întreprinderilor.

ME
Parlamentul

b.
Continuarea
dialogului
privind
reglementarea,
întreprinderea şi politica industrială cu investitorii străini
într-un mod activ şi structurat prin Grupul de Lucru al
Reformei Regulatoare.

Asigurarea finalizării, adoptării şi implementării Legii în
curs de pregătire privind autorizarea construcţiilor.

Combaterea
corupţiei
şi
spălării banilor

a

În coordonare cu partenerii internaţionali, stabilirea unei
capacităţi instituţionale adecvate pentru asigurarea
implementării, după adoptare, a Legii privind
supravegherea pieţei.
Încurajarea rezultatelor procesului de evaluare a riscurilor
anti-corupţiei în noua Strategie Naţională a Anticorupţiei; încurajarea unităţii analitice a Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei al
Republicii Moldova (CCCEC) şi însoţirea dezvoltării
ulterioare a acesteia; adresarea aspectelor-cheie de
integritate cum ar fi conflictul de interese şi regimurile
divulgării activelor; asigurarea implementării totale şi
eficiente a recomandărilor pendinte GRECO.

Pregătirea amendamentelor la Legea nr. 105-XV din
13.03.2003 privind protecţia consumatorului în conformitate
cu legislaţia UE.
Elaborarea actelor normative necesare pentru perfecţionarea
mecanismului actual de declarare şi control a veniturilor şi
proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor,
funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţii de
conducere, precum şi de declarare a conflictelor de interese
(prin crearea grupului de lucru, conform ordinului ministrului
justiţiei nr. 151 din 26.04.10).
Controlul legalităţii actelor prezentate în instanţe de judecată
pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
sau înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă
mai blândă.
Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de

Permanent
(Potrivit
termenilor
planului)
Semestrul II, 2010

2010-2011

ME

permanent

ME, Comisia
Naţională a
Pieţei
Financiare
MJ, MF
ME

Trimestrul III
2011

CCCEC

2010-2011

MJ

permanent

Trimestrul II 2011
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investigaţie în direcţia depistării şi prevenirii actelor de
corupţie în cadrul sistemului instituţiilor penitenciare, inclusiv
prin efectuarea de verificări planificate şi inopinate.
Intensificarea activităţilor de interacţiune cu organele de drept
privind schimbul de informaţii operative.
Evaluarea permanentă a factorilor de risc a corupţiei în
instituţiile bugetare şi private; implementarea măsurilor de
prevenire în cadrul acestora; perfecţionarea metodologilor
subiecţilor de prevenire a corupţiei.
Simplificarea procedurilor de acordare a autorizaţiilor
licenţelor prin crearea unui „ghişeu unic” de prestare
serviciilor respective.
Finalizarea procesului de evaluare a riscurilor corupţiei
cadrul centrelor specializate ale administraţiei publice
elaborarea planurilor de integritate.

şi
a
în
şi

Ameliorarea cadrului juridic de anticorupţie cu scopul de a
facilita procesul de prevenire şi combatere a corupţiei.
Implementarea Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la
conflictul de interese prin crearea Comisiei principale de
etică.
Stabilirea unui mecanism de control eficient a declarării
veniturilor
şi
proprietăţilor
funcţionarilor
publici,
judecătorilor, procurorilor şi ale altor lideri.
Consolidarea capacităţilor CCCEC în prevenirea şi
combaterea corupţiei.
Asigurarea progresului în implementarea recomandărilor
Grupului de State împotriva corupţiei (GRECO) .
Adoptarea şi implementarea unei noi strategii şi a planurilor
de acţiune anuale aferente privind prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Asigurarea implementării corecte a Codului de etică a
funcţionarilor vamali.

CCCEC

Trimestrul I, 2011

Trimestrul I, 2011
CCCEC
în
cooperare cu
autorităţile
administraţiei
publice
centrale
CCCEC
MJ;
CCCEC Co – executor;
Alte autorităţi
publice
CCCEC
Co-executori:
MJ
CCCEC
PG
CCCEC,
Serviciul
de
Informaţii şi
Securitate
(SIS), Centrul
antiterorist
Serviciul
Vamal

2010-2011

În
curs
de
desfăşurare
Trimestrul II,
2010

Trimestrul II,
2010
În
curs
de
desfăşurare
În curs de
desfăşurare
2010-2011

permanent
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Elaborarea unei noi legi privind concurenţa
regulamentelor necesare pentru aplicarea acesteia.

Stabilirea
unui
cadrul modern de
politici în domeniul
concurenţei
în
conformitate
cu
acquis-ul UE

Asigurarea
implementării
cadrului
privind
achiziţiile publice
Asigurarea
implementării
depline
a
Preferinţelor
Comerciale
Autonome (PCA)
ale UE

şi

a

Aprobarea legii privind ajutorul de stat.

Continuarea îmbunătăţirii funcţionării sistemului de
achiziţii publice prin creşterea transparenţei, furnizarea
de informaţii, pregătire, implementarea achiziţiilor
publice cu sursa internet. Acţionarea în direcţia strictei
limitări a utilizării excepţiilor. Asigurarea capacităţii
operaţionale depline a Agenţiei Achiziţiilor Publice.
Continuarea asigurării cooperării depline a instituţiilor
relevante cu Comisia Europeană în transmiterea unor
rezultate concrete.
.

Negocierea contractului twinning cu partea română.
Elaborarea, în cadrul proiectului twinning menţionat, a
reglementărilor cu privire la procedurile de soluţionare a
contestaţiilor.

Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia
Concurenţei
(ANPC);
Centrul pentru
Armonizarea
Legislaţiei,
MJ;
Parlamentul
MF, Agenţia
Achiziţii
Publice

Până în 2011
în 2010

Consolidarea cooperării între experţii Departamentului
politicii de comerţ al Ministerului Economiei şi cei care se
ocupă cu Moldova de la relaţiile DG Comerţ / unitatea pentru
Comerţ cu Europa (non - UE) şi Asia Centrală
Organizarea întâlnirilor în fiecare semestru între părţile
interesate în formă de videoconferinţe pentru a discuta
utilizarea PCA şi provocările ZCLAC.
Continuarea monitorizării utilizării integrale a cotelor tarifelor
pentru produsele eligibile pentru export în cadrul PCA.

ME

permanent

ME

permanent

Implementarea procedurii de informare prealabilă obligatorie
privind originea mărfurilor.
Implementarea institutului de exportator autorizat pentru
simplificarea procedurii de emitere a certificatelor de origine
preferenţiale.
Facilitarea procedurilor vamale la export prin implementarea
procedurilor simplificate de vămuire.
Elaborarea standardelor cu privire la siguranţa produselor
alimentare de origine non-animală pentru asigurarea
conformităţii produselor exportate cu cerinţele UE. (TM)
Îmbunătăţirea activităţii laboratoarelor implicate în controlul
oficial privind siguranţa alimentară, prin dotarea acestora cu
echipament modern din surse externe şi instruirea
personalului de laborator privind utilizarea echipamentului
respectiv. (TL)

MF, Serviciul
Vamal

permanent

Ministerul
Agriculturii

permanent
permanent
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Continuarea
reformelor în
domeniul
drepturilor de
proprietate
intelectuală

În coordonare cu partenerii internaţionali, asigurarea
implementării cadrului normativ pentru protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală. Clarificarea
problemei aderării Republicii Moldova la Organizaţia
Eurasiatică a Patentelor în vederea deschiderii
negocierilor privind un acord de prelungire cu Oficiul
European de Brevete.

Elaborarea şi promovarea actelor armonizate cu actele UE din
lista acquis-urilor selectate în domeniul agriculturii, propusă
pentru implementare de către Comisia Europeană în cadrul
negocierilor privind acordul de asociere cu UE.
Consolidarea capacităţilor autorităţilor implicate în siguranţa
alimentelor prin stabilirea unui singur organism naţional
responsabil de personalul care utilizează acest echipament.
(TL)
Elaborarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii
pentru testările de laborator, în vederea iniţierii procedurilor
de acreditare internaţională a acestora . (LT)
Introducerea sistemului de inspecţie fitosanitară la frontieră şi
consolidarea acestuia pe întreg teritoriul ţării. (MT)
Elaborarea şi implementarea programelor de instruire pentru
angajaţii din inspecţia fitosanitară în conformitate cu cerinţele
UE. (MT)
Adoptarea şi implementarea noii legi privind dreptul de autor
şi drepturile conexe.. TS/TM - 2010-2011
Elaborarea:
- Regulamentului privind înregistrarea drepturilor de
autor şi a lucrărilor drepturilor conexe.
- Regulamentului privind gestiunea colectivă a
drepturilor patrimoniale.
- Regulamentului Comisiei cu privire la mediere
Consolidarea dialogului dintre instituţiile şi organizaţiile
responsabile de asigurarea respectării drepturilor de PI şi
titularii de drepturi, inclusiv prin revigorarea activităţii
Comisiei Naţionale de Proprietate Intelectuală. TM – 2011
Modernizarea tehnologiilor informaţionale ale AGEPI şi
ajustarea acestora la tehnologiile utilizate de oficiile similare
din statele membre ale UE şi de către Oficiul European de
Brevete. TM – 2011
Elaborarea unui studiu privind mecanismul actual de schimb
de informaţii între organele de implementare IP (I semestru
2011)
Consolidarea cooperării cu titularii de drepturi, în special cu
asociaţiile şi organizaţiile care reprezintă interesele titularilor
de drepturi pe piaţa Republicii Moldova. (2010 - 2011).
Organizarea a cel puţin două şedinţe ale Comisiei Naţionale
privind Proprietatea Intelectuală (în al 4-lea semestru din
2010 şi primul semestru din 2011)

iunie 2011

iunie 2011

permanent
iunie 2011
permanent
Agenţia de
Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
(AGEPI)

iulie
2011

2010-iunie

permanent

2010-2011

iulie 2010iunie 2011

17

Continuarea
pregătirii pentru
posibilul viitor
ZCLAC

Evaluarea stadiului actual de pregătire a instituţiilor din
Republica Moldova pentru iniţierea negocierilor cu UE
privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător
(ZCLAC).

Elaborarea Strategiei Naţionale privind Proprietatea
Intelectuală. TL - 2012
Implementarea programului Twinning „Suport pentru
respectarea şi implementarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”. TL – 2012
Extinderea cooperării cu Organizaţia Europeană de Brevete şi
iniţierea dialogului privind extinderea brevetului european pe
teritoriul Republicii Moldova.. TM – 2010-2011
- elaborarea unui studiu de impact al prelungirii brevetului
european (august 2010)
- iniţierea procedurii de denunţare a Convenţiei Eurasiatice de
brevete (sept.-oct. 2010)
- iniţierea negocierilor privind cooperarea OEB - Moldova şi
Acordul de extensie (noiembrie 2010)
Realizarea prevederilor HG nr.307 din 23.04.2010 cu privire
la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între
Guvernul RM şi Comunitatea Europeană privind protecţia
indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.
(Evoluţiile înregistrate în domeniul indicaţiilor geografice
urmează a fi discutate în cadrul următoarei runde de negocieri
pe marginea Acordului de Asociere între RM şi UE):
a. Iniţierea consultărilor publice privind lista indicaţiilor
geografice ale UE;
b. Crearea unui simbol naţional folosit pentru delimitarea
produselor cu indicaţii geografice;
c. Elaborarea unei liste a indicaţiilor geografice ale Republicii
Moldova
Instruirea personalului responsabil de proprietatea intelectuală
a organelor de implementare, sporind gradul de conştientizare
a titularilor de drepturi, utilizatorilor IP şi a societăţii civile
pentru probleme legate de IP.
Consolidarea capacităţilor de aplicare a măsurilor de protecţie
a proprietăţii intelectuale la frontieră.
Identificarea asistenţei tehnice pentru pregătirea unei evaluări
a pregătirii instituţiilor MD pentru negocierea unui acord de
asociere şi ZCLAC cu UE.
Asigurarea verificării conformităţii legislaţiei aproximate cu
acquis-ul UE.
Coordonarea cu planificarea corespunzătoare a măsurilor
legislative prioritare legate de posibilul viitor ZCLAC prin
intermediul planurilor naţionale de aproximare juridică.

2012
2010- 2011

ME
(coordonator)
AGEPI;
Ministerul
Agriculturii

Până la sfârşitul
anului
2010
Trimestrul I 2011
2010-2011

AGEPI

MF, Serviciul
Vamal
ME

Centrul de
armonizare
legislativă
Centrul de
armonizare
legislativă

iulie 2010-iunie
2011

Până la sfârşitul
anului
2010
2011
2011
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Continuarea asigurării consultării / informării periodice a
comunităţii comerciale, incluzând companiile cu sediul în
raioanele de est ale Republicii Moldova, despre
reglementările şi procedurile de import şi export.
Crearea, în cooperare cu Comisia Europeană şi începerea
implementării Planului de Acţiuni privind recomandărilecheie elaborate de către Comisia Europeană ca urmare a
misiunii de evaluare ZCLAC din iunie 2010.

Continuarea armonizării în conformitate cu standardele
UE de siguranţă alimentară. Asigurarea implementării
eficiente a Planului de Acţiuni privind sănătatea
animalelor şi siguranţa alimentelor şi a planului de
monitorizare a reziduurilor privind produsele de origine
animală.
Asigurarea capacităţii operaţionale depline a Agenţiei
Sanitar-veterinare pentru siguranţa produselor de origine
animală şi a Inspectoratului General pentru
supravegherea fitosanitară şi controlul seminţelor. Cu
sprijinul Comisiei Europene, proiectarea şi începerea
implementării planurilor de consolidare a capacităţilor
instituţionale pentru aceste instituţii.
Justiţie, libertate, securitate
Eliberarea/introdu
cerea
paşapoartelor
biometrice pentru
toţi cetăţenii RM
Ajustarea politicii
Continuarea cooperării eficiente cu Ucraina privind
de gestionare a
problemele de frontieră şi supravegherea frontierelor,
frontierei şi a
care să acopere întreaga frontieră moldo-ucraineană,
practicii în
inclusiv continuarea implementării acordului privind
domeniul
schimbul de informaţii despre fluxul de mărfuri şi
standardelor
persoane peste frontiera comună.
Schengen

ME

Proiectarea unui Plan de Acţiune bazat pe raportul misiunii de
constatare a datelor care trebuie să includă acţiunile necesare,
termenele de punere în aplicare şi instituţia de implementare.

ME

Până la sfârşitul
anului 2010

Aprobarea Planului de Acţiune printr-o decizie a Guvernului.

Până la sfârşitul
anului 2010

Publicarea şi informarea societăţii civile şi a întreprinderilor
despre recomandările Comisiei Europene prin postarea
Planului de Acţiune pe site-ul oficial al Ministerului
Economiei.

1 lună după
aprobarea
Planului de
Acţiune
Ministerul
Agriculturii

Emiterea paşapoartelor biometrice, în conformitate cu planul
naţional adoptat, începând cu 01.01.2011.

MTIC

Începând
01.01.2011

cu

Conducerea schimbului de informaţii în conformitate cu
protocolul dintre Serviciul de Grăniceri al Republicii
Moldova şi Administraţia Frontierei de Stat a Ucrainei privind
schimbul de informaţii, semnat la Bruxelles, din 21.11.2006
Elaborarea, semnarea şi implementarea Planului de dezvoltare
a cooperării dintre Serviciul de Grăniceri al Republicii
Moldova şi Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei pentru
2011.

SG

În
curs
desfăşurare

de

Trimestrul IV,
2010
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Continuarea cooperării cu Misiunea Asistenţei la
Frontieră a Uniunii Europene (EUBAM) privind
monitorizarea frontierei moldo-ucrainene.

Implementarea proiectului-pilot Punctul Focal privind
frontiera de stat moldo-ucraineană (Serviciul Grăniceri al
Republicii Moldova şi Ucrainei, MAFUE şi FRONTEX).
Participarea la şedinţele de coordonare şi la reuniunile
comitetului consultative al MAFUE:
Participarea la activităţile comune cu MAFUE (operaţiuni
comune şi instruiri).

Implementarea recomandărilor aprobate de reuniunea
Consiliului Consultativ EUBAM, inclusiv cu privire la
utilizarea evaluării riscurilor la controalele vamale.
Asigurarea continuităţii discuţiilor trilaterale a experţilor
din Moldova, Ucraina şi Comisia Europeană.
Continuarea delimitării frontirei cu Ucraina, inclusiv pe
segmentul central (transnistrean) al frontierei, cu posibila
facilitare EUBAM.

Participarea la sesiunile comisiei mixte de demarcare a
frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina.

Elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale de gestionare
integrată a frontierei de stat.
Armonizarea legislaţiei la acquis-ul UE in domeniu.
Adoptarea şi
implementarea
unei noi Strategii
cu privire la
combaterea crimei
organizate şi a
traficului de fiinţe
umane

Implementarea eficientă a legislaţiei adoptate în domeniul
luptei împotriva crimei organizate şi traficul de fiinţe
umane. Abordarea în continuare a aspectelor legate de
combaterea traficului de fiinţe umane, inclusiv a corupţiei
legate de trafic, în ceea ce priveşte prevenirea,
investigarea şi urmărirea penală. Coordonarea politicilor
anti-trafic cu politicile sociale.

Crearea unui grup de lucru în vederea elaborării şi înaintării
spre aprobare a Strategiei cu privire la combaterea crimei
organizate şi traficului de fiinţe umane.

Trimestrul IV,
2010

Serviciul
Vamal
MAEIE, SG,
Agenţia pentru
Relaţii
Funciare şi
Cadastru,
Ministerul
Apărării

MAI

Elaborarea unui plan de acţiuni bine ajustat de implementare a
Strategiei (indicând costul, impactul, riscul, autoritatea
responsabilă etc.).
.
Armonizarea legislaţiei relevante la rigorile legislaţiei UE cu
suportul şi asistenţa experţilor străini.

În conformitate cu “Termenii de Referinţă”

În conformitate cu
termenii stabiliţi
pentru efectuarea
sesiunilor

Trimestrul
2010

III,

Trimestrul
2010

IV,

Semestrul II, 2010
şi Semestrul I,
2011)
Trimestrul
III,
2010

Elaborarea Legii privind combaterea crimei organizate.

Implementarea
măsurilor ce vor fi
identificate
în
cadrul
viitorului
dialog
privind
liberalizarea
regimului de vize

Lunar şi când este
necesar
şi
convenit
În
curs
de
desfăşurare

Grupul de
lucru privind
dialogul
liberalizării
vizelor

În conformitate cu
implementarea
Termenilor
de
Referinţă
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Gestionarea eficientă a fluxurilor migratoare
Continuarea participării active la proiectele din cadrul
Parteneriatului de Mobilitate.
Menţinerea dialogului permanent cu Comisia Europeană
în cadrul grupului de lucru a experţilor privind migraţia.

Asigurarea implementării eficiente a Consiliului de Scor al
Parteneriatului de Mobilitate.

Instituţiile
implicate
în
funcţie
de
Consiliul
de
Scor
al
mobilizării şi
implementării
Parteneriatului
de Mobilitate

Conform
Consiliului
Scor

Aderarea de către Republica Moldova a procesului de
tranziţie la noi standarde metodologice de elaborare a
conturilor macroeconomice naţionale şi internaţionale, în
acelaşi timp asigurând comparabilitatea indicatorilor statistici
produşi.

Biroul
Naţional
Statistică,
BNM

2010-2011

de

Asigurarea implementării eficiente, inclusiv prin
furnizarea resurselor adecvate, a noii Legii privind azilul
Asigurarea implementării eficiente a Planurilor Naţionale
de Acţiune pentru protecţia cetăţenilor moldoveni care
locuiesc în străinătate şi întoarcerea acasă a migranţilor.
Statistică
Furnizarea către Eurostat în mod regulat a informaţiilor
despre progresele înregistrate cu privire la alinierea
sistemului statistic cu standardele şi metodele UE,
folosind în acest scop Compendiul Cerinţelor Statistice şi
baza de date SMIS+ (Sistemul de Gestionare a
Informaţilor Statistice).
Continuarea implementării Planului Naţional de Acţiune
pentru dezvoltarea statisticilor naţionale (2008-2011),
care acoperă infrastructura strategică şi funcţională şi
abordează capacităţile instituţionale.

de

Elaborarea unei strategii de dezvoltare solide a
statisticilor pentru perioada de după 2010 pentru
continuarea armonizării şi micşorarea decalajului între
Republica Moldova şi standardele europene în general,
în special în domeniul finanţelor publice.
Analizarea necesităţilor de date statistice în contextul
unui Acord de Asociere / a regiunii liberului schimb
aprofundat şi cuprinzător în scopul de a putea satisface
nevoile care s-ar putea fuziona în timpul şi după procesul
de negocieri.
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Energie
Implementarea
completă a
Strategiei
Energetice, inclusiv
identificarea
proiectelor de
investiţii

Armonizarea
legislaţiei primare
şi secundare în
conformitate
cu
Tratatul
Comunităţii
Energetice

Continuarea monitorizării, în consultare cu partenerii
internaţionali, a îndeplinirii acţiunilor prevăzute în anexa
1 la Strategia Energetică Naţională. Menţinerea
dialogului cu Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI)
privind posibilele proiecte de investiţii într-un mod
structurat.

Adoptarea şi implementarea legislaţiei (primare şi
secundare) transpunând directivele UE relevante în
contextul Tratatului Comunităţii Energetice. În special,
finalizarea analizei gradului de transpunere necesar şi a
Planului Naţional de Acţiune corelat.

Configurarea Consiliului Sectorului Economic privind
asistenţa externă condusă de Ministerul Economiei care se
ocupă cu asistenţa externă în domeniul securităţii şi eficienţei
energetice (ME ordinul nr.12 (2010)) de creare a consiliului
sectorului economic privind asistenţa externă.
Asigurarea activităţii operaţionale a Consiliului Sectorului
incluzând invitaţia IFI în cadrul reuniunii Consiliului
(membrii grupului de lucru sunt instituţiile publice,
organizaţiile donatoare şi ONG-urile).
Executarea complexă a prospecţiunilor geofizice de profil în
partea centrală şi sudică a Republicii Moldova (la sud de linia
Corneşti-Mândra-Orhei-Dubăsari), în perioada 2011-2020.
Cercetarea structurilor geologice prin forarea sondelor de
adâncime de către o întreprindere specializată din România, în
perioada 2016-2020.
Transpunerea Directivei 2003/30/EC din 08.05.2003 de
promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor
combustibili regenerabili pentru transport.

ME

martie 2010

permanent

Ministerul
Mediului

ME
ANRE
Parlamentul

31
2010

decembrie

Transpunerea Directivei 2001/77/EC din 27.09.2001 privind
promovarea electricităţii produse din surse de energie
regenerabile pe piaţa internă a electricităţii; regulamentul nr.
1228/2003 ce vizează condiţiile de acces la reţelele pentru
tranzitarea energiei electrice şi Decizia Comisiei 2006/770/EC
ce modifică Anexa la Regulamentul nr. 1228/2003 ce vizează
condiţiile de acces la reţele pentru tranzitarea energiei
electrice; directiva 2005/89/EC cu privire la măsurile de
securitate şi siguranţă a alimentării cu energie electrică şi a
infrastructurii de investiţii; regulamentul nr. 1775/2005 ce
vizează condiţiile de acces la reţelele de transport a gazului
natural; directiva 2004/67/EC cu privire la măsurile de
securitate şi siguranţă a alimentării cu gaz natural; directiva
2004/8/EC din 11.02.2004 privind promovarea co-generării în
baza cererii de căldură utilă pe piaţa internă energetică şi
amendamentele la Directiva 92/42/EEC; decizia din
21.12.2006 privind stabilirea unor valori de referinţă
armonizate.
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Stabilirea tarifelor
energetice, inclusiv
a
tarifelor
la
încălzire la nivelul
recuperării
costurilor
şi
a
investiţiilor
Abordarea
problemei
datoriilor istorice
din sectorul
încălzirii şi al
gazelor pentru a
putea dezvolta o
piaţă competitivă şi
a atrage investiţii

Continuarea ameliorării condiţiilor pentru regulatorul
energiei cu aplicabilitate independentă şi continuarea
creşterii treptate a nivelului tarifelor.

Aplicarea prevederilor Legii nr. 107 din 17.12.2009, privind
modificarea unor acte legislative, conform căreia ANRE i-au
fost atribuite funcţii de aprobare a tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu energie termică.

ANRE;
Autorităţile
publice locale

permanent

Continuarea depunerii eforturilor în vederea soluţionării
problemei datoriilor istorice din sectorul de încălzire şi de
gaz prin restructurarea datoriei şi dialogul cu toate părţile
relevante, incluzând cele din regiunea transnistreană.

Iniţierea negocierilor cu toate părţile relevante şi
implementarea unor acţiuni concrete în vederea elaborării
unui mecanism specific pentru reglementarea şi achitarea
datoriilor, inclusiv prin:
a. evaluarea reţelelor de gaze naturale ce ţin de proprietatea
publică şi transmiterea acestora în contul datoriilor pentru
gazele naturale;
b. continuarea dialogului cu părţile relevante, inclusiv cu cele
din regiunea transnistreană.

ME

31.12.2010

Promovarea
eficienţei energetice

Întreprinderea tuturor acţiunilor în vederea promovării
eficienţei energetice, în conformitate cu prevederea nr. 66
al Planului de Acţiuni PEV (Politica Europeană de
Vecinătate) dintre Moldova şi UE.

Clarificarea rolului regulatorului în promovarea eficienţei
energetice prin stabilirea unor tarife adecvate.
Intensificarea eforturilor privind eficienţa energetică în
sectorul construcţiilor:
- Transpunerea directivei energiei performative în construcţii:
• Legea privind performanţa energetică a construcţiilor
• Regulamentul privind indicatorii performanţei
energiei minime

ME

2010 - 2011

Pregătirea, adoptarea şi începerea implementării noii legi a
eficienţei energetice, în special înfiinţarea Agenţiei eficienţei
energetice şi a energiei regenerabile:

ME

•

Proiectarea unei Legi a eficienţei energetice pentru
transpunerea Directivei Serviciului energetic.

Regulamentul Agenţiei eficienţei energetice
(crearea)
• Regulamentul ESCO
• Regulamentul Auditului Energetic
• Regulamentul Fondului pentru eficienţă energetică +
Manualul operaţional pentru fondul EE
• Manualul eficienţei energetice pentru managerii
energetici
- Proiectarea Planului de acţiune naţional privind eficienţa
energetică până în 2020

dec, 2010/
iunie 2011

Trecută în
Parlament la 2
iulie 2010
2010
2010/2011
2010
dec 2010 / iunie
2011
dec. 2010
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- Proiectarea Planului de acţiune naţional privind eficienţa
energetică 2010-2013 (fiecare 3 ani)
- Transpunerea Directivei privind etichetarea energetică (2+7)
- Transpunerea Directivei proiectării ecologice
- Transpunerea Directivei Cogenerării
Intensificarea eforturilor privind eficienţa energetică în
sectorul construcţiilor.

Proiectul de lege privind căldura
Armonizarea legislaţiei naţionale la Directiva europeană
privind performanţa energetică în construcţii prin:
a. elaborarea documentului privind cerinţele minime de
energie pentru construcţii ;
b. iniţierea implementării standardelor europene în domeniul
performanţei energetice a construcţiilor.
Aprobarea şi începerea implementării Programului privind
renovarea caselor multietajate existente, utilizând principiile
eficienţei energetice.

2010
dec, 2010/ iunie
2011
iunie, 2011
decembrie 2010
Ministerul
Construcţiilor
şi al
Dezvoltării
Regionale
Ministerul
Construcţiilor
şi al
Dezvoltării
Regionale,

mai, 2011
februarie,
2011
Februarie 2011

Administraţiile
publice locale
Transportul
Continuarea implementării Planului de Acţiune pentru
siguranţa drumurilor moldoveneşti (inclusiv transportul
de mărfuri periculoase şi inspecţia tehnică auto).
Asigurarea implementării eficiente a legislaţiei privind
tahigrafele digitale.
Monitorizarea respectării, precum şi modificarea, după
caz, a legislaţiei căilor acvatice navigabile pentru a evita
o încălcare a acquis-ului UE ca urmare a adoptării
deciziei privind Certificatele Port Master de către
Comisia Dunării.
Obţinerea rezultatelor urmare aplicării regulilor
convenţiilor maritime internaţionale, la care Republica
Moldova este parte
Actualizarea Planului de Restructurare a Căilor Ferate cu
scopul de a reflecta actuala situaţie socio-economică în
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Republica Moldova.
Continuarea promovării concurenţei pe piaţa aeriană din
Moldova, prin adoptarea unei atitudini mai puţin
protecţioniste faţă de compania aeriană naţională Air
Moldova.
Pregătirea şi lansarea negocierilor cu UE pentru
implicarea în Cerul Unic European.
Explorarea posibilităţilor de a participa la Agenţia
Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA). Analizarea
raportului AESA din ianuarie 2009 şi implementarea
recomandărilor derivate din acesta.
Mediul înconjurător, schimbările climatice şi protecţia civilă
Finalizarea procesului de revizuire a cadrului legii
Mediului din 1993 şi a Concepţiei Politicii Mediului din
2001. Pregătirea şi adoptarea Strategiei pentru evaluarea
strategică a mediului, precum şi a legislaţiei privind
evaluarea impactului asupra mediului. Proiectarea unui
Plan de Acţiune de formare a capacităţii administrative
adecvate pentru asigurarea implementării eficiente a noii
legislaţii.

În coordonare cu partenerii internaţionali, continuarea
implementării procesului de pregătire a strategiei pentru
consolidarea structurilor administrative responsabile
pentru implementarea legislaţiei mediului şi a
procedurilor cu scopul de a asigura o planificare
strategică, inclusiv stabilirea unei cooperări funcţionale
cu alte ministere relevante.
Continuarea eforturilor de a transpune Convenţiile de la
Aarhus şi de la Espoo în practică şi de a stabili cea mai
bună aplicare a acestora.

Finalizarea şi aprobarea Proiectului de lege privind protecţia
mediului.
Elaborarea Strategiei naţionale a mediului pentru a înlocui
Concepţia politicii de mediu ca o prioritate urgentă.
Acţionarea pentru identificarea sprijinului financiar cu
sprijinul Convenţiei de la Espoo şi a altor donatori pentru
implementarea unui proiect-pilot privind SEA pentru
implementarea legii şi ratificarea Protocolului SEA.
Finalizarea şi aprobarea proiectului de lege privind evaluarea
impactului asupra mediului.
Planul de acţiune pentru implementarea eficientă a noii
legislaţii va fi elaborat în baza priorităţilor noii Legi privind
protecţia mediului (după intrarea în vigoare)
Pregătirea unui nou Plan de dezvoltare instituţională (PDI)
pe baza noii metodologii.

Ministerul
Mediului
Ministerul
Mediului
Ministerul
Mediului

2010-2011

Ministerul
Mediului
Ministerul
Mediului

2010-2011

2011
2011

2011

Ministerul
Mediului
Cancelaria de
Stat

2011

pentru

Ministerul
Mediului

2010-2011

După aprobarea noii legi EIM vor fi aplicate prevederile noii
legi privind impactul transfrontalier şi accesul la informare şi
consultare.

Ministerul
Mediului

2011

Finalizarea şi aprobarea Planului de acţiune
implementarea Convenţiei de la Aarhus 2010-2015
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Participarea activă la rezolvarea problemelor actuale cu
care se confruntă Centrul Regional de Mediu (CRM) al
Republicii Moldova.

Organizarea reuniunii comitetului organizatoric al CRM
Moldova pentru a rezolva problema cu privire la directorul
executive CRM.

Ministerul
Mediului
CRM Moldova

Pregătirea şi proiectarea unui Plan de monitorizare a
bazinelor hidrografice în cooperare cu Secretariatul
Convenţiei Internaţionale pentru protecţia fluviului
Dunărea.

Pregătirea planului de management şi a programului comun
de măsuri pentru bazinul hidrografic Delta Dunării (RO – UA
- MD) pentru a administra resursele naturale în regiunea
Deltei Dunării bazat pe principiile din DCA UE şi prevederile
Memorandumului de înţelegere dintre Republica Moldova,
România şi Ucraina (decembrie 2007)
Continuarea dezvoltării Legii cu privire la strategia de
dezvoltare a emisiilor. Procesul de dezvoltare a acestui
document a început în iulie 2010.

Ministerul
Mediului
Academia de
Ştiinţe

Elaborarea unei strategii de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră. Continuarea eforturilor pentru pregătirea
şi implementarea proiectelor ce vizează Mecanismul
Dezvoltării Nepoluante.
Finalizarea, în cooperare cu Comisia Europeană, a
Acordului administrativ privind protecţia civilă.
Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică
Sporirea cooperării Încurajarea aplicaţiilor cercetătorilor din Moldova pentru
cu UE în cercetare, cererile de propuneri în cadrul celui de-al Şaptelea
prin asocierea la Program-cadru, în special în cel al Programului de
Programul Cadru 7 Cooperare.
pentru cercetarea
şi
dezvoltare
tehnologică (PC7)
Continuarea promovării programului Erasmus Mundus în
sectorul învăţământului superior şi participarea activă la
programele de mobilitate (Marie Curie).

Continuarea implementării dispoziţiilor Procesului de la
Bologna, în special cu sprijinul programului Tempus.
Dezvoltarea sinergiilor între învăţământul superior şi
domeniul de cercetare.

Crearea Comitetului naţional pentru asocierea la PC7 în
conformitate cu hotărârea Guvernului nr. 515 din 17.08.2009

Ministerul
Mediului

Academia
Ştiinţe

Reorganizarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale ale
reţelei Punctelor Naţionale de Contact (NCP-uri) pe tematici
prioritare şi programe specifice ale PC7.
Continuarea promovării burselor de studii anuale pentru
cursuri de master în cadrul Erasmus Mundus (2010-5)
Actualizarea informaţiilor de pe pagina web a Ministerului
Educaţiei cu privire la zilele de informare TEMPUS în special
a procedurii de aplicare în instituţiile învăţământului superior.
Participarea în cadrul programului Marie Curie în calitate de
ţară terţă, eligibilă pentru burse şi acţiuni-gazdă.
Organizarea Conferinţei Naţionale cu ocazia celei de-a 20-a
aniversare a programului Tempus UE.

Sfârşitul
2010

2011

de

septembrie 2010
În
curs
desfăşurare

Ministerul
Educaţiei

anului

de

2010 - 2011
permanent

Ministerul
Educaţiei

Conform
programei
5 octombrie 2010
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Continuarea implementării dispoziţiilor Procesului de la
Bologna, cu sprijinul programului Tempus:

permanent

Adaptarea, modernizarea şi restructurarea curriculumului
existente, punând accentul pe conţinut, structură, metodele de
predare şi materialele didactice noi.
▪ Stabilirea programelor de studiu cu diplomă universitară
dublă, multiplă sau îmbinată.
▪ Dezvoltarea sinergiilor între învăţământul superior şi
cercetare.
▪ Stabilirea legăturilor între HEI şi piaţa muncii.
▪ Asigurarea calităţii prin crearea organismelor de asigurare
a calităţii în toate instituţiile învăţământului superior.
▪ Agenţia de Asigurare a Calităţii. Una dintre dispoziţiile cele
mai importante ale noului Cod de Lege privind învăţământul
este crearea acestui organism independent pentru acreditarea
HEI şi asigurarea calităţii programelor de studiu.

Efectuarea unor lucrări suplimentare asupra Cadrului
Naţional al Calificărilor, cu sprijinul Comisiei Europene.
Definirea priorităţilor naţionale ale Moldovei în această
privinţă.

Organizarea, împreună cu Comisia Europeană, a
seminarului cu tema “eTwinning” în cadrul celei de-a
patra Platforme a Parteneriatului Estic “Contacte
interumane”.

permanent

Instituirea unui Cadru naţional al calificărilor compatibil cu
Cadrul European al calificărilor în vederea realizării CNC:
-

Crearea grupurilor de experţi (personal academic şi
parteneri sociali) pentru elaborarea CNC.

-

Găsirea partenerilor europeni în vederea expertizei
proiectului în sine (Cadrul naţional al calificărilor;
înfiinţarea Agenţiei naţionale pentru calificările în
învăţământul superior)

Organizarea unei mese rotunde privind programul eTwinning
la Chişinău, în cadrul Platformei a 4-a a Parteneriatului estic.

octombrie 2010

Luarea unor măsuri suplimentare pentru dezvoltarea
schimburilor şi a cooperării în domeniul tineretului şi al
educaţiei non-formale, în special prin cooperarea în
cadrul programului Tineretului în Acţiune.
Continuarea dialogului activ între Moldova şi Comisia pe
cercetare şi dezvoltare şi implementarea Planului
Naţional de Acţiune pentru a pregăti comunitatea

Revizuirea, împreună cu experţii Comisiei Europene, a
implementării Planului Naţional de Acţiune până la sfârşitul
anului.

Academia
Ştiinţe

de

În
curs
desfăşurare

de
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moldovenească de cercetare pentru o asociere la al
Şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare
tehnologică.
Semnarea Protocolului la Acordul de Parteneriat şi
Cooperare cu privire la participarea la programele UE.
Ulterior, negocierea şi concluderea unui Memorandum de
înţelegere pentru asocierea Republicii Moldova la al
Şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare
tehnologică.

Consolidarea cooperării cu Centrul Comun de Cercetare
(CCC)
Organizarea, împreună cu experţii DG, a zilelor de informare
pentru promovarea participării active a Moldovei în cadrul
PC7.
Pregătirea procesului de negociere a Memorandumului de
înţelegere pentru a asocia Moldova la al şaptelea Programcadru.
Pregătirea procedurii intrării în vigoare a Protocolului la
Acordul de parteneriat şi cooperare şi a Memorandumului de
înţelegere.
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Ştiinţe

de
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