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12   octombrie   2015       mun. Chişinău                                       nr.271 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor  

ce se operează în Ordinul MAI  

nr. 29 din 05 februarie 2015  

 

În scopul asigurării implementării integrale, calitative şi în termen a prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului 

naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –

Uniunea Europeană în perioada 2014-2016”, 

 

 

 

       ORDON: 

 

 Se aprobă modificările ce se operează în Ordinul MAI nr.29 din 05 februarie 

2015 „Cu privire la aprobarea Planului MAI de realizare a Planului naţional de 

implementare a Acordului de Asociere RM-UE” (se anexeză). 

 

 

 

  

Ministru                                                                                           Oleg BALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aprobate  

                                                                                                prin Ordinul MAI nr. 271  din 12.10.2015              

 

 

 

MODIFICĂRILE  

ce se operează în Ordinul MAI nr.29 din 5 februarie 2015 

  

  1. La preambulul ordinului sintagma „şi rezultatele reuniunii CGIE (PV nr. 1 din 14 

ianuarie 2015)” se exclude.  

 2. Anexa nr.1 la Ordinul MAI nr.29 din 5 februarie 2015 „Cu privire la aprobarea 

Planului MAI de realizare a Planului naţional de implementare a Acordului de Asociere 

RM-UE” va avea următorul cuprins:      

 



 

 

„Anexa nr.1 la Ordinul MAI nr.271  din 12.10. 2015” 

Planul MAI de realizare a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (PNAAA) 

 

N/o Nr. 

art. 

din 

AA 

Prevederile 

Acordului de Asociere 

Priorităţile 

Agendei 

de Asociere 

Măsurile de implementare Instituţii 

responsabile 

Termenul de 

impl. 

Acoperirea 

financiară 

Nivel de 

realizare 

 

TITLUL I: PRINCIPII GENERALE 

 

1.  2 (1) Respectarea principiilor democratice, 

a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, astfel cum sînt proclamate 

în Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului şi definite în Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, în 

Actul final de la Helsinki din 1975 al 

Conferinţei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa, precum şi în Carta 

de la Paris pentru o nouă Europă din 

1990, reprezintă baza politicilor interne 

şi externe ale părţilor şi constituie un 

element esenţial al prezentului acord. 

Combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă, a materialelor conexe 

şi a vectorilor acestora constituie, de 

asemenea, un element crucial al 

prezentului acord 

 

 1. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de 

implementare a agendei de reforme 

interne a Republicii Moldova 

 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

subordonate MAI 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

2.  (2) Părţile îşi reiterează angajamentul 

faţă de principiile economiei de piaţă, 

faţă de dezvoltarea durabilă şi faţă de un 

multilateralism eficace 

 2. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de 

implementare a agendei de reforme 

interne a Republicii Moldova 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

subordonate MAI 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

3.  (3) Părţile îşi reafirmă respectul faţă de 

principiile statului de drept şi ale bunei 

guvernanţe, precum şi obligaţiile lor 

internaţionale, în special în cadrul ONU, 

al Consiliului Europei şi al OSCE 

 3. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de 

implementare a agendei de reforme 

interne a Republicii Moldova 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

subordonate MAI 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



4.  (4) Părţile se angajează să încurajeze 

cooperarea şi bunele relaţii de vecinătate, 

inclusiv cooperarea în domeniul 

dezvoltării de proiecte de interes comun, 

îndeosebi cele legate de prevenirea şi 

combaterea corupţiei, a activităţilor 

criminale, organizate sau de alt tip, 

inclusiv cele cu caracter transnaţional, şi 

a terorismului. Acest angajament 

constituie un factor-cheie în dezvoltarea 

relaţiilor şi a cooperării între părţi şi 

contribuie la menţinerea păcii şi a 

stabilităţii în regiune 

 4. Realizarea planurilor naţionale de 

acţiuni pentru anii 2014-2016 în 

domeniul afacerilor interne, inclusiv 

vizînd componentele cu caracter 

transnaţional ale acestora 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

subordonate MAI 

 

2015 - 2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

 

TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE 

 

3.  Obiectivele dialogului politic 

Dialogul politic în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele externe şi de securitate, precum şi reformele interne, este dezvoltat şi consolidat în continuare 

între părţi. Acest lucru va antrena creşterea eficacităţii cooperării politice şi va promova convergenţa în ceea ce priveşte aspectele de politică externă şi de securitate 

5.   (2) Obiectivele dialogului politic sînt: 

(a) Aprofundarea asocierii politice şi 

sporirea convergenţei şi a eficacităţii 

politice şi a politicii de securitate 

 1. Realizarea eficientă a prevederilor 

Acordului de Asociere Republica 

Moldova – UE avînd drept obiectiv 

asocierea politică a ţării noastre cu UE 

DGRIIE 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

6.  (c) Consolidarea cooperării şi a dialogului 

între părţi cu privire la securitatea 

internaţională şi la gestionarea crizelor în 

lume, îndeosebi pentru a aborda 

problemele şi principalele ameninţări la 

nivel mondial şi regional 

 2. Intensificarea dialogului în cadrul 

organizaţiilor internaţionale şi 

europene relevante în vederea 

eficientizării acţiunilor vizînd 

asigurarea stabilităţii şi securităţii la 

nivel global şi regional 

DGRIIE 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

7.  (e)  Consolidarea respectării principiilor 

democratice, a statului de drept şi a bunei 

guvernanţe, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, inclusiv a 

drepturilor persoanelor care aparţin 

minorităţilor, precum şi contribuirea la 

consolidarea reformelor politice naţionale 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

- Implementarea Planului 

naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor 

omului pe anii 2011-2014 

cu accent pe grupurile cele 

mai vulnerabile şi 

coordonarea planificării în 

domeniul drepturilor 

omului cu procesul 

bugetar, pentru a aloca 

resurse suficiente unei 

implementări efective 

8. Semnarea şi ratificarea Convenţiei 

Consiliului Europei privind prevenirea 

şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi a violenţei în familie 

 

 

DGRIIE 

IGP 

DGJ 

 

 

Semestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

8.   9. Ajustarea Codului penal, a Legii 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie şi altor legi 

naţionale relevante la standardele 

internaţionale în domeniu şi 

consolidarea implementării acestora 

pentru prevenirea, protecţia, 

investigarea, judecarea, pedepsirea 

făptaşilor şi reabilitarea victimelor 

IGP 

DGJ  

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

9.   10. Coordonarea procesului de 

definitivare şi promovare a proiectului 

de lege cu privire la modificarea şi 

completarea unor acte legislative din 

domeniul prevenirii şi combaterii 

IGP 

DGJ 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



violenţei în familie în vederea 

eficientizării mecanismului de 

soluţionare a actelor de violenţă în 

familie şi asigurării armonizării 

cadrului legal naţional la standardele 

europene 

10.   12. Asigurarea instruirii obligatorii a 

judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor 

şi reprezentanţilor organelor de drept 

privind prevederile legale 

internaţionale şi naţionale  referitoare 

la violenţa în bază de gen 

 

DGRU 

IGP 

Academia „Stefan 

cel Mare” 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

11.   13. Consolidarea sistemului de 

colectare a datelor dezagregate pentru 

cauzele de violenţă domestică 

 

STI  

IGP 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

12.   15. Implementarea Planului de acţiuni 

privind susţinerea populaţiei de etnie 

romă din Republica Moldova pentru 

anii 2011-2015, Hotărîrea Guvernului 

nr.494 din 8 iulie 2011 

DGAMEP 

IGP 

Academia 

„Stefan cel 

Mare” 

DGRU,  

DPF 

SPIA  

SPCSE 

 

Ordinul MAI 

nr.381 din 10 

decembrie 2013 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

13.   21. Consolidarea capacităţii 

autorităţilor publice, organelor de 

drept, sectorului privat şi ale societăţii 

civile în domeniul prevenirii şi 

combaterii discriminării 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autorităţile 

administrative şi 

instituţiile 

subordonate 

MAI 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

14.   2.1 (iii).  Dialogul politic 

şi reforma 

- Luarea în considerare a 

recomandărilor 

structurilor şi experţilor 

Consiliului Europei 

referitoare la conformarea 

la Convenţia-cadru pentru 

protecţia minorităţilor 

naţionale şi implementarea 

acestora în modul 

convenit cu structurile sau 

22. Organizarea celui de-al IV-lea 

ciclu de monitorizare a implementării 

Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale în Republica 

Moldova de către Consiliul Europei 

(prezentarea celui de-al IV-lea Raport 

periodic al Republicii Moldova  

privind implementarea Convenţiei-

cadru) 

 

 

DGAMEP 

BMA 

 Academia 

„Stefan cel 

Mare” 

DGRU 

SPIA 

IGP 

DPF 

 

2014 - 2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



experţii menţionaţi mai 

sus 

15.    23. Asigurarea implementării 

recomandărilor celui de-al IV-lea ciclu 

de monitorizare a implementării 

Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale în Republica 

Moldova de către Consiliul Europei 

DGAMEP 

BMA 

IGP  

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

16.   4 Reforma internă 

Părţile  cooperează în următoarele 

domenii:  

(a) dezvoltarea, consolidarea şi creşterea 

stabilităţii şi a eficacităţii instituţiilor 

democratice şi a statului de drept;  

(b) asigurarea respectării drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale;  

(c) realizarea de noi progrese în ceea ce 

priveşte reforma sistemului judiciar şi a 

legislaţiei, astfel încît să se asigure 

independenţa sistemului judiciar, să se 

consolideze capacitatea administrativă a 

acestuia şi să se garanteze imparţialitatea 

şi eficacitatea organismelor de asigurare a 

respectării legii;  

(d) continuarea reformei administraţiei 

publice şi crearea unui corp al 

funcţionarilor publici responsabil, 

eficient, transparent şi profesionist, 

precum şi  

(e) asigurarea eficacităţii în lupta 

împotriva corupţiei, îndeosebi în vederea 

îmbunătăţirii cooperării internaţionale 

privind combaterea corupţiei, precum şi a 

asigurării unei puneri în aplicare eficace a 

instrumentelor juridice internaţionale 

relevante, cum ar fi Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 

corupţiei din 2003 

2.1. Dialogul politic 

şi reforma 

- Avansarea procedurilor 

de transferare a 

competențelor asupra 

centrelor de detenție 

preventivă de la 

Ministerul Afacerilor 

Interne către Ministerul 

Justiției 

11. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea 

Ministerului Justiţiei 

 

Notă: Proiect de hotărîre elaborat şi 

remis spre examinare Guvernului 

IGP 

DGJ 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

17.   

 

 2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

19. Implementarea prevederilor 

Convenţiei ONU împotriva corupţiei 

din 2003, inclusiv prin organizarea la 

nivel naţional a şedinţelor şi 

întrunirilor cu reprezentanţii 

structurilor de forţă  

SPIA 

IGP 

DPF 

BMA 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

18.   2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

Maltratare şi tortură 

- Instituirea unui cadru de 

politică cuprinzător pentru 

prevenirea și combaterea 

impunității în baza liniilor 

21. Organizarea activităţii de prevenire 

a torturii conform Legii cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

IGP 

SPIA 

 

Semestrul II 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



directorii privind 

eradicarea impunității 

pentru încălcări grave ale 

drepturilor omului 

(Consiliul Europei, 2011) 

- Abordarea efectivă a 

oricăror cazuri raportate 

de maltratare a deținuților 

de către oficialii organelor 

de ocrotire a normelor de 

drept, în special în 

detenția preventivă 

19.   - Garantarea statului de 

drept şi protecţia 

drepturilor omului prin 

dezvoltarea unei forţe a 

poliţiei accesibile, 

responsabile, eficiente, 

transparente şi 

profesioniste, introducerea 

unei abordări bazate pe 

drepturile poliţiei, precum 

şi lupta împotriva 

criminalităţii, inclusiv a 

criminalităţii informatice 

22. Elaborarea normelor de conduită şi 

integritate în cadrul organelor de 

ocrotire a normelor de drept la nivel 

naţional 

DGRU 

 

 

Trimestrul IV 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

20.   23. Elaborarea Conceptului sectorial de 

prevenire a criminalităţii 

IGP 

DGAMEP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

21.   24. Dezvoltarea şi perfecţionarea 

sistemului de pregătire iniţială şi 

continuă a poliţiştilor bazat pe 

principiile comunitare ale activităţii 

Poliţiei 

DGRU 

Academia 

„Stefan cel 

Mare” 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

22.   25. Implementarea continuă a 

principiului „toleranţă zero” faţă de 

corupţie, acte de tortură, încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor legitime, 

atitudini şi tratamente discriminatorii 

din partea angajaţilor sistemului 

afacerilor interne 

SPIA 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

23.   26. Consolidarea capacităţilor de 

prevenire şi combatere a criminalităţii 

prin modernizarea metodelor, 

mijloacelor şi indicatorilor de 

performanţă utilizaţi 

IGP 

DPF 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

24.   27. Asigurarea capacităţilor sporite şi 

interoperabilităţii autorităţilor de resort 

pentru garantarea ordinii şi securităţii 

în spaţiile publice 

IGP 

DTC 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

25.    -Consolidarea coordonării 

şi schimbului de 

informaţie între 

autorităţile responsabile de 

prevenirea şi lupta 

33. Restabilirea mecanismului de 

conlucrare între Centrul Naţional 

Anticorupţie şi entităţile publice 

centrale privind desfăşurarea 

procedurii de testare a integrităţii 

SPIA Semestrul II 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



împotriva corupţiei, 

inclusiv prin stabilirea 

aranjamentelor de lucru 

clare dintre Centrul 

Naţional Anticorupţie şi 

Comisia Naţională de 

Integritate 

profesionale 

26.  5 Politica externă şi de securitate 2.2. Politica externă şi de 

securitate 

- Intensificarea cooperării 

cu UE pe linia Politicii de 

Securitate şi Apărare 

Comună 

1. Implementarea Acordului-cadru de 

participare a Republicii Moldova la 

operațiunile de gestionare a crizelor ale 

UE 

DGRIIE 

autorităţile 

administrative şi 

instituţiile 

subordonate MAI 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

Fondurile 

extrabugetare 

 

27.   2. Elaborarea şi aprobarea unei noi legi 

privind participarea Republicii 

Moldova la misiunile internaţionale 

DGJ 

DGRIIE 

 

 

Semestrul II 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

28.   3. Consolidarea participării la 

consultările dintre Republica Moldova 

şi UE privind Politica de Securitate şi 

Apărare Comună a UE (staff to staff 

consultations) 

DGRIIE 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

29.   (1) Părțile își intensifică dialogul și 

cooperarea și promovează convergența 

treptată în domeniul politicii externe și de 

securitate, inclusiv în domeniul politicii 

de securitate și apărare comună 

(PSAC), și abordează, în special, aspecte 

privind prevenirea conflictelor și 

gestionarea crizelor, stabilitatea 

regională, dezarmarea, neproliferarea, 

controlul armamentului și controlul 

exporturilor de armament. Cooperarea se 

bazează pe valori comune și pe interese 

reciproce și urmărește creșterea 

convergenței și a eficacității politicilor, 

făcînd apel la forurile bilaterale, 

internaționale și regionale 

2.2. Politica externă 

şi de securitate 

- Dialogul și cooperarea în 

domeniul Politicii Externe 

şi de Securitate Comune 

(PESC) au drept scop 

convergența treptată, 

inclusiv privind Politica 

de Securitate şi Apărare 

Comună (PSAC), și vor 

aborda în particular 

chestiunile legate de 

securitate, prevenirea 

conflictelor și gestionarea 

situațiilor de criză, 

stabilitatea regională, 

dezarmarea, 

neproliferarea, 

controlul armelor și 

controlul exporturilor. 

Cooperarea în acest 

domeniu se va baza pe 

valori comune și interese 

reciproce și se va axa pe 

sporirea convergenței și 

eficacității politice, 

utilizînd forurile 

bilaterale, 

internaționale și regionale 

7. Organizarea la nivel naţional a 

şedinţelor şi întrunirilor cu 

reprezentanţii structurilor de forţă în 

vederea acumulării deprinderilor de 

gestionare a situaţiilor de criză, 

asigurare a stabilităţii regionale, 

dezarmare a populaţiei şi 

nonproliferare a armamentului 

IGP 

DPF 

SDOI 

DTC 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



- Dezvoltarea cooperării 

cu privire la regimul de 

sancțiuni al UE 

30.  6 Curtea Penală Internaţională 

(1) Părţile reafirmă că cele mai grave 

infracţiuni care preocupă întreaga 

comunitate internaţională nu trebuie să 

rămînă nepedepsite şi că trebuie să se 

asigure urmărirea penală eficace a 

acestora, prin adoptarea de măsuri la 

nivel naţional şi internaţional, inclusiv la 

nivelul Curţii Penale Internaţionale (CPI) 

2.2.Politica externă şi de 

securitate 

1. Asigurarea eficienţei urmăririi 

penale la nivel naţional şi internaţional, 

inclusiv prin preluarea practicilor 

Curţii Penale Internaţionale şi 

efectuarea modificărilor de rigoare în 

cadrul activităţii autorităţilor naţionale 

abilitate 

IGP 

DPF 

 

2016 În limitele 

resurselor bugetare 

 

31.  7 Prevenirea conflictelor şi gestionarea 

crizelor 

Părţile îmbunătăţesc cooperarea practică 

în ceea ce priveşte prevenirea conflictelor 

şi gestionarea crizelor, în special în 

vederea unei posibile participări a 

Republicii Moldova la operaţiunile civile 

şi militare de gestionare a crizelor, 

conduse de UE, precum şi la exerciţiile şi 

activităţile de formare relevante, de la caz 

la caz şi ca urmare a unei posibile invitaţii 

din partea UE 

2.2. Politica externă şi de 

securitate 

- Sporirea cooperării 

practice în prevenirea 

conflictelor şi gestionarea 

situaţiilor de criză prin 

facilitarea participării 

Republicii Moldova la 

operaţiunile de gestionare 

a situaţiilor de criză civile 

şi militare conduse de UE 

şi la activităţile de 

consultare şi instruire în 

domeniul PSAC (în baza 

Acordului-cadru de 

participare în vigoare de la 

1 iulie 2013 şi în cadrul 

multilateral al Panelului 

Parteneriatului Estic 

privind PSAC) 

1. Consolidarea capacităţilor în 

domeniul prevenirii conflictelor şi 

gestionării situaţiilor de criză 

 

Notă: Se referă la cadrul legal intern – 

regulamente, mecanism de selecţie, 

detaşare, postrevenire 

IGP  

DTC 

DPF 

SDOI 

 

 

2015 - 2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

32.   2. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei 

Naţionale şi experţilor naţionali de 

participare la operaţiuni internaţionale 

şi ale UE 

 

Notă: Se referă la personal, 

interoperabilitate, instruire, asigurare 

logistică 

IGP  

DTC 

DPF 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

33.   3. Asigurarea participării experţilor 

naţionali la cursuri de instruire, 

traininguri, seminare relevante în 

vederea familiarizării cu procesul 

decizional în domeniul Politicii de 

Securitate şi Apărare Comună  

IGP 

DTC 

DPF 

SDOI 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

34.  8 (2) Părţile îşi reiterează angajamentul de 

a găsi o soluţie durabilă la problema 

transnistreană, respectînd pe deplin 

suveranitatea şi integritatea teritorială a 

Republicii Moldova, precum şi de a 

facilita în comun reabilitarea postconflict. 

În aşteptarea unei soluţionări şi fără a 

aduce atingere formatului de negociere 

stabilit, problema transnistreană va 

constitui unul dintre principalele subiecte 

de pe agenda dialogului politic şi a 

cooperării dintre părţi, precum şi în 

dialogul şi cooperarea cu alţi actori 

- Continuarea dialogului 

constructiv cu toţi 

omologii relevanţi privind 

problemele de  frontieră 

care vizează conflictul 

transnistrean 

 

10. Consolidarea cooperării cu 

Misiunea Comisiei Europene de 

Asistenţă la Frontieră (EUBAM), 

inclusiv pentru reluarea deplină a 

traficului feroviar de mărfuri şi 

pasageri prin regiunea transnistreană 

 

DPF 

IGP  

BMA 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



internaţionali interesaţi 

35.   11. Monitorizarea implementării 

Memorandumului de înţelegere între 

Guvernul Republicii Moldova, 

Comisia Europeană şi Guvernul 

Ucrainei  cu privire la Misiunea 

Comisiei Europene de Asistenţă la 

Frontieră în Republica Moldova şi 

Ucraina, semnat la 7 octombrie 2005 

DPF 

IGP 

BMA  

DGRIIE 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

36.  9 Armele de distrugere în masă 2.2. Politica externă şi de 

securitate 

1. Prevenirea/combaterea proliferării 

armelor de distrugere în masă prin 

implementarea la nivel naţional a 

obligaţiilor existente în conformitate cu 

tratatele şi acordurile internaţionale la 

care Republica Moldova este parte  

 

 

Notă: Se vor prezenta acţiunile 

întreprinse la nivel naţional  

 IGP 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

37.   2. Desfăşurarea dialogului cu partenerii 

străini în vederea implementării 

acţiunilor privind neproliferarea şi 

distrugerea armelor şi muniţiilor 

 

Notă: Se vor prezenta acţiunile 

întreprinse la nivel internaţional 

 IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

38.  (1) Părţile consideră că proliferarea 

armelor de distrugere în masă (ADM) şi a 

vectorilor acestora, atît către actori statali, 

cît şi către actori nestatali, reprezintă una 

dintre cele mai grave ameninţări la adresa 

păcii şi stabilităţii internaţionale. Prin 

urmare, părţile convin să coopereze şi să 

contribuie la combaterea proliferării ADM 

şi a vectorilor acestora prin respectarea în 

totalitate şi prin punerea în aplicare la 

nivel naţional a obligaţiilor care le revin 

în temeiul tratatelor şi acordurilor 

internaţionale privind dezarmarea şi 

neproliferarea şi a altor obligaţii 

internaţionale relevante. Părţile convin că 

această dispoziţie reprezintă un element 

esenţial al prezentului acord 

- Cooperarea în şi 

contribuirea la 

contracararea proliferării 

armelor de distrugere în 

masă şi materialelor 

conexe, precum şi 

mijloacelor de livrare a 

acestora prin conformarea 

deplină cu şi 

implementarea la nivel 

naţional a obligaţiilor 

existente ale  Părţilor 

stipulate în tratatele şi 

acordurile internaţionale cu 

privire la dezarmare şi 

neproliferare, precum şi a 

altor obligaţii 

internaţionale relevante 

 

4.  Cooperarea Uniunii Europenă, 

NATO, Consiliul Europei, în vederea 

implementării proiectelor privind 

atenuarea riscurilor provocate de 

materialele chimice, biologice, 

radiologice şi nucleare (CBRN) 

 

IGP  

DPF 

SPCSE 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

39.   5. Cooperarea cu UE în procesul de 

implementare a tratatelor şi convenţiilor 

internaţionale în domeniul 

neproliferării armelor de distrugere în 

masă:  

- Tratatul cu privire la neproliferarea 

armelor nucleare (NPT); 

- Tratatul cu privire la interzicerea 

 IGP 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



totală a testelor nucleare (CTBT); 

- Convenţia cu privire la interzicerea 

minelor antipersoană, Convenţia cu 

privire la interzicerea armelor biologice 

(BTWC); 

- Convenţia asupra interzicerii sau 

limitării utilizării anumitor arme 

convenţionale care pot fi considerate ca 

producînd efecte traumatizante 

excesive sau ca lovind fără discriminare 

(CCW) şi Protocoalele adiţionale ale 

acesteia; 

- alte tratate în domeniu 

40.  (b) Instituirea unui sistem eficace de 

control al exporturilor naționale, care să 

controleze atît exporturile, cît și tranzitul 

bunurilor legate de ADM, inclusive un 

control al utilizării finale a tehnologiilor 

cu dublă utilizare legată de ADM, și care 

să prevadă sancțiuni eficace în cazul 

încălcării controalelor exporturilor 

Instituirea unui sistem 

eficient de control al 

exporturilor naţionale şi 

tranzitului mărfurilor 

legate de armele de 

distrugere în 

masă, inclusiv controlul 

privind utilizarea finală a 

armelor de distrugere în masă 

asupra tehnologiilor cu dublă 

destinaţie, şi care să prevadă 

sancţiuni eficiente în cazul 

încălcării controlului 

exportului 

7. Elaborarea cadrului 

legislativ/normativ necesar pentru 

instituirea şi funcţionarea unui sistem 

eficient de control al exporturilor 

naţionale, care să monitorizeze atît 

exporturile, cît şi tranzitul mărfurilor 

legate de armele de distrugere în masă, 

inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor 

cu dublă utilizare în legătură cu armele 

de distrugere în masă, şi care să 

prevadă sancţiuni eficiente în cazul 

încălcării regimului exporturilor 

IGP 

DPF 

Semestrul II 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

 

41.   8. Elaborarea Planului naţional de 

acţiuni privind implementarea 

Rezoluţiei 1540 a Consiliului de 

Securitate al ONU privind 

neproliferarea armelor de distrugere în 

masă şi a iniţiativei UE privind crearea 

centrelor de excelenţă în domeniul 

diminuării riscurilor provocate de 

materialele chimice, biologice, 

radiologice şi nucleare 

IGP 

DPF 

SPCSE 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

 

42.  10 Armele de calibru mic şi armamentul 

uşor şi controlul exporturilor de arme 

convenţionale 

-Dezvoltarea posibilităţilor 

de cooperare în lupta 

împotriva traficului de 

arme şi distrugerea 

depozitelor de armament 

1. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale şi preluarea bunelor 

practici internaţionale în lupta 

împotriva traficului de arme şi 

distrugerea stocurilor 

 

 IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

43.   2. Organizarea măsurilor de distrugere 

prin topirea armelor cu destinaţie 

civilă, retrase din circuitul civil 

IGP 2014 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

44.   3. Elaborarea mecanismului de 

marcare a armelor din circuitul civil, 

importate în Republica Moldova 

 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



45.   -Dezvoltarea 

posibilităţilor de cooperare 

şi efectuare a schimbului 

de informaţii privind 

depistarea şi urmărirea 

armamentului ilegal  

4. Asigurarea schimbului de informaţii 

şi monitorizarea în domeniul prevenirii 

şi combaterii traficului ilicit de arme şi 

muniţii 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

46.  (2) Părţile convin să respecte şi să execute 

pe deplin obligaţiile care le revin în ceea 

ce priveşte combaterea comerţului ilicit cu 

SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, în 

temeiul acordurilor internaţionale în 

vigoare şi al rezoluţiilor Consiliului de 

Securitate al ONU, precum şi 

angajamentele care le revin în cadrul altor 

instrumente internaţionale aplicabile în 

acest domeniu, cum ar fi Programul de 

acţiune al ONU pentru prevenirea, 

combaterea şi eradicarea comerţului ilicit 

cu SALW sub toate aspectele sale 

2.2. Politica externă şi de 

securitate 

- Combaterea comerţului 

ilicit cu arme de calibru 

mic şi armament uşor, 

inclusiv cu muniţiile pentru 

acestea, în cadrul 

acordurilor internaţionale 

existente  şi rezoluţiilor 

Consiliului de Securitate al 

ONU şi în baza 

angajamentelor în cadrul 

altor instrumente 

internaţionale aplicabile în 

acest domeniu 

8. Aprofundarea schimbului de 

informaţii între organele de drept, 

organizaţiile naţionale şi partenerii 

externi pe tematica eradicării 

comerţului ilicit cu arme de calibru mic 

şi armament uşor, precum şi 

organizarea atelierelor de lucru pe 

problema vizată 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

47.   9. Implementarea Programul de 

acţiune al Naţiunilor Unite pentru 

prevenirea, combaterea 

şi eradicarea comerţului ilicit cu 

arme de calibru mic şi armament 

uşor (SALW) şi prezentarea rapoartelor 

anuale în conformitate cu rezoluţiile în 

acest sens ale Adunării Generale a 

ONU 

IGP 

 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

48.  (3) Părţile se angajează să coopereze şi să 

asigure coordonarea, complementaritatea 

şi sinergia eforturilor pe care le depun 

pentru a combate comerţul ilicit cu 

SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, şi 

distrugerea stocurilor excesive, la nivel 

global, regional, subregional şi naţional 

10. Participarea la atelierele de lucru 

sau conferinţele  internaţionale privind 

aspectele legate de SALW, organizate 

sub egida ONU, OSCE şi altor 

organizaţii internaţionale şi iniţiative 

regionale 

 

 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

49.  11 Cooperarea internaţională în lupta 

împotriva terorismului 

2.2. Politica externă şi de 

securitate 

- Cooperarea pentru 

aprofundarea consensului 

internaţional cu privire la 

drepturile omului, bazat pe 

lupta împotriva 

terorismului, inclusiv 

privind definiţia juridică a 

actelor de terorism, prin 

promovarea acordului 

privind Convenţia 

cuprinzătoare cu privire la 

terorismul internaţional, 

precum şi îmbunătăţirea în 

1. Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege cu privire la 

prevenirea şi combaterea terorismului 

IGP  

DGJ 

 

Trimestrul IV 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

50.   2. Participarea la elaborarea Convenţiei 

privind fenomenul terorismului 

internaţional, cu  ulterioara aderare la 

actul vizat 

 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

51.   3. Cooperarea în vederea realizării 

prevederilor convenţiilor încheiate la 

nivel internaţional şi regional privind 

prevenirea, suprimarea şi reprimarea 

terorismului internaţional 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 



52. 5

4

. 

 continuare a cadrului 

legislativ şi de 

reglementare naţional în 

domeniul luptei împotriva 

terorismului 

4. Asigurarea schimbului de informaţii 

despre organizaţiile teroriste, în 

conformitate cu dreptul internaţional 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

53. 5

5

. 

 5. Dezvoltarea cooperării cu UE şi 

statele membre ale UE în vederea 

combaterii traficului de arme şi 

distrugerii muniţiilor 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

54. 5

6

. 

 6. Dezvoltarea cu UE şi statele membre 

ale UE a  colaborării şi schimbului de 

informaţii  în vederea identificării şi 

urmăririi armelor ilegale 

 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

55. 5

7

. 

 7. Cooperarea şi participarea la 

combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă, precum şi a 

materialelor şi mijloacelor de livrare  a 

acestora 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

56. 5

8

. 

 8. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin adoptarea exemplelor 

eficiente şi experienţelor considerate 

bune practici în domeniul combaterii 

terorismului 

 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

57. 5

9

. 

 9. Cooperarea continuă de domeniul 

controlului exporturilor tehnologii şi 

echipamente militare 

IGP 

 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

58. 6

0

. 

(1) Părţile convin să colaboreze la nivel 

bilateral, regional şi internaţional pentru a 

preveni şi a combate terorismul în 

conformitate cu dreptul internaţional, cu 

rezoluţiile ONU în domeniu, cu 

standardele internaţionale în domeniul 

drepturilor omului, cu dreptul refugiaţilor 

şi cu dreptul umanitar 

- Continuarea dezvoltării 

capacităţilor instituţionale 

prin adoptarea celor mai 

bune practici şi experienţe 

internaţionale în domeniul 

luptei împotriva 

terorismului 

10. Participarea la platformele 

regionale şi internaţionale privind 

prevenirea şi combaterea terorismului 

 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

59. 6

1

. 

 11. Dezvoltarea cooperării 

interinstituţionale, regionale şi 

internaţionale în vederea combaterii 

terorismului 

 

IGP 2015 -trimestrul 

III 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

60. 6

2

. 

 12. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale ONU în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

terorismului 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

61. 6 (2) În acest sens, părţile cooperează în - Realizarea schimbului de 13. Aprofundarea schimbului de IGP 2015 - 2016 În limitele  



3

. 

special în vederea aprofundării 

consensului internaţional privind lupta 

împotriva terorismului, inclusiv prin 

definirea juridică a actelor teroriste şi prin 

iniţierea de demersuri în vederea 

ajungerii la un acord referitor la 

Convenţia generală privind terorismul 

internaţional 

informaţie privind 

organizaţiile şi grupurile 

teroriste, activităţile şi 

reţele de sprijinire a 

acestora, în conformitate 

cu dreptul internaţional şi 

legislaţia părţilor 

informaţii cu instituţiile omoloage din 

alte state pe linia prevenirii şi 

combaterii terorismului 

 

resurselor 

bugetare 

62. 6

4

. 

(3) În cadrul punerii în aplicare integrale 

a Rezoluţiei 1373 (2001) a Consiliului de 

Securitate al ONU şi a altor instrumente 

ale ONU relevante, precum şi a 

convenţiilor şi instrumentelor 

internaţionale aplicabile, părţile fac 

schimb de informaţii cu privire la 

organizaţiile şi grupurile teroriste, la 

activităţile acestora şi la reţelele de 

sprijin, în conformitate cu dreptul 

internaţional şi cu legislaţia părţilor 

 

 15. Elaborarea şi prezentarea în 

adresa partenerilor externi a 

rapoartelor naţionale privind 

măsurile întreprinse în domeniul 

implementării Rezoluţiei  

1373 a Consiliului de Securitate al 

ONU 

IGP 2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

63.   16. Desfăşurarea dialogului cu 

partenerii externi în vederea preluării 

bunelor practici de implementare a 

instrumentelor şi convenţiilor ONU în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

terorismului 

 

IGP 2015-2016   

 

TITLU III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE 
 

64. 6

5

. 

12 Supremaţia legii  

(2) Părţile cooperează pe deplin cu 

privire la funcţionarea eficace a 

instituţiilor în domeniul asigurării 

respectării legii şi al administrării 

justiţiei. 

- Cooperarea în domeniul 

justiţiei, libertăţii şi 

securităţii 

2. Valorificarea mecanismelor de 

cooperare cu instituţiile UE şi statele 

membre UE în vederea consolidării 

funcţionării eficiente a instituţiilor de 

aplicare/administrare a legii, inclusiv 

prin preluarea celor mai bune practici 

în vederea sporirii colaborării la nivel 

naţional 

DGRIIE  

IGP  

DPF  

DTC 

BMA 

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

65. 6

6

. 

13 (1) Părţile convin să coopereze în 

vederea asigurării unui nivel înalt de 

protecţie a datelor cu caracter personal 

în conformitate cu instrumentele juridice 

şi cu standardele internaţionale, ale UE 

şi ale Consiliului Europei 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

1. Realizarea Planului de acţiuni 

privind implementarea Strategiei 

naţionale în domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal pentru 

anii 2013-2018, aprobat prin Legea 

nr.229 din 10 octombrie 2013, 

inclusiv: 

SPDCP 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

66. 6

7

. 

 b) Elaborarea instrucţiunilor privind 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal în diferite sectoare 

SPDCP 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

67. 6

8

. 

 (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter 

personal intră sub incidenţa dispoziţiilor 

legale menţionate în anexa I la prezentul 

acord. Transferul de date cu caracter 

 3. Avizarea şi coordonarea obligatorie 

cu Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu caracter Personal a 

proiectelor tratatelor internaţionale 

DGRIIE 

SPDCP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

 



personal între părţi are loc numai dacă 

acesta este necesar pentru punerea în 

aplicare, de către autorităţile competente 

ale părţilor, a prezentului acord sau a 

altor acorduri încheiate între părţi   

care reglementează schimbul de 

informaţii cu transmiterea 

transfrontalieră a datelor cu caracter 

personal, pentru a asigura respectarea 

prevederilor art. 32 al Legii nr.133 din 

8 iulie 2011 privind protecţia datelor 

cu caracter personal 

extrabugetare 

68. 6

9

. 

Anexa I , Titlu III: 

Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 

martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură 

cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile 

publicului sau de reţele de comunicatii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/ 58/CE 

Modificarea actelor legislative 

relevante în conformitate cu 

Hotărîrea Curţii de Justiţie a UE prin 

care Directiva 2006/24/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind 

păstrarea datelor generate sau 

prelucrate în legătură cu furnizarea 

serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţele de 

comunicaţii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/58/CE este declarată 

nevalidă 

 

STI 

SPDCP 

DGJ 

 

2014-201 5 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

69. 7

0

. 

Anexa I , Titlul III, 1 şi 2 

Angajamente şi principii cu privire la protecţia datelor cu caracter 

personal 

Completarea Legii nr.133 din 8 iulie 

2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal cu prevederi care ar 

urmări crearea cadrului juridic necesar 

aplicării Deciziei-cadru a Consiliului 

2008/977/JAI privind protecţia datelor 

cu caracter personal prelucrate în 

cadrul cooperării poliţieneşti şi 

judiciare în materie penală şi cu 

prevederi de armonizare la 

Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 

septembrie 1987 a Comitetului 

Ministerial al Consiliului Europei care 

reglementează utilizarea datelor cu 

caracter personal în activitatea poliţiei 

SPDCP 

IGP  

DGJ 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

70. 6

3

. 

14 Cooperarea în domeniul migraţiei, al 

azilului şi al  gestionării frontierelor 

(1) Părţile reafirmă importanţa unei 

gestionări comune a fluxurilor de 

migraţie între teritoriile lor şi 

consolidează dialogul amplu purtat în 

prezent cu privire la toate aspectele 

legate de migraţie, inclusiv migraţia 

legală, protecţia internaţională, migraţia 

ilegală, traficul de migranţi şi traficul de 

persoane.  

 1. Extinderea cooperării dintre 

instituţiile de aplicare a legii în 

vederea gestionării comune a 

fluxurilor de migraţie, inclusiv 

instituirea mecanismelor naţionale şi 

regionale corespunzătoare, prin: 

schimb de informaţii; conlucrare 

comună pe dosare penale concrete; 

măsuri de profilaxie pe segmentul dat,  

traininguri (mese rotunde), traininguri 

specializate în domeniul protecţiei 

refugiaţilor şi beneficiarilor de 

protecţie internaţională 

BMA 

DPF 

 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

71. 6   2. Implementarea Planului de acţiuni 

pentru anii 2011-2015 privind 

BMA 2014-2015 În limitele 

resurselor 

 



4

. 

implementarea Strategiei naţionale în 

domeniul migraţiei  

şi azilului (2011-2020),  aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 26 

decembrie 2011 

 

Notă: Informaţia compilată va fi 

prezentată în adresa Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene de către Ministerul 

Afacerilor Interne 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

72. 6

5

. 

  3. Elaborarea şi aprobarea Planului de 

acţiuni pentru anii 2015-2020 privind 

implementarea Strategiei naţionale în 

domeniul migraţiei şi azilului (2011-

2020) 

BMA 

DGAMEP 

Semestrul II 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

73. 6

6

. 

(2) Aceasta se axează , în special, pe: 

  

 

(a) Cauzele şi consecinţele migraţiei 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Continuarea actualizării 

Profilului Migraţional 

Extins după publicarea 

iniţială reuşită şi integrarea 

acestuia, în limita 

posibilităţilor, în procesul 

decizional cu privire la 

politica în  domeniul 

migraţiei 

4. Elaborarea anuală a Raportului 

analitic al Profilului Migraţional 

Extins al Republicii Moldova. 

 

 

 BMA 

 

 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

74. 6

7

. 

 5. Colaborarea cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi 

organele centrale de specialitate, cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale în vederea colectării de date 

pentru elaborarea Profilului 

Migraţional Extins 

 

 BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

75. 6

8

. 

 6. Desfăşurarea periodică a 

reuniunilor grupurilor tematice de 

lucru pentru examinarea rezultatelor 

Raportului analitic al Profilului 

Migraţional Extins, precum şi a 

tendinţelor şi necesităţilor de 

dezvoltare a politicilor în domeniul 

migraţiei  

BMA 

 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

76. 6

9

. 

(b) Elaborarea şi punerea în aplicare a 

legislaţiei şi a practicilor naţionale 

privind protecţia internaţională, în 

vederea respectării dispoziţiilor 

Convenţiei de la Geneva privind statutul 

refugiaţilor din 1951, a Protocolului 

privind statutul refugiaţilor din 1967 şi a 

altor instrumente internaţionale relevante 

şi în vederea asigurării respectării 

principiului nereturnării 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

-Continuarea implementării 

eficiente a Legii cu privire 

la azilul în Republica 

Moldova, care oferă un 

cadru solid pentru protecţia 

persoanelor care au nevoie 

de protecţie internaţională; 

asigurarea modificării 

Legii pentru a o ajusta în 

continuare la standardele 

7. Aproximarea Legii nr. 270-XVI din 

18 decembrie 2008 privind azilul în 

Republica Moldova la legislaţia UE şi 

cele mai bune practice europene 

BMA  

DGJ 

 

 

Trimestrul IV, 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

În 

conformitat

e cu HG 

808 din 7 

octombrie 

2014 

termenul de 

realizare 

este 

trimestrul 

IV 2014 

77. 7

0

 9.  Implementarea Curriculei europene 

de azil, inclusiv instruirea 

judecătorilor şi a procurorilor în acest 

BMA 

 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

 



. internaţionale şi europene 

- Menţinerea procedurii 

calitative pentru 

determinarea statutului de 

refugiat 

domeniu fonduri 

extrabugetare 

78. 7

1

. 

 -  Continuarea instruirii 

judecătorilor şi 

magistraţilor în chestiunile 

legate de azil şi imigraţie, 

în special pentru a se ocupa 

de procedurile legale de 

atac în domeniile 

respective 

13. Organizarea continuă a 

seminarelor, instruirilor, trainingurilor 

privind standardele de calitate în 

procedura de azil pentru toţi actorii 

implicaţi 

BMA 

DGRIIE 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

79. 7

2

. 

 - Activarea actelor de 

identitate biometrice şi 

iniţierea eliberării 

documentelor de călătorie 

pentru refugiaţi 

14. Organizarea confecţionării şi 

eliberării documentelor de călătorie 

pentru refugiaţi şi beneficiarii de 

protecţie umanitară 

BMA 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

În 

conformitat

e cu HG 

808 din 7 

octombrie 

2014 

termenul de 

realizare 

este 

Trimestrul 

IV, 2014 – 

semestrul I, 

2015 

80. 7

3

. 

  15. Realizarea unui studiu cu privire 

la situaţia apatridiei pe teritoriul 

Republicii Moldova  

BMA 

 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

81. 7

4

. 

(c) Normele în materie de admisie, 

drepturile şi statutul persoanelor admise, 

tratamentul echitabil şi integrarea 

persoanelor care nu au cetăţenia statului-

gazdă, aflate în situaţie de şedere legală, 

precum şi educaţia, formarea şi măsurile 

de combatere a rasismului şi a 

xenofobiei 

 

 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Continuarea consolidării 

Biroului Migraţie şi Azil 

(BMA) drept actor 

coordonator pentru 

gestionarea robustă a 

fluxurilor de migraţie, 

îmbunătăţirea în continuare 

a condiţiilor de primire şi 

documentare a străinilor, în 

special activităţii ghişeelor 

unice pentru documentarea 

cetăţenilor străini la nivel 

central şi local 

16. Dezvoltarea şi implementarea unui 

nou concept de ghişeu unic  

BMA 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

82. 7

5

  17. Renovarea, modernizarea şi, după 

caz, reamplasarea ghişeelor unice de 

documentare a străinilor (Nord, 

BMA 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

 



. Centru şi Sud) 

 

fonduri 

extrabugetare 

83. 7

6

. 

  18. Dezvoltarea şi implementarea 

noilor servicii de documentare pentru 

străini 

BMA 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

84. 7

7

. 

  19.  Consolidarea în continuare a 

cadrului legal şi normativ, precum şi a 

regulamentelor instituţionale interne 

în scopul de a facilita documentarea 

străinilor 

 

BMA  

DGJ 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

85. 7

8

. 

  20. Elaborarea materialelor 

informative pentru fiecare dintre 

categoriile de  migranţi privind 

drepturile şi obligaţiile acestora în 

Republica Moldova, inclusiv privind 

procedurile şi detaliile practice de 

documentare în Republica Moldova  

BMA 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

86. 7

9

. 

  21. Dezvoltarea funcţionalităţilor noi 

în cadrul susbsistemului informaţional 

al Biroului Migraţiune şi Azil al 

Ministerului Afacerilor Interne şi 

completarea Registrului de stat al 

populaţiei cu informaţii privind 

străinii 

BMA 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

87. 8

0

. 

  22. Elaborarea unui modul privind 

analiza riscurilor în cadrul sistemului 

informaţional al Biroului Migraţie şi 

Azil din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne 

 

BMA 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

88. 8

1

. 

  23. Elaborarea şi semnarea acordurilor 

interinstituţionale privind schimbul de 

informaţii 

BMA 

 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

89. 8

2

. 

  24. Instruirea continuă a personalului 

Biroului Migraţie şi Azil prin 

traininguri, seminare, vizite de studiu, 

preluarea practicilor statelor membre 

UE 

 

BMA 

DGRIIE 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

90. 8

3

. 

 - Dezvoltarea în continuare 

a cadrului de integrare  

25. Consolidarea cadrului legal în 

domeniul integrării refugiaţilor, 

beneficiarilor de protecţie umanitară 

şi altor categorii de cetăţeni străini 

BMA  

DGJ 

 

2014- 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

91. 8

4

  26. Elaborarea acordului 

interinstituţional pentru 

BMA 

DGJ 

Trimestrul IV, 

2015 

În limitele 

resurselor 

În 

conformitat



. implementarea eficientă a cadrului 

legal în domeniul integrării străinilor 

bugetare e cu HG 

808 din 7 

octombrie 

2014 

termenul de 

realizare 

este 

trimestrul 

III 2014  

92. 8

5

. 

  27. Crearea centrelor de integrare 

pentru străini 

 

 

 

BMA  

DAPD 

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

93. 8

6

. 

  28. Desfăşurarea activităţilor de 

informare pentru a exclude 

manifestările de rasism şi xenofobie 

 

BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

94. 8

7

. 

  29. Realizarea schimbului de 

informaţii şi de bune practici cu 

statele membre UE  privind integrarea 

refugiaţilor şi beneficiarilor de 

protecţie internaţională 

 

 BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

95. 8

8

. 

(d) Instituirea unei politici preventive 

eficace împotriva migraţiei ilegale, a 

traficului de migranţi şi de persoane, 

inclusiv a unor mijloace de combatere a 

reţelelor de traficanţi de migranţi şi de 

persoane şi de asigurare a protecţiei 

victimelor acestui tip de trafic 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Continuarea consolidării 

serviciilor regionale ale 

subdiviziunii pentru 

combaterea migraţiei 

ilegale a Biroului Migraţie 

şi Azil, precum şi 

asigurarea prezenţei unitare 

a Biroului la nivel regional 

şi crearea facilităţilor la 

nivel local distincte de cele 

ale poliţiei naţionale 

31. Consolidarea infrastructurii şi a 

echipamentului secţiilor regionale de 

combatere a şederii ilegale a străinilor 

(mun. Cahul şi mun. Bălţi) 

 

BMA 

DAPD 

 

 

2014-2015  

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

96. 8

9

. 

 

97. 9

0

. 

 32. Elaborarea metodologiei de 

depistare a migranţilor cu şedere 

ilegală 

BMA 

DPF 

DGJ 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

98. 9

2

. 

 34. Consolidarea capacităţilor 

profesionale ale angajaţilor secţiilor 

regionale de combatere a şederii 

ilegale a străinilor 

BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

99. 9

3

. 

 - Consolidarea 

infrastructurii existente 

(inclusiv a centrelor de 

detenţie) şi completarea cu 

35. Renovarea Centrului de plasament 

temporar al străinilor în conformitate 

cu standardele UE (renovarea 

izolatorului disciplinar) 

BMA  

DAPD 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

 



personal a organelor 

responsabile pentru a 

asigura întoarcerea efectivă 

a conaţionalilor ţărilor terţe 

care locuiesc ilegal şi/sau 

sînt în tranzit de pe 

teritoriul Republicii 

Moldova; asigurarea 

respectării drepturilor 

imigranţilor aflaţi în 

detenţie administrativă, 

precum şi dezvoltarea în 

continuare a cadrului de 

integrare 

extrabugetare 

100. 9

4

. 

 36. Revizuirea şi aprobarea 

instrucţiunilor interne de activitate ale 

Centrului de  plasament temporar al 

străinilor 

BMA 

 

Trimestrul 

IV 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

În 

conformitat

e cu HG 

808 din 7 

octombrie 

2014 

termenul de 

realizare 

este 

Trimestrul 

IV 2014 

101. 9

5

. 

 37. Dezvoltarea sistemelor 

informaţionale în vederea schimbului 

de date 

 

BMA 

STI 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

102. 9

6

. 

 38. Consolidarea continuă a 

capacităţilor instituţiei responsabile de 

executarea procedurilor de returnare şi 

expulzare prin seminare, traininguri, 

instruiri, vizite de studiu, pregătirea 

formatorilor 

BMA   

Academia 

„Stefan cel 

Mare” 

DGRIIE 

 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

103. 9

7

. 

(f) În domeniul gestionării frontierelor şi 

al securităţii documentelor, cooperarea 

se axează pe chestiuni privind 

organizarea, formarea, cele mai bune 

practici şi alte măsuri operaţionale, 

precum şi consolidarea cooperării dintre 

Agenţia Europeană pentru Gestionarea 

Cooperării Operative la Frontierele 

Externe ale Statelor Membre ale Uniunii 

Europene (FRONTEX) şi serviciile 

poliţiei de frontieră ale Republicii 

Moldova 

 

 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Îmbunătăţirea în 

continuare a gestionării 

frontierelor, menţinerea la 

un nivel înalt a controalelor 

la frontieră şi supravegherii 

frontierelor, precum şi 

extinderea şi modernizarea 

facilităţilor de 

supraveghere  video fixe şi  

mobile 

48. Dezvoltarea sistemului de 

supraveghere fixă a frontierei prin 

instalarea camerelor video şi a celor 

pe principii de termoviziune de-a 

lungul frontierei de stat 

DPF 2015-2016 Proiectul 

„Armele de 

distrugere în 

masă - 

Programul de 

Prevenire şi 

Proliferare 

(ADM PPP)”, 

realizat în baza 

Acordului dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul SUA 

cu privire la 

cooperare în 

vederea 

facilitării 

acordării 

asistenţei, 

semnat la 

Chişinău la 21 

martie 2012 

 



104. 9

8

. 

 - Îmbunătăţirea imaginii 

situaţionale la nivel 

naţional şi local prin 

continuarea reglării 

analizei riscurilor, 

gestionării informaţiei şi a 

fluxului de date 

49. Dezvoltarea sistemului integrat de 

management al frontierei de stat, care 

va include un ansamblu de subsisteme 

tehnice şi operaţionale, structurate pe 

o platformă de comunicaţii electronice 

comune în conformitate cu cele mai 

bune practici UE şi cu principiile 

conceptului EUROSUR 

DPF  

STI 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

105. 9

9

. 

 51. Realizarea  aplicaţiilor informatice 

care permit schimbul de informaţii în 

timp real între structurile naţionale şi 

internaţionale cu atribuţii în 

supravegherea şi controlul trecerii 

frontierelor 

 

DPF  

STI 

 

2014-2016 Proiectul 

„Reţeaua de 

comunicaţii fixe 

şi mobile pentru 

Serviciul 

Grăniceri al 

Republicii 

Moldova”, 

realizat în baza 

Acordului-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006 

 

106. 1

0

0

. 

 - Asigurarea în continuare 

a infrastructurii adecvate, 

echipamentului tehnic, 

sistemelor TI, resurselor 

financiare şi umane, în 

conformitate cu Strategia şi 

planurile de acţiune ale 

Republicii Moldova de 

management integrat al 

frontierei 

52. Dotarea subdiviziunilor de 

frontieră cu maşini de teren moderne, 

sisteme mobile de monitorizare video 

şi pe principii de termoviziune, 

montate pe mijloace de transport,  

echipament şi tehnică de calcul mobil 

pentru consultarea bazelor de date 

 

DPF 

 

2014-2015 Proiectul comun 

dintre Republica 

Moldova şi 

Ucraina 

„STRONGBOR

” (dezvoltarea 

patrulării 

comune), 

realizat în 

cadrul Iniţiativei 

Parteneriatului 

Estic-IBM 

 

107. 1

0

1

. 

 53. Dotarea, conform cerinţelor 

Catalogului Schengen, a punctelor de 

trecere cu echipament special pentru 

controlul de nivelul al doilea al 

documentelor şi controlul mijloacelor 

de transport în scopul depistării 

persoanelor ascunse 

 DPF 

 

 

2014-2016 Suportul bugetar 

în 

implementarea 

Planului de 

acţiuni privind 

liberalizarea 

regimului de 

vize 

 

108. 1

0

 54. Construcţia capitală/reconstrucţia 

edificiilor subdiviziunilor Poliţiei de 

Frontieră (direcţiile regionale „Est” şi 

DPF 

 

 

2014-2016 Planul de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

 



2

. 

„Sud”, sectoarele Poliţiei de Frontieră 

„Săiţi” şi „Volontiri”) 

 

frontierei de stat 

pentru anii 

2012-2014, 

aprobat prin 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 476 din 

28 iunie 2011; 

Legea bugetului 

de stat pe anul 

2014  nr.339 din 

23 decembrie 

2013 (anexa 

nr. 3 - Alocaţiile 

pentru 

autorităţile 

publice centrale, 

destinate 

finanţării 

investiţiilor 

capitale) 

109. 1

0

3

. 

  55. Implementarea sistemului avansat 

de informaţii despre pasageri (API) în 

punctul de trecere a frontierei 

„Aeroport-Chişinău” 

DPF 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

110. 1

0

4

. 

 - Susţinerea şi extinderea în 

continuare a programelor 

de instruire şi a măsurilor 

anticorupţie 

56. Instruirea angajaţilor Poliţiei de 

Frontieră în scopul sporirii gradului de 

integritate şi îmbunătăţirii conduitei 

profesionale 

 

DPF 

SPIA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

111. 1

0

5

. 

 57. Consolidarea capacităţilor de 

monitorizare a activităţii poliţiştilor de 

frontieră în scopul prevenirii şi 

combaterii acţiunilor de corupţie 

(supravegherea video în cabinele de 

control, desfăşurarea controalelor 

inopinate şi evidenţa statistică a 

acestora, controlul integrităţii 

poliţiştilor de frontieră etc.) 

DPF 

SPIA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

112. 1

0

6

. 

 - Exploatarea în continuare 

a oportunităţilor de acţiuni 

comune, instruire şi 

consultanţă de specialitate 

din partea EUBAM, 

Frontex şi statelor membre 

ale UE 

58. Implementarea Planului de acţiuni 

al Misiunii Uniunii Europene de 

Asistenţă la Frontiera Moldo-

Ucraineană EUBAM (10 Phase 

Action Plan) 

DPF 

IGP 

BMA 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare, 

programe şi 

proiecte comune 

realizate în baza 

Acordului-cadru 

dintre Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

 



Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind asistenţa 

externă, semnat 

la Bruxelles la 

11 mai 2006 

113. 1

0

7

. 

 59. Semnarea şi implementarea 

Planului de cooperare cu Agenţia 

Europeană pentru Gestionarea 

Cooperării Operaţionale la Frontierele 

Externe ale Statelor Membre ale 

Uniunii Europene (FRONTEX) pentru 

anii 2015-2017 

 

DPF 

 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare; 

programe şi 

proiecte comune 

realizate în baza 

unui Aranjament 

de lucru, semnat 

în august 2008 

 

114.   60. Diversificarea cadrului juridic de 

cooperare cu serviciile de frontieră ale 

statelor limitrofe, statelor-membre ale 

UE şi cu alte instituţii de specialitate 

din cadrul UE, precum şi cu statele 

terţe 

DPF 

DGRIIE 

2014 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

115.   61. Continuarea cooperării cu statele 

vecine în vederea finalizării 

procesului de demarcare a frontierei 

de stat  

DPF 2014 - 2016 

 

În limitele 

resurselor 

 

116.   62. Continuarea participării la 

operaţiunile comune şi la proiecte-

pilot internaţionale pe sectoare de 

frontieră terestre, aeriene şi maritime, 

precum şi 

găzduirea proiectelor „Puncte de 

coordonare terestră 2014” în punctele 

de trecere a frontierei de stat 

DPF 2014- 2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fonduri 

extrabugetare 

 

117.   64. Continuarea eforturilor în vederea 

implementării de către Departamentul 

Poliţiei de Frontieră a Sistemului 

Uniunii Europene de supraveghere a 

frontierei EUROSUR 

DPF 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fonduri 

extrabugetare 

 

118. 1

0

9

. 

 - Utilizarea efectului de 

pîrghie al prezenţei 

EUBAM pentru a 

intensifica şi dezvolta în 

continuare cooperarea cu 

Serviciul de Grăniceri al 

Ucrainei, inclusiv în 

domeniul schimbului 

automatizat de date 

nominale 

65. Semnarea şi implementarea 

Protocolului între Departamentul 

Poliţiei de Frontieră al Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova şi Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova şi Administraţia 

Serviciului Grăniceresc de Stat al 

Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat al 

Ucrainei privind punctele de contact 

la frontiera de stat moldo-ucraineană 

DPF 

DGRIIE 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

119.   651 Semnarea Acordului dintre DPF 2015-2016 În limitele  



Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu 

privire la organizarea schimbului de 

informaţii privind persoanele şi 

mijloacele de transport cu care 

persoanele traversează frontier de stat 

moldo-ucraineană 

DGRIIE  resurselor 

120. 1

1

0

. 

 - Explorarea oportunităţilor 

cu partenerii ucraineni 

pentru crearea punctelor de 

trecere a frontierei comune 

suplimentare şi patrularea 

în comun a frontierei, 

inclusiv pe segmentul 

central al frontierei 

Moldova-Ucraina 

66. Semnarea şi implementarea 

Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei privind cooperarea la 

efectuarea controlului în comun al 

persoanelor, al mijloacelor de 

transport şi al mărfurilor la frontiera 

de stat moldo-ucraineană 

 

 2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

121. 1

1

1

. 

 67. Continuarea implementării 

proiectului-pilot de efectuare a 

controlului comun în punctul de 

trecere „Briceni-Rossoşanî”, dislocat 

pe teritoriul Ucrainei 

DPF 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

122.   68. Continuarea patrulării comune a 

frontierei de stat moldo-ucrainene 

DPF 2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

123.  (3) De asemenea, cooperarea poate 

facilita migraţia circulară în interesul 

dezvoltării 

 69. Valorificarea oportunităţilor 

existente în contextul Parteneriatului 

de Mobilitate Republica Moldova – 

Uniunea Europeană 

BMA 

DGRIIE 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fonduri 

extrabugetare 

 

124. 1

1

. 

15 Circulaţia persoanelor 

(1) Părţile garantează punerea în aplicare 

integrală a următoarelor acte:  

(a) Acordul dintre Comunitatea 

Europeană şi Republica Moldova 

privind readmisia persoanelor aflate în 

situaţie de şedere ilegală, care a intrat în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2008 

- Continuarea 

implementării eficiente a 

Acordului dintre 

Comunitatea Europeană şi 

Republica Moldova privind 

readmisia persoanelor 

aflate în şedere ilegală şi a 

măsurilor pentru 

reintegrarea cetăţenilor 

moldoveni  

 

1. Continuarea implementării 

Acordului dintre  Republica Moldova 

şi Comunitatea Europeană cu privire 

la readmisia persoanelor în situaţie de 

şedere ilegală, ratificat prin Legea 

nr.238-XVI din 8 noiembrie 2007 

BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare. 

 

125. 1

1

4

. 

 2. Negocierea şi semnarea cu statele-

membre UE a protocoalelor adiţionale 

la Acordul dintre Republica Moldova 

şi Comunitatea Europeană privind 

readmisia persoanelor aflate în situaţie 

de şedere ilegală  

DGRIIE  

BMA 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

126. 1

1

5

. 

 3. Negocierea şi semnarea cu statele 

terţe a acordurilor de readmisie a 

persoanelor aflate în situaţie de şedere 

ilegală  

DGRIIE  

BMA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

127. 1 (2) Părţile depun eforturi pentru 

creşterea mobilităţii cetăţenilor şi iau 

 5. Implementarea acţiunilor/măsurilor 

de salvgardare în vederea prevenirii şi 

DGAMEP 

DPF  

2014-2016 În limitele 

resurselor 

 



1

6

. 

măsuri progresive în direcţia atingerii, la 

momentul oportun, a obiectivului comun 

de a avea un regim de călătorii fără viză, 

dacă sunt întrunite condiţiile necesare 

pentru asigurarea unei mobilităţi bine 

gestionate şi desfăşurate în condiţii de 

siguranţă, prevăzute în cadrul Planului 

de acţiune privind liberalizarea vizelor 

combaterii eventualelor abuzuri ale 

liberalizării regimului de vize pentru 

cetăţenii Republicii Moldova pentru 

şederile de scurtă durată în UE 

 

IGP 

BMA 

SPIA 

 

Ordinul MAI 

nr.159 din 

29.05.2014 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

128. 1

1

7

. 

  6. Aplicarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Matricei de 

politici pentru suportul bugetar direct 

privind liberalizarea regimului de 

vize 2014-2016 

 

DGRIIE  

DPF  

IGP 

BMA  

STI 

SPIA 

DGEF 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

129. 1

1

8

. 

16 Prevenirea şi combaterea 

criminalităţii organizate, a corupţiei 

şi a altor activităţi ilegale 

(1) Părţile cooperează în ceea ce priveşte 

prevenirea şi combaterea tuturor 

formelor de activităţi infracţionale şi 

ilegale, organizate sau nu, inclusiv cele 

cu caracter transnaţional, cum ar fi: 

 

(b) contrabanda şi traficul de bunuri, 

inclusiv în domeniul armelor de calibru 

mic şi al drogurilor ilicite; 

Politici naţionale de 

prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane 

 

- Aprobarea şi 

implementarea Planului 

naţional de acţiuni pentru 

prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane 

(2014-2016) 

 

- Aprofundarea cooperării 

cu privire la trafic în cadrul 

organizaţiilor 

internaţionale relevante 

(OSCE, ONU) 

3. Consolidarea continuă a 

mecanismului de armonizare şi 

colectare a datelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de 

fiinţe umane 

 

IGP 

 

2015 - 2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fonduri 

extrabugetare 

 

130.    5. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor comune de prevenire şi 

combatere a traficului ilicit de mărfuri 

pe perimetrul frontierei moldo-

ucrainene şi perimetrul administrativ 

cu regiunea transnistreană 

 

DPF 

IGP 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

131. 1

1

9

. 

  6. Consolidarea cooperării cu OLAF, 

FRONTEX, EUBAM, Europol 

 

DPF 

IGP  

DGRIIE 

2015 – 2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

132. 1

2

0

. 

(c) activităţile economice şi financiare 

ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda 

fiscală şi fraudele legate de achiziţiile 

publice 

 8. Consolidarea colaborării în 

domeniul combaterii infracţiunilor 

economice şi evaziunilor fiscale, 

inclusiv prin încheierea acordurilor de 

cooperare şi schimb de informaţii 

între instituţiile omoloage din statele 

membre ale UE 

IGP 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



133. 1

2

1

. 

(e) corupţia activă şi cea pasivă, atît în 

sectorul privat, cît şi în cel public, 

inclusiv abuzul de funcţii şi traficul de 

influenţă 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

 

- Continuarea reformei 

sectorului justiţiei, în 

special asigurarea 

independenţei şi eficienţei 

sistemului judiciar, 

organelor de urmărire 

penală, precum şi a 

autorităţilor de drept, care 

trebuie să fie libere de 

influenţe politice sau 

interferenţe excesive; 

intensificarea luptei 

împotriva corupţiei 

9. Instruirea continuă a personalului 

organelor de drept şi justiţiei în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

corupţiei, în special la nivel înalt 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”  

SPIA  

DGRIIE 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

134. 1

2

2

. 

 10. Implementarea eficientă a 

mecanismului de verificare a stilului 

de viaţă al angajaţilor autorităţilor 

naţionale 

SPIA 2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

135. 1

2

3

. 

 11. Dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor în lupta împotriva 

corupţiei la nivel înalt şi a corupţiei în 

organele de drept 

SPIA 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

136. 1

2

4

. 

(f) falsificarea de documente şi 

prezentarea de declaraţii false 

 16. Consolidarea capacităţilor şi 

dezvoltarea continuă a abilităţilor 

privind depistarea documentelor false, 

precum şi a falsului în documente 

IGP 

DPF 

BMA 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

137. 1

2

5

. 

(g) criminalitatea informatică  17. Consolidarea capacităţilor în 

domeniul combaterii criminalităţii 

informatice 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

138. 1

2

6

. 

  18. Implementarea Planului comun de 

acţiuni în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii informatice 

pentru perioada anilor 2013-2015 

IGP 

 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

139. 1

2

7

. 

  19. Ajustarea cadrului legal privind 

prevenirea şi combaterea 

criminalităţii,  inclusiv celei 

informatice 

IGP 

DPF 

DGJ 

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

140. 1

2

8

. 

  20. Dezvoltarea unui concept integrat 

de analiză a riscului în domeniul 

combaterii criminalităţii informatice 

IGP 

DGAMEP 

 

2015-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

141. 1

2

9

. 

  21. Participarea la platformele 

multilaterale privind prevenirea 

criminalităţii informatice 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

142. 1

3

0

  22. Asigurarea unei cooperări 

eficiente cu unitatea EC3  din cadrul 

Europol 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

 



. extrabugetare 

143. 1

3

1

. 

  23. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin instruirea 

specialiştilor, preluarea celor mai 

bune practici şi experienţe în 

domeniul schimbului de informaţii cu 

privire la combaterea criminalităţii 

informatice 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

144. 1

3

2

. 

  24. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin preluarea celor mai 

bune practici şi experienţe în 

domeniul schimbului de informaţii cu 

privire la fenomenul criminalităţii 

(crimă organizată, trafic de persoane, 

droguri, confiscarea bunurilor ilicite 

etc.) 

IGP 

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

145. 1

3

3

. 

  25. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin preluarea celor mai 

bune practici şi experienţe în 

domeniul combaterii terorismului 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

146. 1

3

4

. 

(2) Părţile intensifică cooperarea 

bilaterală, regională şi internaţională 

între organele de asigurare a respectării 

legii, inclusiv consolidarea cooperării 

dintre Oficiul European de Poliţie 

(Europol) şi autorităţile competente ale 

Republicii Moldova. Părţile se angajează 

să pună în aplicare în mod eficace 

standardele internaţionale relevante şi, în 

special, cele consacrate în Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate 

(UNTOC) din 2000 şi cele trei 

protocoale la aceasta, în Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 

corupţiei din 2003 şi în instrumentele 

relevante ale Consiliului Europei privind 

prevenirea şi combaterea corupţiei 

- Stabilirea unei cooperări 

mai strînse cu Europol, 

inclusiv prin încheierea 

unui acord de cooperare 

operaţională  

26. Consolidarea mecanismului de 

colaborarea interinstituţională a 

organelor de drept în prevenirea şi 

combaterea crimei organizate 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

147. 1

3

5

. 

  27. Organizarea atelierelor de lucru, a 

seminarelor, a conferinţelor, a 

exerciţiilor în domeniul activităţii 

speciale de investigaţie, inclusiv 

participarea la vizite de studiu în 

vederea preluării experienţei şi a celor 

mai bune practici 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

148.  17 Lupta împotriva drogurilor ilicite 

 

- Implementarea în 

continuare a Strategiei 

şi planurilor de acţiuni 

relevante, precum şi 

1. Implementarea Strategiei naţionale 

antidrog pe anii 2011-2018, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 

27 decembrie 2010 şi asigurarea 

IGP 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

 



elaborarea unui nou plan de 

acţiuni 
realizării acţiunilor prevăzute în 

Planul naţional de acţiuni antidrog 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.764 din 18 septembrie 

2014 

extrabugetare 

149.  (1) În limitele competenţelor şi 

prerogativelor fiecăreia, părţile 

cooperează în vederea adoptării unei 

abordări echilibrate şi integrate cu 

privire la lupta împotriva drogurilor. 

Politicile şi acţiunile în acest domeniu au 

drept obiectiv să consolideze structurile 

de combatere a drogurilor ilicite, să 

reducă oferta, traficul şi cererea de 

droguri ilicite şi să gestioneze 

consecinţele abuzului de droguri asupra 

sănătăţii şi a societăţii, precum şi să 

prevină în mod mai eficace deturnarea 

precursorilor chimici utilizaţi pentru 

fabricarea ilicită a drogurilor şi a 

substanţelor psihotrope 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Asigurarea în continuare 

a unei abordări echilibrate 

şi integrate faţă de 

problemele legate de 

droguri pentru a face faţă 

consecinţelor pentru 

sănătate şi sociale ale 

abuzului de droguri, 

precum şi asigurarea 

prevenirii mai eficiente a 

consumului de droguri şi 

întreprinderea eforturilor 

pentru reducerea furnizării, 

traficului şi cererii de 

droguri ilegale 

 

- Fortificarea structurilor 

instituţionale pentru 

combaterea drogurilor 

ilegale 

2. Definitivarea metodelor de 

cooperare necesare pentru prevenirea 

consumului  de droguri şi combaterea 

fenomenului traficului de droguri 

 IGP 

 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

150. 1

3

7

. 

 4. Mediatizarea şi informarea 

societăţii civile despre riscurile şi 

consecinţele consumului de droguri şi 

traficului ilicit de droguri 

IGP 

DRP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

151. 1

3

8

. 

(2) Părţile convin asupra metodelor de 

cooperare necesare pentru atingerea 

acestor obiective. Acţiunile se 

întemeiază pe principii stabilite de 

comun acord, în conformitate cu 

convenţiile internaţionale în domeniu, 

Strategia UE în materie de droguri (2013 

- 2020), Declaraţia politică privind 

orientările care trebuie urmate pentru 

reducerea cererii de droguri, adoptate în 

cadrul celei de a 20-a sesiuni speciale a 

Adunării Generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite privind drogurile, din 

iunie 1998 

- Dezvoltarea în continuare 

a cooperării şi schimbului 

de informaţie şi 

continuarea cooperării cu 

Centrul European pentru 

Monitorizarea Drogurilor şi 

Dependenţei de Droguri 

(EMCDDA) şi în cadrul 

Grupului Pompidou al 

Consiliului Europei 

5. Depistarea în circuitul ilegal a 

substanţelor noi cu efecte narcotice, 

psihotrope sau similare acestora 

 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

152. 1

3

9

. 

 7. Completarea, conform solicitărilor, 

a listelor substanţelor narcotice, 

psihotrope şi plantelor care conţin 

astfel de substanţe depistate în trafic 

ilicit, precum şi cantităţile acestora, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 

79 din 23 ianuarie 2006 

IGP 

DGJ 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



153. 1

4

0

. 

18 Spălarea de bani şi finanţarea 

terorismului 

2.2. Politica externă şi de 

securitate 

 

- Implementarea 

standardelor din 

recomandările Grupului de 

Acţiune Financiară 

Internaţională în domeniul 

spălării de bani (FATF) cu 

privire la finanţarea 

terorismului  

1. Realizarea prevederilor Strategiei 

naţionale de prevenire şi combatere a 

spălării banilor şi finanţării 

terorismului pentru anii 2013-2017 şi 

a Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei 

nominalizate, aprobate prin Legea nr. 

130 din 6 iunie 2013 

 

 

Notă: Informaţia compilată va fi 

prezentată de către Centrul Naţional 

Anticorupţie 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

154. 1

4

1

. 

(1) Părţile cooperează pentru a preveni 

utilizarea sistemelor lor financiare şi a 

celor nefinanciare relevante în scopul 

spălării veniturilor provenite din 

activităţi infracţionale, precum şi în 

scopul finanţării terorismului. Această 

cooperare cuprinde şi recuperarea 

activelor sau a fondurilor provenite din 

veniturile obţinute din infracţiuni 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

5. Asigurarea schimbului de 

informaţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului de către organele 

competente 

 

IGP 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

155. 1

4

2

. 

(2) Cooperarea în acest domeniu permite 

realizarea unor schimburi de informaţii 

utile în cadrul legislaţiilor respective ale 

părţilor şi adoptarea de standarde 

adecvate pentru combaterea spălării de 

bani şi a finanţării terorismului, 

echivalente cu cele adoptate de 

organismele internaţionale relevante care 

acţionează în acest domeniu, cum ar fi 

Grupul de Acţiune Financiară 

Internaţională în domeniul spălării de 

bani (FATF) 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

2.4. Cooperarea 

economică 

 

- Intensificarea cooperării 

cu FATF, Consiliul 

Europei, MONEYVAL, 

precum şi cu autorităţile 

relevante din statele 

membre ale UE şi 

semnarea 

Memorandumurilor de 

înţelegere dintre autorităţile 

de investigare financiară 

ale Republicii Moldova şi 

ale statelor membre ale UE 

8. Instituirea, optimizarea şi 

consolidarea structurilor interne 

responsabile de colaborarea naţională 

şi internaţională, inclusiv în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi a crimelor predicate 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

fondurilor 

externe 

 

156. 1

4

3

. 

 9. Încurajarea cooperării cu 

autorităţile competente din alte state 

prin semnarea unor acorduri de 

colaborare, care ar permite inclusiv 

schimbul de informaţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului şi a 

crimelor predicate 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

157. 1

4

4

. 

 11. Participarea la şedinţele de lucru şi 

reuniunile organizaţiilor internaţionale 

de profil (Grupul Egmont, Comitetul 

MONEYVAL, Conferinţa statelor-

părţi la Convenţia de la Varşovia 

(2005), CARIN, Comitetul ONU de 

combatere a terorismului etc.) 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

subordonate MAI 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

158. 1 19 Combaterea terorismului 

Părţile convin să coopereze în domeniul 

2.1. Politica externă şi de 

securitate 

1. Implementarea prevederilor 

Strategiei globale a ONU împotriva 

IGP 

 

2015-2016 Conform 

programelor 

 



4

5

. 

prevenirii şi al suprimării actelor de 

terorism, în deplină conformitate cu 

principiile statului de drept, cu dreptul 

internaţional în domeniul drepturilor 

omului, cu dreptul refugiaţilor şi dreptul 

umanitar, precum şi în conformitate cu 

Strategia globală a ONU de combatere a 

terorismului din 2006 şi cu actele cu 

putere de lege şi actele administrative 

respective ale părţilor. Acestea trebuie să 

procedeze astfel, în special în cadrul 

punerii în aplicare depline a Rezoluţiilor 

1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) 

şi 1904 (2009) ale Consiliului de 

Securitate al ONU şi a altor instrumente 

ale ONU în domeniu, precum şi a 

convenţiilor şi a instrumentelor 

internaţionale aplicabile: 

 

- Cooperarea în 

aprofundarea consensului 

internaţional cu privire la 

drepturile omului, bazat pe 

lupta împotriva 

terorismului, la definiţia 

juridică a actelor de 

terorism, inclusiv prin 

promovarea acordului 

privind Convenţia 

Cuprinzătoare cu privire la 

Terorismul Internaţional, 

precum şi îmbunătăţirea în 

continuare a cadrului 

legislativ şi de 

reglementare naţional în 

domeniul luptei împotriva 

terorismului 

terorismului din 2006, altor 

instrumente ale ONU, ale convenţiilor 

şi altor instrumente internaţionale 

aplicabile; consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin preluarea 

experienţei altor state în domeniul 

combaterii 

terorismului 

sectoriale şi în 

limitele 

bugetelor anuale 

ale instituţiilor 

responsabile 

159. 1

4

6

. 

 2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

2. Aprofundarea schimbului de 

informaţii şi de opinii privind 

tendinţele terorismului, metodele şi 

mijloacele de combatere a 

terorismului, inclusiv a schimbului de 

practici în domeniul apărării dreptului 

omului în lupta împotriva 

fenomenului vizat 

IGP 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

160. 1

4

7

. 

(b) prin schimbul de opinii cu privire la 

tendinţele terorismului şi la mijloacele şi 

metodele de combatere a acestui 

fenomen, inclusiv în domenii tehnice şi 

în domeniul formării, precum şi prin 

schimbul de experienţă în ceea ce 

priveşte prevenirea terorismului 

 5. Asigurarea schimbului de 

informaţii cu serviciile speciale 

partenere din alte state şi organizaţii 

internaţionale cu privire la tendinţele 

terorismului, mijloacele şi metodele 

de combatere a acestui fenomen 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

161. 1

4

8

. 

 - Continuarea dezvoltării 

capacităţii instituţionale 

prin adoptarea celor mai 

bune practici şi experienţe 

internaţionale în domeniul 

luptei împotriva 

terorismului 

6. Instituirea, optimizarea şi 

consolidarea structurilor interne 

responsabile de colaborarea naţională 

şi internaţională pe segmentul 

prevenirii şi combaterii terorismului 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fonduri 

extrabugetare 

 

162. 1

4

9

. 

(c) prin schimbul de cele mai bune 

practici în domeniul protecţiei 

drepturilor omului în lupta împotriva 

terorismului 

 7. Participarea la platformele 

multilaterale privind apărarea 

drepturilor omului în lupta împotriva 

terorismului 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

163. 1

. 

  8. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale ONU în 

domeniul apărării drepturilor omului 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

164. 1 20 Cooperare judiciară 2.3. Cooperarea în 1. Implementarea instrumentelor IGP 2015-2016 În limitele  



5

1

. 

(1) Părţile convin să dezvolte o 

cooperare judiciară în materie civilă şi 

comercială în ceea ce priveşte 

negocierea, ratificarea şi punerea în 

aplicare a convenţiilor multilaterale 

privind cooperarea judiciară în materie 

civilă şi, în special, a convenţiilor 

Conferinţei de la Haga de drept 

internaţional privat în domeniul 

cooperării judiciare şi al litigiilor 

internaţionale, precum şi în domeniul 

protecţiei copilului 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

- Sporirea în continuare a 

cooperării judiciare pe 

chestiunile civile şi 

comerciale prin aderarea la 

şi implementarea 

convenţiilor multilaterale 

privind cooperarea 

judiciară civilă, în 

particular a Convenţiilor 

Conferinţei de la Haga cu 

privire la dreptul 

internaţional privat în 

domeniul cooperării 

judiciare,  

sporirea cooperării 

judiciare în chestiunile 

penale prin aderarea la şi 

implementarea convenţiilor 

relevante, în special a 

convenţiilor Consiliului 

Europei 

- Stabilirea unei cooperări 

mai strînse cu Eurojust, 

inclusiv prin încheierea 

unui acord de cooperare 

operaţională 

internaţionale relevante ale ONU, 

CoE în vederea dezvoltării cooperării 

judiciare în materie civilă, comercială 

şi penală  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resurselor 

bugetare 

 

TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ SI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ 

CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE 

21 Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administraţii publice eficiente şi responsabile în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de a garanta faptul că 

instituţiile de stat funcţionează în folosul întregii populaţii din Republica Moldova şi de a promova dezvoltarea armonioasă a relaţiilor dintre Republica Moldova şi partenerii săi. Se acordă 

o atenţie deosebită modernizării şi dezvoltării funcţiilor executive, cu scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetăţenii Republicii Moldova 

165. 1

5

2

. 

22 (b) Modernizarea serviciilor publice, 

inclusiv introducerea și punerea în 

aplicare a e-guvernării, în vederea 

creșterii eficienței furnizării de 

servicii pentru cetățeni și a reducerii 

costurilor aferente desfășurării de 

activități economice 
 

 13. Crearea şi/sau actualizarea 

fişelor serviciilor 

publice în portalul servicii.gov.md 

STI TrimTrimestrul 

I, 

2015 – 

trimestrul IV, 

2016estrul I, 

Proiectul „e- 

Transformarea 

Guvernării” 

 

166.  24. Integrarea e-serviciilor 

sectoriale cu serviciile de 

platformă disponibile (serviciul 

electronic guvernamental de 

autentificare şi control al 

accesului (MPass), serviciul 

electronic guvernamental integrat 

de semnătură digitală (MSign), 

STI Trimestrul II, 

2015 – 

Trimestrul IV, 

2016 

Proiectul „e- 

Transformarea 

Guvernării” 

 



Serviciul guvernamental plăţi 

electronice (MPay), serviciul 

electronic guvernamental de 

jurnalizare (MLog), 

serviciul guvernamental de 

notificare (MNotify)  
167.  26. Migrarea graduală a 

sistemelor informaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale pe platforma tehnologică 

guvernamentală comună 

(MCloud), în conformitate cu 

solicitările din partea autorităţilor 

respective şi, după caz, cu 

planurile 

instituţionale aprobate 

STI Conform 

planurilor 

instituţionale 

de migrare 

Proiectul „e- 

Transformarea 

Guvernării” 

 

168.  28. Conectarea la platforma de 

interoperabilitate (MConnect) în 

regim de producție a principalelor 

surse de date deținute de 

autoritățile administrației  

publice 

STI Trimestrul 

III, 2016 
În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

169.  29. Elaborarea şi implementarea 

planurilor anuale instituţionale de 

deschidere a datelor 

guvernamentale pe 

portaluldate.gov.md 

STI Trimestrul II, 

2015 – 

trimestrul IV, 

2016 

Proiectul „e- 

Transformarea 

Guvernării” 

 

170.  31. Instruirea funcţionarilor 

publici în subiecte relevante în 

contextul Agendei de 

e-Transformare a Guvernării 

STI Trimestrul II, 

2015 – 

trimestrul IV, 

2016 

Proiectul „e- 

Transformarea 

Guvernării” şi 

în limitele 

resurselor 

bugetare 

 

171.   (c) Crearea unui corp al funcţionarilor 

publici profesionist, bazat pe principiul 

responsabilităţii manageriale şi pe 

delegarea eficace a autorităţii, precum şi 

pe recrutarea, formarea, evaluarea şi 

remunerarea efectuate în condiţii 

echitabile şi transparente 

2.4. Cooperarea economică 

Reforma administraţiei 

publice şi managementul 

finanţelor publice 

- Sporirea capacităţilor 

instituţionale şi ale 

resurselor umane ale 

administraţiei publice 

centrale şi locale pentru 

elaborarea şi 

implementarea politicii şi 

asigurarea prestării 

eficiente a serviciilor 

publice de calitate înaltă 

37. Elaborarea şi realizarea de către 

fiecare autoritate publică a planurilor 

de instruire (externă şi internă) a 

funcţionarilor publici 

DGRU Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



CAPITOLUL 4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE 

172.  31 Părțile își consolidează dialogul și 

cooperarea cu privire la promovarea 

Agendei privind munca decentă a 

Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM), politica privind ocuparea forței 

de muncă, sănătatea și securitatea la 

locul de muncă, dialogul social, 

protecția socială, incluziunea socială, 

egalitatea de șanse între femei și bărbați, 

combaterea practicilor de discriminare și 

drepturile sociale, contribuind astfel la 

promovarea unui număr sporit de locuri 

de muncă și de o calitate mai bună, la 

reducerea sărăciei, la consolidarea 

coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă 

și la îmbunătățirea calității vieții 

 1. Examinarea oportunităţii instituirii 

unui mecanism independent pentru a 

asigura accesul salariaților cu statut 

special de persoană atestată (similară 

cu grad militar) la servicii de protecție 

a muncii 

DGRU 

 

Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

173.    2. Introducerea măsurilor temporare 

special pentru a asigura o reprezentare 

echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în 

structurile decizionale 

Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

174.    3. Reformarea sistemului de instruire 

profesională, cu atenţie sporită asupra 

incluziunii persoanelor cu dezabilități 

şi a altor grupuri vulnerabile 

Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

CAPITOLUL 7: GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECTIA FINANCIARĂ SI AUDITUL EXTERN 

175. 1

5

3

. 

49 Controlul intern, inspecţia financiară 

şi auditul extern 

Părţile cooperează, de asemenea, în ceea 

ce priveşte: 

(a) Îmbunătăţirea în continuare a 

sistemului de control intern (inclusiv 

funcţia de audit intern independentă din 

punct de vedere funcţional) în ceea ce 

priveşte autorităţile de stat şi cele locale 

prin intermediul armonizării cu 

standardele şi metodologiile 

internaţionale general acceptate, precum 

şi cu bunele practici ale UE 

2.4. Cooperarea economică 

Reforma administraţiei 

publice şi managementul 

finanţelor publice 

- Asigurarea îmbunătăţirii 

în continuare a sistemului 

de control intern, sub 

responsabilitate 

managerială 

descentralizată, inclusiv a 

auditului funcţional 

independent în autorităţile 

de stat, prin armonizarea la 

standardele şi 

metodologiile 

internaţionale general 

acceptate şi în conformitate 

cu cele mai bune practici 

UE 

2. Finalizarea procesului de instituire 

a unităţilor de auditul intern pentru 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale de nivelul al doilea 

DAI 

 

Trimestrul I 

2016 

  

176.  f) Schimbul de informații, de experiență 

și de bune practici, printer altele cu 

ajutorul schimbului de personal și al 

acţiunilor comune de formare în acest 

 1. Identificarea şi instituirea 

mecanismului de  recuperare a 

veniturilor ilicite 

 

IGP 

SPIA 

Trimestrul IV 

2016 

  



domeniu 

177. 1

5

4

. 

50 Lupta împotriva fraudei şi a corupţiei 

Părţile vor coopera, de asemenea, în 

ceea ce priveşte: 

( b) Îmbunătățirea metodelor de 

combatere și de prevenire a fraudei și a 

corupției în domeniile reglementate de 

prezentul capitol, inclusiv cooperarea 

între organismele administrative 

relevante 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

Lupta împotriva corupţiei 

şi reforma administraţiei 

publice 

- Instituirea unui cadru 

funcţional pentru 

investigaţiile financiare 

eficiente şi recuperarea 

activelor 

3. Realizarea schimbului de 

experienţe şi bune practici dintre 

autorităţile naţionale specializate şi 

statele membre UE în domeniul 

prevenirii şi combaterii fraudelor şi 

corupţiei în gestionarea 

fondurilor UE 

IGP 

SPIA 

Trimestrul IV 

2016 

  

178.   4. Expedierea către organele 

responsabile de prevenire și 

combatere a corupției a materialelor 

de audit în care există suspiciuni de 

fraudă și corupție 

SPIA Trimestrul IV 

2016 

  

179.   5. Informarea comisiei parlamentare 

de profil asupra cauzelor și situațiilor 

suspecte de fraudă și corupție 

identificate în cadrul misiunilor de 

audit 

SPIA Trimestrul IV 

2016 

  

180.  

 

 

 

 

(c) Asigurarea unei cooperări eficace 

cu instituțiile și organismele 

relevante ale UE, în cazul 

controalelor, inspecțiilor și 

auditurilor la fața locului legate de 

gestiunea și controlul fondurilor UE, 

conform normelor și procedurilor 

relevante 

2.4. Cooperare 

economică 

Reforma 

administraţiei 

publice şi 

managementul 

finanţelor publice 

- Asigurarea cooperării 

eficiente 

cu instituțiile și 

organele UE 

relevante, inclusiv 

Oficiul European 

Antifraudă, în cazul 

verificărilor la fața 

locului din cadrul 

inspecțiilor legate de 

managementul și 

controlul mijloacelor 

din fondurile UE, 

care urmează să fie 

acordate în 

conformitate cu 

regulile și 

procedurile relevante 

6. Stabilirea mecanismelor de 

colaborare cu instituţiile şi organele 

UE specializate în controlul, auditul 

managementul fondurilor UE 

IGP 

SPIA 

DAI 

 

Trimestrul IV 

2015 

 

 

  

181. 1

5

8

. 

51 Va avea loc un dialog periodic cu privire 

la aspectele reglementate de prezentul 

capitol 

2.4. Cooperarea economică 

Reforma administraţiei 

publice şi managementul 

finanţelor publice 

- Sporirea capacităţilor 

instituţionale şi resurselor 

Asigurarea unui dialog permanent cu 

instituţiile UE, inclusiv în cadrul 

structurilor stabilite de Acordul de 

Asociere 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

2015-2016   



umane ale administraţiei 

publice centrale şi locale 

pentru elaborarea şi 

implementarea politicii, 

precum şi asigurarea 

prestării eficiente a 

serviciilor publice de 

calitate înaltă 

subordonate MAI 

 

 

CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI 
 

182. 1

6

0

. 

82 (1) Cooperarea vizează, de asemenea, 

îmbunătăţirea circulaţiei pasagerilor şi a 

bunurilor, sporirea fluidităţii fluxurilor 

de transport dintre Republica Moldova, 

UE şi ţările terţe din regiune, prin 

eliminarea obstacolelor administrative, 

tehnice şi de alt tip, îmbunătăţirea 

reţelelor de transport şi modernizarea 

infrastructurii în special pe axele 

principale care leagă părţile. Această 

cooperare include acţiuni menite să 

faciliteze procesul de trecere a frontierei 

 4. Modernizarea şi extinderea 

punctelor de trecere a frontierei cu UE  

DPF 2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

183.  6. Promovarea şi implementarea 

controlului comun la frontiera UE 

DPF 2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

184. 1

6

2

. 

Anexa IX 

(d) Dezvoltarea în continuare, în 

Republica Moldova, a unui mecanism de 

coordonare şi a unui sistem de informare 

care să garanteze eficienţa şi 

transparenţa planificării infrastructurii, 

inclusiv a sistemelor de gestionare a 

traficului, tarifarea şi finanţarea 

 1. Elaborarea sistemului inteligent de 

gestionare a circulaţiei rutiere şi a 

sistemului de gestionare şi control al 

traficului rutier 

IGP 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

 

CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMATIONALĂ 
 

185. 1

6

5

. 

102 Republica Moldova realizează 

apropierea legislației sale naționale de 

actele normative ale UE și de 

instrumentele internaționale menționate 

în anexa XXVIII-B la prezentul Acord, 

în conformitate cu dispozițiile din anexa 

respectivă 

      

186.  Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul 

universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 

reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii 

(Directiva privind serviciul universal), astfel cum a 

fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25 

noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei: 

– punerea în aplicare a Regulamentului privind 

obligaţiile de serviciu universal (USO), inclusiv 

stabilirea unor mecanisme pentru calculul 

 7. Elaborarea Programului naţional de 

implementare a serviciului de urgenţă 

112 

SPCSE  

IGP 

DGAMEP 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 



preţurilor şi finanţare;  

– asigurarea respectării intereselor şi drepturilor 

utilizatorilor, în special prin introducerea 

portabilităţii numerelor şi numărului unic european 

pentru apeluri de urgenţă 112 

 

187. 1

6

6

. 

   10. Crearea Comitetului coordonator 

interdepartamental pentru asigurarea 

interacţiunii dintre Serviciul 112 şi 

serviciile specializate de urgenţă 

SPCSE  

IGP 

DGJ 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

alte surse 

 

188.    12. Elaborarea Regulamentului de 

interacţiune dintre Serviciul 112 şi 

serviciile specializate de  

urgenţă 

SPCSE  

IGP 

DGJ 

Semestrul I 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

alte surse 

 

CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONAL 

189. 1

6

8

. 

110 (1) Părţile intensifică şi asigură o mai 

bună coordonare şi cooperare între ţările 

şi regiunile vizate de Strategia UE 

pentru regiunea Dunării, care să se 

concentreze, printre altele, pe 

îmbunătăţirea conexiunilor de transport 

şi distribuţie a energiei, pe mediu, pe 

dezvoltarea economică şi socială şi pe 

securitate, ceea ce va contribui la un 

transport rutier şi feroviar mai rapid, la 

furnizarea unei energii la preţuri mai 

mici şi din surse de aprovizionare mai 

sigure, la îmbunătăţirea condiţiilor de 

mediu, cu ape mai curate, la protejarea 

biodiversităţii şi la prevenirea mai 

eficientă a inundaţiilor transfrontaliere 

 1. Promovarea Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării în Republica 

Moldova (SUERD) prin asigurarea 

activităţii Coordonatorului naţional 

(viceministrul dezvoltării regionale şi 

construcţiilor) 

DGRIIE  

DPF 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare, din 

mijloacele 

partenerilor de 

dezvoltare şi din  

alte surse 

 

190. 1

6

9

. 

  2. Facilitarea comunicării 

coordonatorilor pe priorităţi (PAC) cu 

experţii naţionali pe priorităţi 

DGRIIE 

DPF 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare, din 

mijloacele 

partenerilor de 

dezvoltare şi din  

alte surse 

 

191. 1

7

0

. 

  3. Implicarea în procesul de 

programare şi ulterior promovarea 

Programului Transnaţional „Dunărea 

2014-2020” 

DGRIIE  

DPF 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare, din 

mijloacele 

partenerilor de 

dezvoltare şi din  

alte surse 

 

192.  

 

111 Părțile facilitează circulația cetățenilor 

UE și ai Republicii Moldova care sînt 

nevoiți să treacă frontiera în mod 

frecvent și pe distanțe scurte 

 Notă: A se vedea prevederile titlului 

III 

DPF    



CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

193. 1

7

2

. 

116 Decizia nr. 2000/57/CE a Comisiei din 

22 decembrie 1999 privind sistemul de 

alertă precoce şi de reacţie pentru 

prevenirea şi controlul bolilor 

transmisibile în temeiul Deciziei nr. 

2119/98/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului 

 1. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind sistemul naţional 

integrat de pregătire şi răspuns al 

sectorului de sănătate în urgenţe de 

sănătate publică 

Serviciul 

Medical 

IGP 

SPCSE 

DPF  

DGJ 

 

2015 –2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, 

TAIEX, 

colaborarea cu 

Centrul 

European de 

Prevenire şi 

Control al 

Bolilor în cadrul 

proiectului 

ECDC-ENPI 

 

194.    2. Elaborarea proiectului de ordin 

privind sistemul naţional integrat de 

pregătire şi răspuns al sectorului de 

sănătate în urgenţe de sănătate publică 

Serviciul 

Medical 

IGP 

SPCSE 

DPF  

DGJ 

 

2015 –2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, 

TAIEX, 

colaborarea cu 

Centrul 

European de 

Prevenire şi 

Control al 

Bolilor în cadrul 

proiectului 

ECDC-ENPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 22. PROTECTIA CIVILĂ 

195. 1

7

3

. 

117 Părţile îşi dezvoltă şi îşi consolidează 

cooperarea cu privire la dezastrele 

naturale şi la cele provocate de om. 

Cooperarea se desfăşoară ţinînd seama 

de interesele părţilor, pe baza egalităţii şi 

a beneficiilor reciproce, precum şi de 

interdependenţa existentă între părţi şi 

activităţile multilaterale în domeniul 

protecţiei civile 

2.4. Cooperarea economică 

Protecţia civilă 

- Stabilirea dialogului 

privind aspectele de 

politică ale prevenirii, 

pregătirii pentru şi 

răspunsului la dezastre prin 

schimbul de bune practici, 

instruirilor comune, 

exerciţiilor, vizitelor de 

studiu, atelierelor şi 

şedinţelor pentru discutarea 

lecţiilor învăţate din 

operaţiunile întreprinse în 

cazurile de urgenţă reale şi 

din exerciţiile desfăşurate 

1. Participarea la evenimentele 

reciproce internaţionale de 

specialitate, schimburi de experienţă, 

instruiri şi lecţii practice etc., ce ţin de 

domeniul de pregătire şi răspuns la 

dezastre 

 

 

SPCSE 

 

2015-2016 Din fondurile 

extrabuge-tare, 

din bugetul 

2016, 

asistenţa 

bilaterală a 

statelor membre 

ale UE 

 

196. 1

7

4

. 

 - Facilitarea asistenţei 

mutuale în cazul situaţiilor 

excepţionale majore, după 

caz, şi în funcţie de 

disponibilitatea resurselor  

2. Implementarea proiectului 

transfrontalier „Îmbunătăţirea 

capacităţii de răspuns a Serviciului 

Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD)” 

SPCSE 

DPF 

 

Trimestrul IV 

2015 

Programul 

naţional comun 

Republica 

Moldova - 

România 

 

197. 1  3. Implementarea Acordului dintre SPCSE 2015-2016 În limitele  



7

5

. 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României privind ajutorul 

reciproc pentru intervenţiile 

transfrontaliere în caz de urgenţe 

medicale 

DPF 

 

 

resurselor 

bugetare 

198. 1

7

6

. 

 4. Crearea şi instruirea echipei de 

căutare-salvare în mediul urban, 

specializată la intervenţiile 

internaţionale, conform cerinţelor 

Grupului Internaţional Consultativ de 

Căutare şi Salvare (International 

Search and Rescue Advisory Group) 

SPCSE 

 

Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

199. 1

7

7

. 

 - Promovarea, adoptarea 

şi implementarea ghidurilor 

UE privind susţinerea din 

partea naţiunii gazdă 

5. Elaborarea unui Regulament-cadru 

privind sprijinul ţării-gazde în situaţii 

excepţionale 

 

SPCSE 

DGJ 

 

Trimestrul IV 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

200. 1

7

8

. 

118 Cooperarea vizează îmbunătăţirea 

prevenirii dezastrelor naturale şi a celor 

provocate de om, a pregătirii pentru 

acestea şi a reacţiei faţă de acestea  

2.4. Cooperarea economică 

Protecţia civilă 

- Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor privind 

riscurile dezastrelor şi 

pierderile economice prin 

intensificarea cooperării în 

domeniul accesibilităţii şi 

comparabilităţii datelor 

2. Elaborarea şi aprobarea unei 

Metodologii de evaluare a riscurilor la 

dezastre, cu aplicarea ulterioară a 

acesteia la toate nivelurile 

SPCSE 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

201. 1

7

9

. 

 

202. 1

8

0

. 

 - Elaborarea unei evaluări 

şi cartografieri a riscului 

dezastrelor şi susţinerea, în 

caz de necesitate, a 

elaborării Atlasului 

Electronic de Riscuri 

Regionale (ERRA), 

precum şi asigurarea 

utilizării eficiente a 

acestuia la nivel naţional 

4. Instalarea Atlasului Electronic de 

Riscuri Regionale (ERRA), realizat în 

cadrul Programului pentru prevenirea, 

pregătirea şi reacţionarea la dezastre 

naturale şi antropogene în Europa de 

Est (PPRD-EAST), şi actualizarea 

permanentă a acestuia 

SPCSE 

 

Trimestrul IV, 

2014 – 

trimestrul IV, 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

203. 1

8

1

. 

119 Părţile fac, printre altele, schimb de 

informaţii şi de experienţă şi pun în 

aplicare activităţi comune la nivel 

naţional, regional şi internaţional. 

Cooperarea cuprinde punerea în aplicare 

a unor acorduri specifice şi a unor 

proceduri administrative în acest 

domeniu, încheiate între părţi, conform 

competenţelor şi prerogativelor 

respective ale UE şi ale statelor-membre, 

în conformitate cu procedurile legale ale 

fiecărei părţi 

 1. Realizarea acordurilor bilaterale 

semnate între Guvernul Republicii 

Moldova şi guvernele Austriei şi 

Ucrainei privind asistenţa reciprocă în 

caz de situaţii excepţionale, 

prevenirea şi înlăturarea efectelor 

acestora   

 

SPCSE 

 

 

Trimestrul IV, 

2014 – 

trimestrul IV, 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

204. 1   2. Realizarea Planului de acţiuni SPCSE Trimestrul IV, În limitele  



8

2

. 

privind implementarea 

Aranjamentului administrativ semnat 

între Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale al 

Ministerului Afacerilor Interne şi 

Direcţia generală pentru ajutor 

umanitar şi protecţie civilă a Comisiei 

Europene privind cooperarea în 

domeniul protecţiei civile 

 

 

2014 – 

trimestrul IV, 

2015 

resurselor 

bugetare 

205. 1

8

3

. 

120 Cooperarea include  următoarele 

obiective: 

(a) Facilitarea asistenţei reciproce în 

situaţii de urgenţă 

(b) Schimbul, 24 de ore din 24, de alerte 

timpurii şi de informaţii actualizate 

privind situaţiile de urgenţă de mare 

anvergură care afectează UE sau 

Republica Moldova, inclusiv cereri şi 

oferte de asistenţă 

(c) Evaluarea impactului dezastrelor 

asupra mediului 

(d) Invitarea unor experţi pentru a 

participa la ateliere tehnice şi la 

simpozioane specifice privind chestiuni 

din domeniul protecţiei civile 

(e) Invitarea, de la caz la caz, a unor 

observatori la anumite exerciţii şi 

activităţi de formare specifice organizate 

de UE şi/sau de Republica Moldova 

(f) Consolidarea cooperării cu privire la 

utilizarea mai eficace a capacităţilor de 

protecţie civilă disponibile 

2.4. Cooperarea economică 

Protecţia civilă 

- Asigurarea comunicării 

efective timp de 24 ore, 

care include schimbul de 

avertizări şi informaţie 

privind situaţiile 

excepţionale la scară mare 

care afectează UE şi 

Moldova, precum şi ţările 

terţe unde Părţile sînt 

implicate în acţiuni de 

răspuns la dezastre 

4. Desfăşurarea  antrenamentelor 

periodice de comunicare şi schimb de 

informaţii între serviciile operative de 

dispecerat 24/7 

SPCSE 

 

Conform unui 

program agreat 

cu ERCC 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

206.  121 Va avea loc un dialog periodic cu privire 

la aspectele reglementate de prezentul 

capitol 

      

CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂTILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ SI DEMONSTRATIVE 

207. 1

8

5

. 

128 (b) Facilitarea accesului corespunzător 

la programele respective ale părţilor 

2.4. Cooperarea economică 

Cercetare şi inovare  

- Facilitarea integrării 

Republicii Moldova în 

Spaţiul de Cercetare 

European (ERA) 

2. Consolidarea Comitetului Naţional 

„Orizont 2020” în vederea coordonării 

activităţilor autorităţilor publice 

centrale/membre ale Comitetului în 

procesul de integrare în Spaţiul de 

Cercetare European (ERA) 

DGRIIE 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare  şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI 

208. 1

8

6

. 

137 Părţile convin să coopereze pentru a 

asigura promovarea drepturilor copilului 

în conformitate cu legislaţia şi cu 

normele internaţionale, în special 

Convenţia Naţiunilor Unite din 1989 

privind drepturile copilului, ţinînd cont 

 1. Coordonarea şi monitorizarea 

implementării observaţiilor finale ale 

Comitetului ONU privind drepturile 

copilului şi Secretariatului Consiliului 

Europei pe marginea realizării 

prevederilor: 

DGAMEP 

DGRIIE 

IGP 

DPF  

 

2014-2016 

 

Raportre 

semestrială 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare  şi din 

fondurile 

externe 

 

 



de priorităţile identificate în contextul 

specific al Republicii Moldova, în 

special pentru categoriile vulnerabile 

- Convenţiei internaţionale privind 

drepturile copilului; 

- Protocolului opţional la Convenţia 

cu privire la drepturile copilului, 

referitor la vînzarea de copii, 

prostituţia copiilor şi pornografia 

infantilă (OPSC); 

- Protocolului opţional privind 

implicarea copiilor în conflictele 

armate; 

- Recomandărilor Comitetului 

părţilor la Convenţia Consiliului 

Europei cu privire la protecţia 

copiilor împotriva exploatării şi 

abuzului sexual (Convenţia de la 

Lanzarote) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209. 1

8

7

. 

  2. Promovarea proiectului de lege 

pentru ajustarea cadrului legal privind 

prevenirea şi combaterea abuzului şi 

exploatării sexuale online a copiilor, 

în vederea asigurării investigării şi 

urmăririi penale eficiente a categoriei 

respective de infracţiuni 

DGJ 

IGP  

 

2014-2015 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

210.    3. Dezvoltarea mecanismelor de 

colectare (potrivit indicatorilor 

dezagregați ai datelor), de sinteză şi 

analiză a datelor (specifice pentru 

fiecare categorie) privind copiii aflați 

în situație de risc, rămași temporar 

fără ocrotire părintească sau în 

conflict cu legea, în scopul 

prognozării ori interpretării 

fenomenelor delincvenței juvenile sau 

victimizării copiilor, precum și în 

scopul planificării programatice, 

sistemice și bugetare a acțiunilor în 

domeniul protecţiei drepturilor 

copilului 

IGP 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

211. 1

8

8

. 

138 Această cooperare cuprinde, în special: 2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

Cooperarea în domeniul 

juridic 

- Sporirea în continuare a 

cooperării judiciare pe 

chestiunile civile şi 

comerciale prin 

implementarea convenţiilor 

multilaterale privind 

cooperarea judiciară civilă 

şi, în particular, a 

11. Instituirea în subordinea 

Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei a Centrului pentru 

asistenţa copiilor victime şi martori ai 

violenţei, inclusiv ai abuzului sexual, 

precum şi elaborarea cadrului 

normativ pentru organizarea şi 

funcţionarea centrului vizat şi 

asigurarea cooperării intersectoriale în 

procesul de asistenţă a beneficiarilor 

centrului 

 

 

IGP 

DGJ 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile externe 

 



212. 1

8

9

. 

 Convenţiilor Conferinţei de 

la Haga cu privire la 

dreptul internaţional privat 

în domeniul cooperării 

judiciare 

12. Elaborarea ghidului de audiere a 

victimei sau martorului minor şi a 

altor documente cu caracter 

regulatoriu în domeniu 

IGP, 

Academia 

„Stefan cel 

Mare”, DGRU  

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile externe 

 

213. 1

9

0

. 

 13. Asigurarea instruirii conform unei 

curricule elaborate la acest subiect, 

precum şi certificarea intervievatorilor 

copiilor victime şi martori în procesul 

investigării penale 

DGRU,  

Academia 

„Stefan cel 

Mare”,  

IGP  

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile externe 

 

214. 1

9

1

. 

 (a) Prevenirea şi combaterea tuturor 

formelor de exploatare (inclusiv munca 

prestată de copii), a abuzurilor, a 

neglijenţei şi a violenţei împotriva 

copiilor, inclusiv prin dezvoltarea şi 

consolidarea cadrului juridic şi 

instituţional necesar, precum şi prin 

intermediul unor campanii de 

sensibilizare a opiniei publice în acest 

domeniu 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului  naţional de 

acţiuni în domeniul 

drepturilor omului, inclusiv 

întreprinderea eforturilor 

pentru asigurarea 

drepturilor copiilor 

14. Realizarea campaniilor de 

sensibilizare, prevenire şi combatere a 

violenţei împotriva copiilor, precum şi 

pentru protecţia drepturilor copiilor 

implicaţi în sistemul de justiţie penală 

şi prevenirea delincvenţei juvenile 

 

 

 

 

DGAMEP 

IGP  

DPF 

SPCSE 

 

Co-executor 

DRP 

 

In conformitate 

cu Ordinul 261 

din 10.09.2014 

2014-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

şi din fondurile 

externe 

 

215. 1

9

2

. 

 17. Implementarea instrucţiunilor 

sectoriale pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării, traficului prin 

consolidarea capacităţilor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ale 

specialiştilor din sectoarele relevante  

IGP 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

(UNICEF) 

 

 

216. 1

9

3

. 

(b) Îmbunătăţirea sistemului de 

identificare şi de asistenţă oferită 

copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile, 

inclusiv participarea sporită a copiilor la 

procesele de luare a deciziilor şi punerea 

în aplicare a unor mecanisme eficiente 

menite să soluţioneze plîngerile 

individuale formulate de copii 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului naţional de acţiuni 

în domeniul drepturilor 

omului, inclusiv 

întreprinderea eforturilor 

pentru asigurarea 

drepturilor copiilor 

22. Dezvoltarea şi promovarea 

serviciului de asistenţă telefonică 

gratuită pentru copii „Telefonul 

Copilului” (116111) prin elaborarea şi 

implementarea mecanismului de 

cooperare şi referire interinstituţională 

a cazurilor înregistrate la serviciul 

corespunzător, instruirea specialiştilor 

în domeniu, elaborarea şi desfăşurarea 

campaniilor publice pentru 

promovarea şi accesarea serviciului 

DGAMEP 

DPF 

SPCSE 

IGP 

 

In conformitate 

cu Ordinul 261 

din 10.09.2014 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

 

 

 

217. 1

9

4

. 

(c) Schimbul de informaţii şi de cele mai 

bune practici cu privire la reducerea 

sărăciei în rîndul copiilor, inclusiv cu 

privire la măsuri care să se axeze pe 

politici sociale privind bunăstarea 

copiilor, precum şi măsuri menite să 

promoveze şi să faciliteze accesul 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

Drepturile copilului 

- Implementarea 

prevederilor relevante ale 

Planului naţional de acţiuni 

în domeniul drepturilor 

23. Elaborarea, aprobarea şi 

implementarea Planului naţional de 

acţiuni privind implementarea primei 

etape a Strategiei naţionale pentru 

protecţia copilului pe anii 2014-2020 

 

 

DGAMEP 

Subdiviziunile 

aparatului 

central, 

autoritatile 

administrative si 

institutiile 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

 



copiilor la educaţie omului, inclusiv 

întreprinderea eforturilor 

pentru asigurarea 

drepturilor copiilor 

subordonate MAI 

 

 

TITLUL V. COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ 

CAPITOLUL 3. BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERŢULUI, STANDARDIZARE, METROLOGIE, ACREDITARE ŞI EVALUAREA CONFORMITĂŢII 

218.  

 

173 

(1)  

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropierea reglementărilor tehnice, standardelor şi a evaluării conformităţii 

(3)  Republica Moldova ia măsurile necesare pentru a asigura în mod progresiv conformitatea cu obiectivele Uniunii în materie de reglementări tehnice,  

(4) standarde, metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii, sisteme corespunzătoare şi sistemul de supraveghere a pieţei, şi se angajează să urmeze  

(5) principiile şi practica prevăzute în acquis-ul relevant al Uniunii 

 

219.  2) În vederea îndeplinirii obiectivelor menționate la alineatul (1), Republica Moldova: 

(a) include progresiv acquis-ul relevant al Uniunii în legislația sa, în conformitate cu dispozițiile din anexa XVI la prezentul acord  

 

220.  

 

 

 

 

 

 

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea 

legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie 

1. Elaborarea și promovarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 

„Cu privire la aprobarea unor 

reglementării tehnice” 

SPCSE 

DGJ 

Trimestrul III, 

2015 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 

221.   2. Punerea în aplicare a amendamentelor 

respective 

SPCSE 

 

Trimestrul IV, 

2015 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 

222.  Directiva 94/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 

privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele 

de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive  

 

Notă: În vigoare pînă la data de 20 aprilie 2016, fiind abrogată prin Directiva 

2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de 

protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) 

1. Elaborarea și promovarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 

“Cu privire la aprobarea unor 

reglementării tehnice” 

 

SPCSE 

DGJ 

Trimestrul III, 

2015 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 

223.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Punerea în aplicare a amendamentelor 

respective 

SPCSE Trimestrul IV 

2015 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 

224.  Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispoziţiilor 

referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil 

 

Notă: În vigoare pînă la data de 20 aprilie 2016 fiind abrogată prin Directiva 

2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și 

controlul explozivilor de uz civil (reformare) 

 

Decizia Comisiei 2004/388/CE din 15 aprilie 2004 privind un document pentru 

transferul intracomunitar de explozibili 

 

1. Elaborarea și promovarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 

“Cu privire la aprobarea unor 

reglementării tehnice” 

 

SPCSE 

DGJ 

Trimestrul III 

2015 

 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 



Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de instituire, în temeiul Directivei 

93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil 

225.   2. Punerea în aplicare a amendamentelor 

respective 

 

SPCSE Trimestrul IV 

2015 

Din contul 

mijloacelor 

bugetare 

CAPITOLUL 6. DREPTUL DE STABILIRE, COMERŢUL CU SERVICII ŞI COMERŢUL ELECTRONIC 

 Secţiunea 4 

Prezenţa temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri 

 

226.  214 Domeniu de aplicare şi definiţii 

(1) Prezenta secţiune se aplică măsurilor luate de părţi cu privire la intrarea şi şederea 

temporară pe teritoriile acestora a personalului-cheie, a stagiarilor absolvenţi de studii 

superioare, a vînzătorilor profesionişti, a prestatorilor contractuali de servicii şi a 

profesioniştilor independenţi, fără a aduce atingere articolului 202 alineatul (5) din 

prezentul accord 

(2) În sensul prezentei secţiuni: […] 

1.Instituirea Grupului de lucru pentru 

efectuarea modificărilor în legislațlie 

BMA 

 

 

Trimestrul IV 

2015 

 

227.  

 

215 Personalul-cheie şi stagiarii absolvenţi de studii superioare 

(1) Pentru fiecare sector angajat în conformitate cu secţiunea 2 (Dreptul de stabilire) din 

prezentul capitol şi ţinînd seama de orice rezerve enumerate în anexele XXVII-A şi 

XXVII-E sau în anexele XXVII-C şi XXVII-G la prezentul acord, fiecare parte permite 

antreprenorilor unei alte părţi să angajeze în cadrul prezenţei lor comerciale persoane 

fizice din cealaltă parte, cu condiţia ca aceşti angajaţi să facă parte din personalul-cheie 

sau să fie stagiari absolvenţi de studii superioare, astfel cum sînt definiţi la articolul 214 

din prezentul acord. Intrarea şi şederea temporară a personalului-cheie şi a stagiarilor 

absolvenţi de studii superioare este limitată la o perioadă de pînă la trei ani pentru 

persoanele transferate temporar de societatea lor, la 90 de zile în orice perioadă de 12 

luni pentru persoanele aflate în vizită de afaceri şi la un an pentru stagiarii absolvenţi de 

studii superioare 

 

(2) Pentru fiecare sector angajat în conformitate cu secţiunea 2 (Dreptul de stabilire) din 

prezentul capitol, măsurile pe care o parte nu le menţine sau nu le adoptă, fie la nivelul 

unei 

subdiviziuni regionale, fie la nivelul întregului său teritoriu, cu excepţia cazului în care 

se prevede altfel în anexele XXVII-C şi XXVII-G la prezentul acord, sînt definite ca 

limitări privind numărul total de persoane fizice pe care un antreprenor le poate angaja 

ca personal-cheie sau ca stagiari absolvenţi de studii superioare într-un sector specific, 

sub formă de contingente numerice sau prin impunerea unui test privind necesităţile 

economice şi prin limitări discriminatorii 

1. Evaluarea cadrului national pe 

orizontală pentru transpunerea 

definițliilor și condițiilor de ședere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMA 

DGJ 

Trimestrul IV 

2015 

 



228.   2. Amendarea cadrului legal național: 

Codul Civil, Legea nr.180 din 10 iulie 

2008 cu privire la migrația de muncă, 

Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind 

regimul străinilor în Republica Moldova 

și alte legi de Profil 

 

 

BMA 

DGJ 

Trimestrul IV 

2015 

 

 

Secţiunea 5. Cadrul de reglementare 
 

 

Subsecţiunea 3. Servicii informatice 
 

Definirea serviciilor informatice 

(1) În măsura în care comerţul cu servicii informatice este liberalizat în conformitate cu secţiunea 2 (Dreptul de stabilire), secţiunea 3 (Prestarea 

transfrontalieră de servicii) şi secţiunea 4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri) din prezentul capitol, părţile respectă dispoziţiile 

din prezentul articol 

229. 1

9

5

. 

224 Definirea serviciilor informatice 

(2) CPC  84, codul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite utilizat pentru 

descrierea serviciilor informatice şi 

conexe, acoperă funcţiile de bază 

utilizate pentru prestarea tuturor 

serviciilor informatice şi conexe: 

(a) programe informatice, definite ca 

fiind ansambluri de instrucţiuni necesare 

pentru a permite computerelor să 

funcţioneze şi să comunice (inclusiv 

realizarea şi implementarea lor); 

(b) prelucrare şi stocare de date; şi 

(c) servicii conexe, precum serviciile de 

consultanţă şi de formare pentru 

personalul clienţilor. 

Datorită dezvoltărilor tehnologice, 

aceste servicii sînt oferite din ce în ce 

mai mult sub formă de pachete de 

servicii conexe care pot include toate sau 

o parte dintre aceste funcţii de bază. De 

exemplu, serviciile precum găzduirea 

paginilor internet sau a domeniilor, 

extragerea datelor şi tehnologia Grid 

constau fiecare dintr-o combinaţie de 

funcţii de bază ale serviciilor 

informatice, servicii de extragere a 

datelor şi de calcul distributiv (Grid), 

fiecare constă dintr-o combinare a 

funcţiilor de bază ale serviciilor în 

domeniul informatic 

 4. Ajustarea/revizuirea Legii 

comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007. 

 

STI 

DGJ  

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

alte surse 

 

230. 1

9

6

234 

 

Acces şi interconectare 

(1) Fiecare parte se asigură că orice 

prestator de servicii autorizat să ofere 

 1. Implementarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare a societăţii 

informaţionale „Moldova Digitală 

2020”, pilonul I: Infrastructură şi 

STI 

 

 

2015-2020 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

alte surse 

 



. servicii de comunicaţii electronice are 

dreptul şi obligaţia de a negocia accesul 

şi interconectarea cu alţi furnizori de 

reţele şi servicii publice de comunicaţii 

electronice. Accesul şi interconectarea ar 

trebui convenite, în principiu, pe baza 

unor negocieri comerciale între 

prestatorii de servicii în cauză. 

 

acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi 

accesului la reţea. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

Secţiunea 1. Dispoziţii şi principii generale 
 

231. 1

9

7

. 

277 (b) Atingerea unui nivel adecvat şi 

efectiv de protecţie şi asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală 

2.5 Comerţ şi chestiuni 

legate de comerţ (DCFTA) 

Drepturile de proprietate 

intelectuală (DPI) 

- Implementarea măsurilor 

eficiente împotriva 

contrabandei şi pirateriei şi 

asigurarea implementării 

eficiente a legislaţiei de 

aplicare şi a sancţiunilor 

pentru încălcarea 

drepturilor de proprietate 

intelectuală în baza 

Strategiei Naţionale cu 

privire la Proprietatea 

Intelectuală pînă în anul 

2020, precum şi pregătirea 

rapoartelor periodice pe 

baza ţintelor şi datelor 

tangibile şi măsurabile 

12. Elaborarea şi publicarea raportului 

naţional anual privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală 

în Republica Moldova  

IGP 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

Bugetul 

Agenţiei de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală, 

asistenţa 

donatorilor 

(EUBAM 

etc.) 

 

232.  

 

 13. Realizarea prevederilor Planului 

de acţiuni pentru anii 2012-2014 

privind implementarea Strategiei 

naţionale în domeniul proprietăţii 

intelectuale pînă în anul 2020 

IGP 2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

233. 1

9

8

. 

278 Natura obligaţiilor şi domeniul de 

aplicare al acestora 

(1) Părţile asigură punerea în aplicare 

adecvată şi efectivă a acordurilor 

internaţionale care reglementează 

proprietatea intelectuală şi la care 

acestea sînt părţi, inclusiv a Acordului 

privind aspectele legate de comerţ ale 

drepturilor de proprietate intelectuală al 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului 

(„Acordul TRIPS”). Dispoziţiile 

prezentului capitol completează şi 

precizează drepturile şi obligaţiile care 

revin părţilor în temeiul Acordului 

TRIPS şi al altor acorduri internaţionale 

în domeniul proprietăţii intelectuale 

 1. Monitorizarea sistemului 

internaţional şi a celui european 

privind protecţia şi respectarea 

domeniului proprietăţii intelectuale, în 

scopul evaluării gradului de 

armonizare a sistemului naţional  

 

IGP 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor  

bugetare 

aprobate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234. 1   2. Preluarea celor mai bune practici IGP Permanent În limitele  



9

9

. 

europene din domeniul protecţiei şi 

respectării domeniului proprietăţii 

intelectuale în vederea modernizării 

continue a sistemului naţional de 

proprietate intelectuală 

 

 

 

 

resurselor  

bugetare 

aprobate 

 

 

235. 2

0

0

. 

301 Asigurarea respectării protecţiei  

Părţile asigură respectarea protecţiei 

prevăzute la articolele 297 şi 300 din 

prezentul acord prin acţiuni 

administrative sau proceduri judiciare 

adecvate, după caz, inclusiv la 

frontierele vamale (export şi import), 

pentru a preveni şi a opri orice utilizare 

ilegală a indicaţiilor geografice protejate. 

De asemenea, părţile asigură respectarea 

unei astfel de protecţii la cererea unei 

părţi interesate 

 Aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 

66-XVI din 27 martie 2008 privind 

protecţia indicaţiilor geografice, 

denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate, 

precum şi a Codului contravenţional 

al Republicii Moldova nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 2008, Codului penal 

al Republicii Moldova nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 şi Codului vamal al 

Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 

20 iulie 2000, care prevăd norme cu 

referire la asigurarea respectării 

drepturilor, inclusiv procedura iniţierii 

unei acţiuni civile, contravenţionale, 

penale, precum şi procedura de 

depunere şi examinare a cererii de 

intervenţie la frontieră în cadrul 

Serviciului Vamal 

DPF 

IGP 

 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare 

aprobate 

 

236.  302 Punerea în aplicare a acţiunilor 

Complementare Fără a se aduce atingere 

angajamentelor anterioare ale Republicii 

Moldova de a acorda protecţie 

indicaţiilor geografice ale Uniunii 

derivate din acorduri internaţionale 

privind protejarea indicaţiilor geografice 

şi asigurarea respectării lor, inclusiv 

angajamentelor asumate prin Acordul de 

la Lisabona privind protecţia şi 

înregistrarea internaţională a denumirilor 

de origine, şi în conformitate cu articolul 

301 din prezentul acord, Republica 

Moldova beneficiază de o perioadă de 

tranziţie de cinci ani, începînd cu 1 

aprilie 2013, pentru a lua toate măsurile 

complementare necesare în vederea 

opririi oricărei utilizări ilegale a 

indicaţiilor geografice protejate, în 

special măsurile aplicabile la frontierele 

vamale 

 Solicitarea asistenţei experţilor 

europeni, prin intermediul 

Subcomitetului pentru indicaţii 

geografice, în vederea acordării 

consultanţei instituţiilor naţionale 

privind protejarea indicaţiilor 

geografice în conformitate cu acordul 

Republica Moldova – UE privind 

protecţia indicaţiilor geografice şi cu 

Acordul de Asociere, în special cu 

referire la procedurile ex-officio şi 

măsurile aplicabile la frontierele 

vamale 

DPF 

IGP 

 

2014-2015 Asistenţa UE  

CAPITOLUL 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

Secţiunea 3. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

 

Subsecţiunea 2. Alte dispoziţii 



237. 2

0

1

. 

332 b) Schimb de experienţă şi informaţii 

privind asigurarea respectării drepturilor 

de  proprietate intelectuală 

2.5. Comerţ şi chestiuni 

legate de  comerţ (DCFTA) 

Drepturile de proprietate 

intelectuală (DPI) 

- Consolidarea structurilor 

Instituţionale relevante, 

precum şi a oficiilor pentru 

drepturile de proprietate 

industrială, protecţia 

drepturilor de autor şi 

societăţilor de gestiune 

colectivă; extinderea 

cooperării cu autorităţile 

din ţările terţe şi asociaţiile 

din industrie 

4. Instruirea continuă a cadrelor cu 

responsabilităţi  în domeniul 

proprietăţii intelectuale din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, 

Procuraturii Generale, Serviciului 

Vamal 

 

IGP 

 

2016 Proiect de 

asistenţă UE 

în cadrul 

programului  

CIB  

Contribuţia 

donatorilor 

 

TITLUL VI. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL 

CAPITOLUL I. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

238. 2

0

2

. 

413 Republica Moldova beneficiază de 

asistenţă financiară prin intermediul 

mecanismelor şi al instrumentelor de 

finanţare relevante ale UE. Republica 

Moldova poate beneficia, de asemenea, 

de împrumuturi de la Banca Europeană 

de Investiţii (BEI), de la Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD) şi de la alte 

instituţii financiare internaţionale. 

Asistenţa financiară va contribui la 

îndeplinirea obiectivelor prezentului 

acord şi va fi furnizată în conformitate 

cu prezentul capitol 

Susţinerea Republicii 

Moldova de către Uniunea 

Europeană în realizarea 

obiectivelor şi priorităţilor 

stabilite în Agenda de 

Asociere. UE va face acest 

lucru prin utilizarea tuturor 

surselor disponibile de 

susţinere, precum şi prin 

experienţă, consultanţă, 

cele mai bune practici şi 

know-how, prin schimb de 

informaţii, prin susţinerea 

dezvoltării capacităţilor şi 

consolidării instituţionale 

1. Continuarea eforturilor de 

gestionare eficientă a asistenţei 

acordate de UE şi alţi parteneri de 

dezvoltare, inclusiv prin revizuirea 

cadrului normativ naţional în 

domeniu (cum ar fi Regulamentul cu 

privire la cadrul instituţional şi 

mecanismul de coordonare a 

asistenţei externe acordate Republicii 

Moldova de organizaţiile  

internaţionale şi ţările donatoare, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.12 din 19  ianuarie 2010)  

 

 DGRIIE 2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

239. 2

0

3

. 

  2. Consolidarea capacităţilor 

autorităţilor publice centrale şi locale 

în atragerea fondurilor/asistenţei 

Uniunii Europene şi în implementare 

proiectelor 

DGRIIE 

IGP 

DPF 

SPCSE 

BMA 

DTC 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

240. 2

0

4

. 

415 

 

Domeniile prioritare ale asistenţei 

financiare din partea UE convenite de 

părţi sînt precizate în programele anuale 

de acţiuni, bazate pe cadre multianuale 

care reflectă priorităţile de politică 

convenite. Sumele aferente asistenţei 

stabilite în aceste programe ţin seama de 

necesităţile şi capacităţile sectoriale ale 

Republicii Moldova, precum şi de 

progresele reformelor aplicate de 

Republica Moldova, în special în 

domeniile care fac obiectul prezentului 

acord 

Sprijinul UE va fi acordat 

în contextul priorităţilor 

generale de asistenţă  

acordată Republicii 

Moldova, conform celor 

stabilite în Cadrul Strategic 

Unic (CSU) al 

Instrumentului European 

de Vecinătate (IEV) şi în 

programele multilaterale 

prevăzute în cadrul IEV 

2. Racordarea procesului de 

programare a asistenţei cu Cadrul de 

Cheltuieli pe Termen Mediu şi/sau 

bugetele anuale 

 

 

 

 

 

 

 

DGEF 

DGAMEP 

DGRIIE 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 



241. 2

0

5

. 

418 

 

Consiliul de asociere este informat în 

legătură cu progresul şi punerea în 

aplicare a asistenţei financiare şi în 

legătură cu impactul acesteia asupra 

îndeplinirii obiectivelor prezentului 

acord. În acest scop, organismele 

relevante ale părţilor îşi furnizează 

reciproc şi permanent informaţii 

adecvate obţinute în urma monitorizării 

şi evaluării 

 Elaborarea rapoartelor (anuale, 

semestriale, în funcţie de 

periodicitatea necesară) de 

monitorizare şi evaluare a asistenţei 

financiare 

DGRIIE 

DPF 

IGP 

SPCSE 

BMA 

DTC 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

242. 2

0

6

. 

419 

 

Părţile pun în aplicare asistenţa în 

conformitate cu principiile bunei 

gestiuni financiare şi cooperează în 

vederea protejării intereselor financiare 

ale UE şi ale Republicii Moldova astfel 

cum prevede capitolul 2 (Dispoziţii 

antifraudă şi de control) din prezentul 

titlu 

 1. Instruirea autorităţilor naţionale în 

conformitate cu principiile bunei 

gestiuni financiare şi protejării 

intereselor financiare ale UE 

DGEF 

DGRIIE 

DPF 

IGP 

SPCSE 

BMA 

DTC 

Pe parcurs În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

243.    2. Ajustarea, la necesitate, a cadrului 

legislativ şi normativ de gestionare 

financiară, conform bunelor practici 

de protejare a intereselor financiare 

ale UE şi Republicii Moldova 

DGEF 

 

Pe parcurs În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

CAPITOLUL 2. DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL 

244. 2

0

7

. 

422 Măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea fraudei, a corupţiei şi a 

oricăror alte activităţi ilegale  

Părţile iau măsuri eficace pentru 

prevenirea şi combaterea fraudei, a 

corupţiei şi a oricăror alte activităţi 

ilegale, printre altele, prin intermediul 

asistenţei administrative reciproce şi al 

asistenţei juridice reciproce în domeniile 

care fac obiectul prezentului prezentul 

acord 

 1. Consolidarea capacităţilor 

profesionale ale angajaţilor Centrului 

Naţional Anticorupţie şi ai 

Ministerului Afacerilor Interne 

potrivit competenţelor atribuite în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

corupţiei 

SPIA Permanent 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi ale 

eventualilor 

finanţatori 

 

245. 2

0

8

. 

423 Schimbul de informaţii şi 

intensificarea cooperării la nivel 

operaţional 

(1) Pentru buna aplicare a prezentului 

capitol, autorităţile competente din UE 

şi din Republica Moldova fac schimb de 

informaţii periodic şi, la cererea uneia 

dintre părţi, poartă consultări 

Asigurarea cooperării 

eficiente cu instituţiile şi 

organele UE relevante, 

inclusiv Oficiul European 

Antifraudă (OLAF) în 

cazul verificărilor la faţa 

locului din cadrul 

inspecţiilor legate de 

managementul şi controlul 

mijloacelor din fondurile 

UE, care urmează să fie 

acordate în conformitate cu 

regulile şi procedurile 

relevante 

2. Negocierea şi semnarea unui Acord 

administrativ de cooperare cu Oficiul 

European Antifraudă (OLAF) (fie a 

acordurilor individuale cu fiecare 

instituţie în parte, după modelul 

aplicat în cooperarea cu Serviciul 

Vamal la combaterea contrabandei cu 

ţigări, fie a unui acord comun cu 

participarea din partea Republicii 

Moldova a tuturor instituţiilor vizate) 

SPIA 

IGP 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

246. 2 (2) OLAF poate conveni cu omologii săi 

din Republica Moldova asupra 

 3. Asigurarea schimbului de 

informaţii cu instituţiile UE în 

IGP Pe parcurs În limitele 

resurselor 

 



0

9

. 

intensificării cooperării în domeniul 

combaterii fraudei, inclusiv prin 

acorduri operaţionale cu autorităţile din 

Republica Moldova 

procesul de cooperare la nivel 

operaţional 

 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

247. 2

1

0

. 

424 Prevenirea neregulilor, a fraudei şi a 

corupţiei 

(1) Autorităţile din Republica Moldova 

verifică cu regularitate dacă operaţiunile 

finanţate din fonduri UE au fost 

executate corespunzător. Acestea iau 

toate măsurile adecvate pentru a preveni 

şi a remedia neregulile sau fraudele 

 1. Efectuarea verificărilor, conform 

termenilor conveniţi, asupra 

operaţiunilor financiare cu fondurile 

europene, pentru a asigura gestiunea 

corectă a acestora 

DGEF 

DAI 

SPIA 

 

2014-2016 Suportul 

bugetar în 

implementarea 

Planului de 

acţiuni privind 

liberalizarea 

regimului de 

vize 

 

248. 2

1

1

. 

  2. Întreprinderea acţiunilor de 

prevenire a practicilor de corupţie 

activă sau pasivă în utilizarea 

fondurilor europene 

 

DGEF 

DAI 

SPIA 

2014-2016 Suportul 

bugetar în 

implementarea 

Planului de 

acţiuni privind 

liberalizarea 

regimului de 

vize 

 

249. 2

1

2

. 

(2) Autorităţile din Republica Moldova 

iau toate măsurile adecvate pentru a 

preveni şi a remedia orice practici de 

corupţie activă sau pasivă şi pentru a 

exclude conflictul de interese în orice 

etapă a procedurilor referitoare la 

execuţia fondurilor UE 

 4. Instruirea continuă a personalului 

autorităţilor naţionale în prevenirea 

fraudei şi a corupţiei în contextul 

implementării proiectelor de asistenţă 

UE 

Academia 

„Stefan cel 

Mare” 

IGP 

DGEF 

DAPD  

SPIA 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi ale 

fondurilor 

externe 

 

250. 2

1

3

. 

425 Cercetarea şi urmărirea penală 

Autorităţile din Republica Moldova 

asigură cercetarea şi urmărirea penală a 

cazurilor presupuse şi reale de fraudă, 

corupţie sau orice altă neregulă, inclusiv 

conflict de interese, depistate în urma 

controalelor naţionale sau ale UE. Dacă 

este cazul, OLAF poate furniza 

autorităţilor competente din Republica 

Moldova asistenţă în îndeplinirea 

acestei sarcini 

 1. Examinarea cadrului normativ 

naţional în vederea înaintării 

propunerilor de ajustare a acestuia în 

partea ce ţine de cercetarea şi 

urmărirea penală în cazurile ce 

implică fondurile UE şi ale altor 

donatori 

IGP  

SPIA 

DGJ  

 

 

Trimestrul III 

2015 

 

 

 

Din bugetul de 

stat / în limitele 

posibilităţilor 

proiectelor 

 

251. 2

1

. 

  2. Elaborarea şi promovarea, după 

caz, a modificărilor relevante în 

legislaţia naţională 

IGP 

SPIA 

DGJ  

 

2015-2016 Din bugetul de 

stat / în limitele 

posibilităţilor 

proiectelor 

 

252. 2

1

5

. 

426 Comunicarea cu privire la fraude, 

corupţie şi nereguli 

(1) Autorităţile din Republica Moldova 

transmit Comisiei Europene fără 

întîrziere orice informaţie de care iau 

cunoştinţă cu privire la cazuri presupuse 

sau reale de fraudă, corupţie sau orice 

altă neregulă, inclusiv conflict de 

Instituirea unui cadru 

funcţional pentru 

investigaţiile financiare 

eficiente şi recuperarea 

activelor 

2. Stabilirea, în cadrul instituţiilor 

responsabile de combaterea fraudei, a 

corupţiei şi altor abateri, a unui punct 

de contact şi a unui mecanism pentru 

schimbul de informaţii cu UE, 

inclusiv:  

- crearea şi implementarea 

mecanismului de furnizare către 

IGP 

SPIA 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 



interese, legate de execuţia fondurilor 

UE. În caz de suspiciune de fraudă sau 

corupţie, OLAF este, de asemenea, 

informat 

Comisia Europeană a 

informaţiilor/probelor referitoare la 

prevenirea conflictelor de interese la 

utilizarea fondurilor UE, în 

conformitate cu art. 56 din 

Regulamentul (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 

privind regulamentul financiar 

aplicabil bugetului general al 

Comunităţilor Europene 

253.  

 

428 

430 

Controale la faţa locului 

(1) În cadrul prezentului acord, OLAF 

este autorizat să efectueze controale şi 

inspecţii la faţa locului în scopul 

protejării intereselor financiare ale UE 

împotriva fraudelor şi a altor nereguli, în 

conformitate cu dispoziţiile 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 

1996 privind controalele şi inspecţiile la 

faţa locului efectuate de Comisie în 

scopul protejării intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene împotriva 

fraudei şi a altor abateri 

 1. Evaluarea cadrului normativ în 

domeniu în vederea identificării 

posibilităţilor de efectuare de către 

Oficiul European de Luptă Antifraudă 

a controalelor pe teritoriul Republicii 

Moldova legate de utilizarea 

fondurilor UE 

IGP 

SPIA 

DGJ 

DGEF 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

externe 

 

254.    2. În baza evaluării, efectuarea şi 

promovarea modificărilor relevante la 

cadrul normative naţional 

 

IGP 

SPIA 

DGEF 

2014-2016 În limita 

resurselor 

bugetare 

 

255.  

 

Recuperarea 

(1) Autorităţile din Republica Moldova 

iau toate măsurile adecvate pentru a 

recupera fondurile UE plătite în mod 

necuvenit 

 1. Examinarea cadrului legislativ 

naţional în vederea identificării 

posibilităţilor de realizare a măsurilor 

corespunzătoare în vederea recuperării 

fondurilor UE plătite în mod 

necuvenit 

IGP 

SPIA 

 

2014-2016 În limita 

resurselor 

bugetare 

 

256.    2. Elaborarea şi promovarea adoptării 

modificărilor corespunzătoare la 

cadrul legislativ naţional în vederea 

recuperării de fonduri în conformitate 

cu practicile stabilite de UE 

IGP 

SPIA 

 

2014-2016 În limita 

resurselor 

bugetare 

 

257.  Convenţia din 26 iulie 1995 privind 

protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene, elaborată în 

temeiul articolului K.3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

Se aplică următoarele dispoziţii din 

convenţia menţionată: 

– articolul 1 – Dispoziţii generale, 

definiţii; – articolul 2 alineatul (1) – 

Republica Moldova adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că acele 

comportamentul menţionat la articolul 1, 

 Revizuirea cadrului legal naţional, 

inclusiv a Legii nr. 90-XVI din 25 

aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei şi a Codului 

penal al Republicii Moldova, pentru 

a-l aduce în concordanţă cu 

prevederile Convenţiei privind 

protecţia intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene 

SPIA 

IGP 

DGJ 

2015-2016 Din bugetul de 

stat sau în limita 

posibilităţilor, 

proiectele de 

asistenţă  

externă 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

precum şi participarea, instigarea sau 

tentativa de a avea comportamentul 

menţionat la articolul 1 alineatul (1) se 

pedepsesc cu sancţiuni penale efective, 

proporţionate şi disuasive; 

– articolul 3 – Răspunderea penală a 

şefilor de întreprinderi 

258.  Protocolul la Convenţia privind 

protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene 

Se aplică următoarele dispoziţii din 

protocolul menţionat: 

– articolul 1 alineatul (1) litera (c) şi 

articolul 1 alineatul (2) –Definiţiile 

relevante; 

– articolul 2 – Corupţia pasivă; 

– articolul 3 – Corupţia activă; 

– articolul 5 alineatul (1) – 

Republica Moldova adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că acele 

comportamentul menţionat la articolele 

2 şi 3, precum şi participarea şi 

instigarea la comportamentul în cauză se 

pedepsesc cu sancţiuni penale efective, 

proporţionate şi disuasive;  

– articolul 7, în măsura în care face 

trimitere la articolul 3 din Convenţie 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

- Continuarea reformei 

sectorului justiţiei, în 

special asigurarea 

independenţei şi eficienţei 

sistemului judiciar, 

organelor de urmărire 

penală, la fel şi a 

autorităţilor de drept, care 

trebuie să fie libere de 

influenţe politice sau 

interferenţe excesive; 

intensificarea luptei 

împotriva corupţiei 

- Asigurarea funcţionării 

depline a Centrului 

Naţional Anticorupţie şi 

participării la cooperarea 

internaţională în lupta 

împotriva corupţiei 

Revizuirea cadrului legal naţional, 

inclusiv a Legii nr. 90-XVI din 25 

aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei şi a Codului 

penal al Republicii Moldova, pentru 

a-l aduce în concordanţă cu 

prevederile Protocolului la Convenţia 

privind protecţia intereselor financiare 

ale Comunităţii Europene 

SPIA 

IGP 

DGJ 

2015-2016 Din bugetul de 

stat 

sau în limita 

posibilităţilor, 

proiectele de 

asistenţă externă 

 


