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regenerarea și distrugerea substanțelor reglementate uzate 

(art. 22); 

- stabilirea de proceduri pentru monitorizarea și 

inspectarea scurgerilor de substanțe reglementate (art. 23) 

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea 

benzinei și a motorinei  

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității 

(autorităților) competente; 

- realizarea unei evaluări a consumului național de 

combustibil;  

- stabilirea unui sistem de monitorizare a calității 

combustibililor (art. 8); 

- interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 

alin. (1)); 

- autorizarea comercializării benzinei fără plumb, a 

combustibililor diesel și a carburanților folosiți pentru 

utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și 

forestiere, cu condiția îndeplinirii cerințelor relevante (art. 

3 și 4); 

- stabilirea unui sistem de reglementare pentru a 

reglementa împrejurările excepționale și a unui sistem de 

culegere de date privind calitatea combustibililor la nivel 

național (art. 7 și 8) 

Evaluarea cadrului instituţional, a lacunelor 

din legislaţia  naţională şi elaborarea cadrului 

legislativ/normativ conform cerinţelor 

Directivei 2003/87/CE 

Ministerul 

Mediului 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare, 

Proiectul 

regional 

„Clima East” 

CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

98 Părțile își consolidează 

cooperarea cu privire la 

dezvoltarea societății 

informaționale în beneficiul 

cetățenilor și al 

întreprinderilor prin punerea 

la dispoziție la scară largă a 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor (TIC) și prin 

îmbunătățirea calității 

serviciilor la prețuri 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda Digitală pentru 

Europa” 

Implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020” și a Planului de 

acțiuni privind implementarea Strategiei  pe 

toate cele 3 dimensiuni ale sale: 

Pilonul I: Infrastructură şi acces – 

îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la 

reţea; 

Pilonul II: Conţinut digital şi servicii 

electronice – promovarea generării 

conţinutului şi serviciilor digitale; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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rezonabile. Această cooperare 

ar trebui să vizeze facilitarea 

accesului la piețele 

comunicațiilor electronice, 

încurajarea concurenței și a 

investițiilor în sectorul 

respectiv și promovarea 

dezvoltării serviciilor publice 

online 

 Pilonul III: Capacităţi şi utilizare – 

consolidarea alfabetizării şi competenţelor 

digitale pentru a permite inovarea şi a stimula 

utilizarea 

99 Cooperarea poate viza 

următoarele subiecte: 

(a) Schimbul de 

informații și de cele mai bune 

practici privind punerea în 

aplicare a strategiilor 

naționale referitoare la 

societatea informațională, 

inclusiv, printre altele, 

inițiative care vizează 

promovarea accesului la 

rețele în bandă largă, 

îmbunătățirea securității 

rețelelor și dezvoltarea 

serviciilor publice online 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Ajustarea legislației în 

domeniul comunicațiilor 

electronice la acquis-ul 

UE 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda digitală pentru 

Europa” 

1. Implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020”, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 

2013, și a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei pe dimensiunea 

Pilonului I: Infrastructură şi acces – 

îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la 

reţea 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

 (b) Schimbul de informații, 

de cele mai bune practici și de 

experiență pentru a promova 

dezvoltarea unui cadru de 

reglementare cuprinzător 

pentru comunicațiile 

electronice, în special pentru 

a consolida capacitatea 

administrativă a 

administrației naționale în 

domeniul tehnologiilor 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Fortificarea 

independenței și 

capacității administrative 

a agenției de 

reglementare în domeniul 

comunicațiilor pentru a 

asigura abilitatea acesteia 

2. Implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020” 

 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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informației și comunicațiilor, 

precum și a autorității 

independente de 

reglementare, pentru a 

încuraja o mai bună utilizare a 

resurselor de spectru și pentru 

a promova interoperabilitatea 

rețelelor în Republica 

Moldova și cu UE 

de a întreprinde măsuri 

de reglementare 

corespunzătoare, de a 

implementa deciziile sale 

și toate reglementările 

aplicabile și de a garanta 

concurența loială pe piețe 

3. Ajustarea Legii comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 în 

conformitate cu directivele corespunzătoare 

ale UE 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2017 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

 (c) Încurajarea și promovarea 

punerii în aplicare a 

instrumentelor TIC pentru o 

mai bună guvernanță, 

e-learning și cercetare, 

servicii publice de asistență 

medicală, digitizarea 

patrimoniului cultural, 

dezvoltarea conținutului 

digital și a comerțului 

electronic 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Ajustarea legislației în 

domeniul comunicațiilor 

electronice la acquis-ul 

UE 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda digitală pentru 

Europa” 

4. Implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale 

„Moldova Digitală 2020”, inclusiv: 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

instituţiile 

guvernamentale 

vizate 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

a) Implementarea Strategiei de eSănătate 2020 Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

b) Implementarea Sistemului Informaţional 

Automatizat „Asistenţa Medicală Primară” cu 

utilizarea platformei guvernamentale comune 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

c) Implementarea platformei de 

interoperabilitate în sectorul sănătăţii cu 

utilizarea standardelor europene de 

comunicare 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

5. Ajustarea Legii comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 la 

directivele respective ale UE 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2017 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

  (d) Îmbunătățirea nivelului 

de securitate a datelor cu 

caracter personal și a 

protejării confidențialității în 

comunicațiile electronice 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiției, 

libertății și securității 

Protecția datelor cu 

caracter personal 

- Fortificarea în 

6. Adaptarea reţelelor de comunicații 

electronice la standardele naţionale de 

protecţie a datelor cu caracter personal; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor , 

alte instituţii 

guvernamentale 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare 
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continuare a dezvoltării 

capacității autorității 

pentru protecția datelor 

cu caracter personal 

(Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal) și 

monitorizarea aplicării 

standardelor de protecție 

a datelor în toate 

sectoarele, în special în 

cele referitoare la 

aplicarea legii 

vizate 

7. Instituirea unui mecanism eficient de 

cooperare între Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi 

Agenţia Naţională de Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

100 Părțile promovează 

cooperarea dintre autoritățile 

de reglementare ale UE și 

autoritățile naționale de 

reglementare ale Republicii 

Moldova din domeniul 

comunicațiilor electronice. 

Părțile iau în considerare, de 

asemenea, cooperarea în alte 

domenii relevante, inclusiv 

prin intermediul inițiativelor 

regionale 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Fortificarea 

independenței și 

capacității administrative 

a agenției de 

reglementare în domeniul 

comunicațiilor pentru a 

asigura abilitatea acesteia 

de a întreprinde măsuri 

de reglementare 

corespunzătoare și 

implementa deciziile sale 

și toate reglementările 

aplicabile și pentru a 

garanta concurența loială 

pe piață 

1. Participarea la activitatea structurilor 

specializate din cadrul Parteneriatului Estic și 

a comitetelor de cooperare cu UE 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare  şi  

finanţării 

Comisiei 

Europene 

2. Participarea la comitetele şi subcomitetele 

de cooperare Republica Moldova-UE 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare  şi  

finanţării 

Comisiei 

Europene 
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Tehnologia 

Informaţiei 

101 Va avea loc un dialog 

periodic cu privire la 

aspectele reglementate de 

prezentul capitol 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Ajustarea legislației în 

domeniul comunicațiilor 

electronice la acquis-ul 

UE 

- Fortificarea sectorului 

prin schimbul de 

informație și experiență 

în implementarea 

Inițiativei Europa 2020 

„Agenda digitală pentru 

Europa” 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea legislației UE în legislația 

națională 

 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

2. Implementarea Strategiei naționale de 

dezvoltare a societății informaționale 

„Moldova Digitală 2020” 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

alte instituții 

guvernamentale 

vizate 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

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 

2.4. Cooperarea 

economică 

Societatea 

informațională 

- Ajustarea legislației în 

domeniul comunicațiilor 

electronice la acquis-ul 

UE 

Întreprinderea măsurilor pentru transpunerea 

legislației UE în legislația națională 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de 

reglementare comun pentru rețelele și serviciile de 

comunicații electronice (Directiva-cadru), astfel cum a 

fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– consolidarea capacității administrative și a 

independenței autorității naționale de reglementare în 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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domeniul comunicațiilor electronice; 

– stabilirea procedurilor de consultare publică pentru 

măsurile de reglementare noi; 

– instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva 

deciziilor autorității naționale de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice;  

– definirea piețelor relevante de produse și servicii din 

sectorul comunicațiilor electronice care sînt susceptibile 

reglementării ex ante și analiza acestor piețe, cu scopul de 

a stabili dacă pe acestea există o putere de piață 

semnificativă (SMP) 

2. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Adoptarea proiectului de lege cu privire la 

organizarea și funcționarea Serviciului 

naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 

2 aprilie 2014 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

Surse diverse 

4. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.116 din 11 februarie 2013 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2020 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor 

și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind 

autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 

2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă 

autorizații generale și să limiteze nevoia de licențe 

individuale în cazuri specifice, justificate în mod 

corespunzător 

 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

Ministerul 

Tehnologiei 

2014-2020 În limitele 

resurselor 
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2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.116 din 11 februarie 2013 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

bugetare 

 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele 

de comunicații electronice și la infrastructura asociată, 

precum și interconectarea acestora (Directiva privind 

accesul), astfel cum a fost modificată prin Directiva 

2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

În baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu 

directiva-cadru, autoritatea națională de reglementare în 

domeniul comunicațiilor electronice va impune 

operatorilor care s-au dovedit a avea putere semnificativă 

pe piață (SMP) pe piețele relevante, obligații de 

reglementare adecvate, cu privire la: 

- accesul la, și utilizarea infrastructurilor specifice de 

rețea; 

- controlul prețurilor privind accesul și tarifele de 

interconectare, inclusiv obligațiile în funcție de costuri; 

- transparență, nondiscriminare și separarea contabilă 

 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.116 din 11 februarie 2013 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2020 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 



  211  
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Elaborarea și implementarea Programului 

de dezvoltare a rețelelor fixe în bandă largă pe 

anii 2014-2020 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2020 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

5. Elaborarea şi implementarea Programului 

de dezvoltare a rețelelor mobile în bandă largă 

pe anii 2014-2020 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2020 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și 

drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile 

electronice de comunicații (Directiva privind serviciul 

universal), astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– punerea în aplicare a Regulamentului privind 

obligațiile de serviciu universal (USO), inclusiv stabilirea 

unor mecanisme pentru calculul prețurilor și finanțare;  

– asigurarea respectării intereselor și drepturilor 

utilizatorilor, în special prin introducerea portabilității 

numerelor și numărului unic european pentru apeluri de 

urgență 112 

 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

2. Adoptarea Legii cu privire la organizarea și 

funcționarea Serviciului național unic pentru 

apelurile de urgență 112 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

3. Elaborarea și aprobarea Programului 

naţional de implementare a serviciului 

universal în domeniul comunicaţiilor 

electronice în Republica Moldova pentru anii 

2014 – 2020 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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4. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului 

privind implementarea serviciului universal 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

5 Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a 

metodologiei de calculare a costului net 

privind îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a 

serviciului universal 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

6. Stabilirea cotei de contribuţii obligatorii 

care urmează să fie efectuate de către 

furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice în fondul serviciului universal 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare 

7. Elaborarea Programului naţional de 

implementare a serviciului de urgenţă 112 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

alte instituții 

vizate 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

8. Efectuarea unui studiu de fezabilitate, care 

va include: 

- studiul rețelelor publice de comunicații 

electronice pe țară (telefonia fixă, telefonia 

mobilă, ISP), în scopul determinării stării lor 

și a posibilității de recepționare a apelurilor de 

urgență utilizînd un singur număr de urgență 

112; 

- analiza economico-financiară și costurile 

privind crearea Serviciului 112; 

- elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 



  213  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Informațional Automatizat al Serviciul 112 

9. Elaborarea Regulamentului, structurii, 

efectivului-limită şi statelor de personal ale 

Serviciului 112 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

10. Elaborarea Regulamentului și crearea 

Comitetului coordonator interdepartamental 

pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 

112 şi serviciile specializate de urgenţă 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

și alte instituții 

vizate 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

11. Crearea Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Semestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

12. Elaborarea Regulamentului de interacţiune 

dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate 

de urgenţă 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

și alte instituții 

vizate 

Semestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

 Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 

privind concurența pe piețele de rețele și servicii de 

comunicații electronice 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

2. Adoptarea Legii privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a 

infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum 

a fost modificată prin Directiva 2009 / 136/CE al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 

 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

– punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura 

protecția drepturilor și libertăților fundamentale, și în 

special a dreptului la viață privată, în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul 

comunicațiilor electronice și pentru a asigura libera 

circulație a acestor date, precum și a echipamentelor și 

serviciilor de comunicații electronice 

 

Notă: Modificarea actelor menţionate la pct.2 şi 3 

urmează a fi realizată 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 comunicații 

electronice accesibile publicului sau de rețele de 

comunicații publice și de modificare a Directivei 

2002/58/CE este declarată nevalidă 

1. Implementarea Legii nr. 133 din 8 iulie 

2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei (ajustarea/revizuirea 

Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI 

din 15 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

3. Aprobarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 

2009 privind prevenirea şi combaterea 

criminalităţii informatice 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal, 

Procuratura 

Generală 

Trimestrul II, 

2017 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de 

reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de 

frecvențe radio în Comunitatea Europeană 

 

Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei: 

1. Implementarea Programului de management 

al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.116 din 11 februarie 2013 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Agenţia 

Naţională pentru 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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- adoptarea unei politici și a unei reglementări care să 

asigure disponibilitatea armonizată și utilizarea eficientă a 

spectrului de frecvențe radio 

 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

2. Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind Programul de tranziție de la 

televiziunea analogică terestră la televiziunea 

digitală terestră 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

3. Elaborarea Regulamentului cu privire la 

procedura de eliberare a licenţelor de emisie 

pentru serviciile de programe TV privind 

utilizarea mutiplexului 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Organizarea concursurilor  de eliberare a 

licenţelor de emisie pentru serviciile de 

programe TV privind utilizarea mutiplexului 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

5. Implementarea Programului privind 

tranziţia de la televiziunea analogică terestră la 

cea digitală terestră, elaborat de Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pe 

domeniul de competenţă al Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

6. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 

informare a populaţiei cu privire la 

televiziunea digitală terestră şi cu privire la 

drepturile consumatorului în cadrul acestui 

proces 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul I, 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 

privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de 

frecvențe pentru exploatarea serviciilor de comunicații 

mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în 

comunitate 

 

Aplicarea Deciziei ECC/CEPT-

ECC/DEC/(06)07 din 1 decembrie 2006 

„Privind utilizarea armonizată a sistemelor 

GSM la bordul aeronavelor în benzile de 

frecvenţe 1710-1785 și 1805-1880 MHz” 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Permanent 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele 

hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și 

recunoașterea reciprocă a conformității acestora 

 

Implementarea Reglementării tehnice 

,,Echipamente radio, echipamente terminale de 

telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii 

acestora” (Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 

23 noiembrie 2007) 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

Permanent 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 

juridice ale serviciilor societății informaționale, în special 

ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva 

privind comerțul electronic) 

Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- impulsionarea dezvoltării e-comerțului; 

- eliminarea obstacolelor din calea furnizării 

transfrontaliere a serviciilor societății informaționale; 

- asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii 

ale societății informaționale;  

- armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de 

servicii care acționează în calitate de intermediari, atunci 

cînd furnizează servicii de simplă transmitere, caching sau 

hosting, neprevăzînd nici o obligație generală de a 

monitoriza 

 

1. Întreprinderea măsurilor pentru 

transpunerea în legislația națională a 

prevederilor directivei 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Elaborarea și aprobarea actelor normative 

necesare (inclusiv normelor tehnice) pentru 

aplicarea  Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind 

semnătura electronică și documentul electronic  

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 

3. Elaborarea proiectului de lege privind 

contractele la distanță (inclusiv comerțul 

electronic) 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public 

 

1. Aplicarea Legii nr. 305 din 26 decembrie 

2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din 

sectorul public 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

alte instituţii 

guvernamentale 

vizate 

Permanent În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 886 

din 8 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

305 din 26 decembrie 2012 cu privire la 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public” 

3. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea 

Metodologiei publicării datelor 

guvernamentale deschise 

 Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru 

comunitar pentru semnăturile electronice 

 

Elaborarea și aprobarea actelor normative 

necesare (inclusiv normelor tehnice) pentru 

aplicarea  Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind 

semnătura electronică și documentul electronic 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Trimestrul II, 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare și din 

alte surse 
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Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei: 

- adoptarea unei politici și legislații în vederea creării unui 

cadru pentru utilizarea semnăturilor electronice care să 

asigure recunoașterea lor legală de bază și admisibilitatea 

ca probă în justiție; 

- stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a 

furnizorilor de servicii de certificare care eliberează 

certificate calificate 

CAPITOLUL 19. TURISMUL 

103 Părțile cooperează în domeniul turismului, urmărind consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și 

emancipare economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe 

104 Cooperarea la nivel bilateral, 

regional și european ar urma 

să se bazeze pe următoarele 

principii:  

(a) Respectarea integrității și 

a intereselor comunităților 

locale, în special în zonele 

rurale 

 1. Modificarea mecanismului de clasificare a 

structurilor de primire turistică din spaţiul 

rural 

Agenţia 

Turismului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

  (b) Importanța patrimoniului 

cultural 

 

2. Elaborarea anuală a agendei cultural-

turistice şi difuzarea acesteia prin 

instrumentele de informare turistică 

Ministerul 

Culturii, 

Agenţia 

Turismului 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Elaborarea şi includerea anuală în circuit a 

minimum  două rute cultural-turistice 

Agenţia 

Turismului 

 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

 

 (c) Interacțiunea pozitivă între 

turism și protecția mediului 

4. Elaborarea şi aprobarea unui Program de 

dezvoltare a ecoturismului în Republica 

Moldova în anii 2017-2020 

Agenţia 

Turismului, 

Ministerul 

Mediului 

Trimestrul II, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

105 Cooperarea se concentrează 

pe următoarele aspecte: 

(a) Schimbul de informații, de 

cele mai bune practici, de 

2.4. Cooperarea 

economică 

Turism 

- Continuarea schimbului 

1. Susţinerea, pe bază de parteneriate, a 

proiectelor de importanţă naţională şi 

internaţională din domeniul turismului, între 

agenţii economici din ţară şi diaspora 

Agenţia 

Turismului, 

Biroul pentru  

relaţii cu 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare 
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experiență și transferul de 

know-how, inclusiv în ceea ce 

privește tehnologiile 

inovatoare 

de bune practici şi 

cunoştinţe, instruirii şi 

educaţiei în domeniul 

turismului 

 

moldovenească diaspora 

(b) Crearea unui parteneriat 

strategic între interesele 

publice, private și comunitare 

pentru a asigura dezvoltarea 

durabilă a turismului 

2. Conectarea rutelor turistice naţionale la 

rutele turistice europene 

Agenţia 

Turismului 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

(c) Promovarea și dezvoltarea 

produselor și a piețelor de 

turism, a infrastructurii, a 

resurselor umane și a 

structurilor instituționale, 

precum și identificarea și 

eliminarea barierelor din 

calea serviciilor de călătorie 

3. Elaborarea şi aprobarea cerinţelor privind 

confecţionarea şi utilizarea indicatoarelor 

turistice, în conformitate cu standardele 

europene 

Agenţia 

Turismului, 

Ministerul 

Transporturilor 

şi Infrastructurii 

Drumurilor 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

(d) Dezvoltarea și punerea în 

aplicare a unor strategii și 

politici eficiente, inclusiv a 

aspectelor juridice, 

administrative și financiare 

corespunzătoare 

 4. Crearea parteneriatelor pentru 

implementarea proiectelor  în domeniul 

turismului cu finanţare din fonduri naţionale şi 

internaţionale 

Agenţia 

Turismului 

2014-2016, 

anual 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

(e) Formarea în domeniul 

turismului și consolidarea 

capacităților pentru a 

îmbunătăți standardele 

serviciilor 

5. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu 

privire la atestarea ghizilor de turism 

 

Agenţia 

Turismului 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

(f) Dezvoltarea și promovarea 

turismului loca 

6. Participarea anuală la minimum 8 expoziţii 

internaţionale de turism 

Agenţia 

Turismului, 

Anual În limitele 

resurselor 
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7. Difuzarea spotului publicitar video prin 

intermediul misiunilor diplomatice, mass-

media, on-line, la evenimente şi expoziţii, 

posturi TV internaţionale 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene, 

Agenţia 

Turismului, 

Ministerul 

Economiei 

(MIEPO) 

bugetare 

8. Organizarea, în colaborare cu Organizaţia 

Mondială a Turismului (UNWTO), a  unui 

Forum Internaţional de Turism „Dezvoltarea  

turismului vitivinicol” 

Agenţia 

Turismului, 

Oficiul Naţional 

al Viei şi 

Vinului 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

106 Va avea loc un dialog 

periodic cu privire la 

aspectele reglementate de 

prezentul capitol 

 Asigurarea unui dialog permanent cu 

instituţiile UE 

Agenţia 

Turismului 

 

Pe parcurs  

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

107  (1) Părțile promovează 

înțelegerea reciprocă și 

cooperarea bilaterală în 

domeniul politicii regionale, 

inclusiv metodele de 

formulare și de punere în 

aplicare a politicilor 

regionale, guvernanța și 

parteneriatul pe mai multe 

niveluri, cu un accent 

deosebit pe dezvoltarea 

zonelor defavorizate și pe 

cooperarea teritorială, avînd 

ca obiectiv stabilirea 

canalelor de comunicare și 

îmbunătățirea schimburilor de 

 1. Ajustarea cadrului normativ şi strategic al 

politicii de dezvoltare regională a Republicii 

Moldova la cel comunitar 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Elaborarea metodologiei de evaluare a 

impactului în urma implementării Strategiei 

naţionale de dezvoltare regională 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

2014 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Elaborarea planurilor regionale sectoriale 

pentru domeniile: eficienţa energetică, 

aprovizionarea cu apă şi canalizarea, 

drumurile locale şi regionale, managementul 

deşeurilor solide   

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Trimestrul 

III, 2014 - 

trimestrul II, 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 


