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INTRODUCERE 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a stabilit patru priorități pentru mandatul asumat, esențiale pentru o 

creștere economică reală: deconspirare, demonopolizare, deetatizare și dezvoltare. Fără un fundament 

sănătos și curat, nu avem cum să construim un sistem economic lipsit de corupție, cu reguli clare și 

predictibile pentru mediul de afaceri și orientat pe creșterea bunăstării cetățenilor.  

 

Trebuie să menționăm că reforma administrației publice centrale efectuată în anul 2017 a condus la 

vulnerabilizarea aparatului Ministerului Economiei, majoritatea specialiștilor au fost eliberați din funcții, 

iar funcții esențiale au fost lichidate. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii la moment gestionează 

6 domenii cu un număr redus de personal pentru sarcinile care sunt puse în față. Și mai mult, deși au fost 

comasate instituții, nu au fost transferate competențele necesare pentru realizarea sarcinilor. Agenda de 

ajustare a cadrului normativ la rigorile Uniunii Europene și de armonizare a legislației este una care la 

moment depășește capacitățile interne ale Ministerului Economiei. 

 

Este convingerea noastră că vulnerabilizarea instituției a fost făcută voit și în plină cunoștință de cauză, 

pentru a putea promova proiecte de legi care în esență au creat monopoluri, au criminalizat mediul de afaceri 

și au stresat întregul sistem economic. Schemele de fraudare a statului prin intermediul întreprinderilor de 

stat și a legilor care au favorizat afacerile și interesele unui grup restrâns de persoane a dus la 

vulnerabilizarea economiei și a proceselor interne, a limitat accesul mediului de afaceri la piețe externe și 

la creșterea capacităților de producere și export. 

 

Noi ne-am planificat măsuri concrete de creșterie a capacităților și pregătirii profesionale a funcționarilor 

publici din Ministerul Economiei și Infrastructurii. Politicile economice așteptate de întreaga societate pot 

fi efectuate doar de o echipă de funcționari publici integri, bine pregătiți și profesioniști.  

 

DECONSPIRAREA CAZURILOR DE GESTIONARE DEFECTUOASĂ A PATRIMONIULUI 

STATULUI 

Pe parcursul perioadei iunie – noiembrie 2019, am analizat tranzacțiile dubioase care au avut loc prin 

contractele de cesionare și privatizare și care au delapidat averea statului. Am pregătit dosarele pe cazurile 

care vizează Aeroportul Internațional Chișinău, Air Moldova, Arena Chișinău, Gările și Stațiile Auto, Tutun 

CTC. Toate aceste dosare au fost transmise către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție.  

 

În cadrul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni a căror gestiune a fost defectuoasă — Metalferos, 

Calea Ferata, Aeroportul Internațional Chișinău, Air Moldova, Arena Chișinău, Gările și Stațiile Auto, 

Tutun-CTC, Moldexpo, Moldtelecom, RED-Nord Bălți, Combinatul de vinuri Cricova, Mileștii Mici, 

Aeroportul Mărculești, Poșta Moldovei, Fabrica de sticlă - au fost convocate adunările generale 

extraordinare prin care au fost demiși administratorii, numite consiliile de administrație într-o altă 

componență și numiți directori interimari pentru exercitarea funcției până la selectarea prin concurs public 

și transparent a unor manageri competenți. 

 

1. Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” 
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 Am schimbat componența Comisiei de monitorizare a realizării contractului de concesiune, care a 

început activitatea de evaluare. Vom prezenta un raport clar despre valorificarea de facto a 

investiției. 

 Am colaborat cu Comisia de anchetă din Parlament, Ministerul Justiției, Procuratura Anticorupție 

și Centrul Național Anticorupție pentru a documenta cazul privatizării și concesionării bunului 

public. 

 Am solicitat și audiat raportul Autorității Aeronautice Civile, inclusiv informațiile financiare despre 

realizarea investițiilor. Evenimentele abuzive din procesul de realizare a proiectului de concesiune 

au fost raportate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate. 

 Împreună cu colegii de la Ministerul Justiției am elaborat și depus cererea de chemare în judecată 

privind declararea nulității contractului de concesiune. 

 La recomandările noii comisii de monitorizare, Agenția Proprietății Publice (APP) va subcontracta 

o companie internațională de audit care va verifica volumele investițiilor efectuate și va evalua 

gradul de îndeplinirie a clauzelor contractuale. 

 

2. Air Moldova 

 Am schimbat componența Comisiei de monitorizare a realizării contractului de privatizare, care 

evaluează executarea contractului. 

 Am documentat cazul și am expediat dosarul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de 

organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019). 

 Comisia a audiat toate rapoartele financiare și activitatea întreprinderii Air Moldova în urma căreia 

au fost depistate diverse scheme de manipulare financiară între un grup de companii din domeniul 

aviației civile cu scopul de a ascunde realizarea efectivă a contractului, în special la capitolul 

achitării datoriilor asumate la data semnării contractului. 

 Au fost depistate acțiuni concertate care pot conduce la falimentarea treptată a companiei. 

 Comisia a adresat zeci de scrisori în baza răspunsurilor cărora ar putea fi formulată ulterior pretenția 

efectivă față de investitor privind rezilierea contractului și recuperarea activului în proprietatea 

statului. 

 

3. Arena Chișinău 

 Am identificat numeroase nereguli la toate etapele de realizare care aduc prejudicii atât conceptului 

de gestiune cât și bugetului de stat. 

 Am prezentat raportul în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate și la finele lunii august 

2019, prin care am demonstrat schema prin care 69 de hectare de teren agricol au fost transformate 

în teren de construcții și statul a transferat 10 mln Euro companiei străine de construcții, având 

responsabilitatea contractuală de a plăti anual 3 mln Euro timp de 11 ani. 

 Dosarul proiectului și rezultatul investigațiilor interne MEI au fost expediate Procuraturii 

Anticorupție și Procuraturii Generale pentru demararea investigațiilor. 

 Am depus o solicitare de investigație la Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală privind 

înstrăinarea ilegală de către consiliul local al comunei Stăuceni a 19 terenuri proprietate publică, 

ce urmează a fi declarate de interes public și supuse exproprierii. 

 Am invitat mediul de afaceri să vină cu propuneri pentru exploatarea S.R.L. „Arena Națională”.  

 Am dezvoltat infrastructura necesară (rețeaua de electricitate, gaz, aprovizionare cu apă și 

canalizare, căi de acces) pentru a realiza proiectul de investiții. 
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4. Gările și Stațiile Auto 

 Am expediat dosarul Comisiei de anchetă pentru a analiza modul de organizare și desfășurare a 

privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019). 

 Am dispus schimbarea componenței Comisiei de monitorizare a realizării contractului de 

privatizare, care evaluează executarea contractului și va prezenta un raport detaliat privind 

realizarea de facto a investiției. Ne vom asigura ca investițiile să fie realizate conform planului și 

angajamentelor asumate.  

 Dosarul proiectului urmează a fi supus expertizelor interne și ulterior înaintat Procuraturii 

Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale pentru elucidarea cauzelor 

și circumstanțelor de realizare a proiectului. 

 

5. Calea Ferată a Moldovei 

 Am identificat mai multe scheme de corupție prin care întreprinderea de stat este devalizată cu sute 

de milioane de lei anual și care favorizează un grup restrâns de oameni. 

 Am numit un nou vice-director interimar, am convocat ședința consiliului de administrație, am 

modificat structura organizatorică a întreprinderii prin lichidarea majorității funcțiilor de vice 

directori, care sabotau procesele de eliminare a schemelor de corupție. 

 Am elaborat proiectul de restructurare Î.S. “Căile Ferate a Moldovei”, care va fi baza pentru 

dezvoltarea ulterioară a întreprinderii.  

 

6. Metalferos 

 La 21 octombrie 2019 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor, prin care a fost modificată 

componența Consiliului de administrare. A fost anunțat concursul pentru funcția de director al 

societății. 

 Am identificat că doar un grup restrâns de agenți economici au contract direct cu Metalferos, își 

mențin supra-profiturile din comercializarea deșeurilor de metale. 

 Vom aduce un management profesionist care va depolitiza întreprinderea. În același timp, a fost 

promovat un exponent al societății civile la poziția de Președinte al Consiliului de Administrație a 

întreprinderii.  

 

7. Moldtelecom  

 Procesul de audit a identificat practici vicioase care au promovat și susținut anumiți agenți 

economici, precum și efectuarea unor plăți neargumentate, ceea ce se răsfrânge direct asupra 

rezultatelor financiare ale S.A. „Moldtelecom”.  

 A fost identificat și înlăturat monopolul de către SRL „BASS SYSTEMS” asupra achizițiilor 

efectuate de către Moldtelecom. Sunt revizuite și reziliate, după caz, contractele care au fost 

încheiate de către Moldtelecom cu alte companii apropiate Partidului Democrat (PD).  

 A fost identificată utilizarea fondurilor companiei pentru sponsorizarea activităților politice ale PD 

(Turneul K1); contractul Switchover pentru servicii de externalizare a serviciilor de voce 

internaționale prin care s-au scurs sute de milioane de lei pe an în conturi offshore; utilizarea 

resurselor Moldtelecom pentru deplasări în scopuri personale; angajarea fictivă a persoanelor. 

 Au fost revizuite principiile de lucru a companiei pentru a stopa procesul de devalizare a acesteia. 
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8. Tutun CTC 

 Am expediat dosarul proiectului Comisiei de anchetă pentru a analiza modul de organizare și 

desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019). 

 Dosarul proiectului urmează a fi supus expertizelor interne și ulterior înaintat Procuraturii 

Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale pentru elucidarea cauzelor 

și circumstanțelor de realizare a proiectului. 

 

9. Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo”  

 Am reușit stoparea privatizării a mai multor bunuri de pe teritoriul S.A. Moldexpo de către o 

companie apropiată PD, fiind obținută o decizie irevocabilă al CSJ.  

 Pe un alt contact care prejudicia interesele statului și în special Moldexpo, a fost obținut câștig de 

cauză în prima instanța împotriva unei alte companii apropiate PD. 

 Prin implicarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică au fost stabilite numeroase încălcări pe 

șantierele de construcție, inclusiv construcții ilegale, acestea din urmă fiind stopate. 

 

10. Stațiunea Tehnologic Experimentală „CODRU” și „STĂUCENI” 

 Au fost instituite comisii de inventariere a activelor, iar APP în baza rapoartelor va dispune acțiuni 

pentru stoparea schemelor de înstrăinare ilegală a terenurilor și valorificarea acestora în afara legii 

de către unii agenți economici protejați de exponenți politici și administratorii de insolvență.  

 Vom depune toate probele acumulate la Procuratura Anticorupție pentru demararea cauzelor penale 

pentru delapidarea proprietății publice și a banului public. 

 

11. Alte inițiative 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu Agenția Proprietății Publice a întreprins măsuri 

corective privind gestionarea patrimoniului public. Au fost lansate acțiuni de elaborare a planurilor 

de dezvoltare pentru Fabrica de Sticlă din Chișinău, care va permite creșterea esențială a 

capacităților de producere.  

 A fost lansată elaborarea planului de dezvoltare și a întreprinderii Radiocomunicații, pentru 

implementarea cât mai corectă a televiziunii digitale. 

 În cadrul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni (Metalferos, Moldexpo, MoldATSA,  

Aeroport Chișinău, Moldtelecom, RED-Nord Bălți, Combinatul Cricova, Mileștii Mici, Portul 

Ungheni, Sanatoriu Constructorul, Poșta Moldovei), unde Agenția Proprietății Publice deține 

funcția de fondator și a căror gestiune a fost vădit defectuoasă și au devenit subiecte critice de 

dezbateri publice în mass media, Fondatorul (APP) a cerut și a organizat/organizează convocarea 

adunărilor generale extraordinare prin care au fost demiși administratorii societăților, schimbate 

componența consiliilor de administrație într-o altă componență și numiți directori interimari pentru 

exercitarea funcției până la selectarea unui director prin concurs public. În toate cazurile, directorii 

interimari documentează schemele de corupție și după constituirea dosarelor acestora, vor fi 

înaintate Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale. 

 A fost lansată delimitarea masivă a proprietății publice, fiind deja asigurată realizarea de către 

autoritățile publice centrale (APC), instituțiile publice (I.P.) societățile pe acțiuni (S.A) și 

întreprinderile de stat (Î.S), inventarierea bunurilor de stat amplasate pe teritoriul a 11 raioane din 

nordul țării.  



6 
 

 În baza Ordinilor emise pentru Î.S. Calea Ferată din Moldova”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. 

„Radiocomunicații”, S.A. „Red-Nord”, S.A. „Moldtelecom”, Î.S. „Administrația de Stat a 

Drumurilor„ a fost asigurată inventarierea totală a bunurilor proprietate de stat, fiind identificate 

719 terenuri, 409 construcții și 17 încăperi izolate. Per total în procesul de inventariere au fost 

identificate 1145 bunuri proprietate de stat pe teritoriul raionului Ocnița (zona cadastrală 6200). În 

acest sens au fost emise 7 Ordine privind instituirea comisiei de invenatariere pentru Î.S/S.A. De 

menționat este faptul că conform datelor din Registru Patrimoniului Public, APC-urile și Î.S au 

raportat Agenției doar 437 bunuri (construcții și terenuri) amplasate pe teritoriul raionului Ocnița. 

Acest fapt denotă că, în realitate statul deține aproximativ de 3 ori mai multe bunuri decât a fost 

raportat de către instituții publice/APC/IS/SA cu cota statului. 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii a înaintat reprezentanți ai societății civile în întreprinderile 

din domeniul energetic: RED-Nord, CET-Nord, Termoelectrica, Energocom, Moldova-Gaz. 

Persoanele înaintate au experiență internațională în audit financiar și management financiar și vor 

dispune auditarea întreprinderilor de stat din domeniul energetic. 

 Concursul public pentru funcția de director al S.A. „Mileștii Mici” a adus în frunte un profesionist 

din domeniul vitivinicol. 

 A fost reluată activitatea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului 

cultural-național al Republicii Moldova, care fac parte din complexul „S.A. Combinatul de Vinuri 

Cricova”, fiind oprită tentativa Consiliului local din or. Cricova, de a scoate la privatizare un teren 

care face parte din acest complex. 

 

DEMONOPOLIZARE 

 

 Am promovat proiectul de demonopolizare a exportului de deșeuri de metale, care va duce la 

demonopolizarea și depolitizarea companiei ”Metalferos”. 

 Am propus soluții mediului de afaceri pentru eliminarea practicilor neloiale de pe piața de carne 

și piața de nuci. 

 Am promovat proiectul Codului Feroviar, care va avea drept efect demonopolizarea Î.S. 

”Calea Ferată a Moldovei”. 

 Am eliminat efectul de monopol la export de nuci împreună cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului prin comisia interministerială. Astfel, în urma monopolului doar 

3 companii efectuau exporturi în proporție de 80%. Am exclus verificările abuzive legate de 

suspiciuni de contrabandă, acte de achiziții false ce țin de originea nucilor. 

 Am identificat soluții pentru demonopolizarea pieții de cereale și exportul de cereale, în același 

timp consolidarea capacităților de stat pentru export. Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare 

pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova. 

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

 Am relansat programele de asistență economică și financiară oferite de partenerii de dezvoltare 

(UE, SUA) și instituțiile financiare internaționale (Banca Mondială, FMI, BERD, BEI).  

 Am promovat propunerile la Legea deofoshorizării, prin care toate companiile care intră în relații 

contractuale cu statul sunt obligate să declare ultimul beneficiar și să prezinte informații pentru 
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declarația Fit and Proper. Cetățenii și statul trebuie să cunoască informații despre beneficiarii până 

la 1% din acțiuni a companiilor care au relații financiare cu statul. 

 Am  promovat moratoriul pe recepționarea dosarelor în cadrul Legii pentru investiții. 

 Am pregătit pachetul de lege pentru promovarea Comisiei pentru Investiții strategice de 

importanță națională, care va avea drept scop investigarea potențialelor contracte de investiții, 

investitori, cu opțiunea de blocare a vânzării, concesionării sau oricăror altor tipuri de tranzacții cu 

active naționale. 

 Am negociat mărirea cotelor de export la produse agro-alimentare către UE fără taxe vamale. 

În urma negocierilor am reușit să dublăm cota la struguri (de la 10 000 tone la 20 000 tone), 

majorarea cotei cu 50% la prune (de la 10 000 tone la 15 000 tone) și am obținut o cotă de 1 000 

tone la cireșe. Noile cote vor intra în vigoare după ratificarea de către UE în anul 2020.  

 Am elaborat proiectul de Lege privind reglementarea activității independente de 

întreprinzător ca și soluție alternativă a patentei pentru comerțul cu amănuntul. În contextul 

prelungirii termenului pentru obținerea patentei pentru comerțul cu amănuntul, ministerul va 

introduce opțiunea obținerii patentei prin sistemul „ghișeul unic online”. 

 Am extins Programul „Femei în afaceri”, care va antrena femeile în afaceri și va susține 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

 Am promovat proiectul privind importul și comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite 

(„second-hand”), prin care se interzice importul încălțămintei uzate și a altor articole care 

distorsionează piața internă. 

 La solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, componenta de granturi pentru IMM-uri 

din Proiectul Băncii Mondiale a fost majorată, astfel agenții economici pot solicita granturi de 

până la 300 mii Lei pentru a-și lărgi exporturile. Peste 100 de întreprinderi beneficiare și-au 

mărit volumul afacerii, au creat cca 340 locuri noi de muncă și au generat exporturi în medie de 

peste 232 mii de Dolari.  

 Am promovat proiectul pentru susținerea învățământului dual și încurajarea financiară a 

agenților economici să creeze noi locuri de muncă. Anual urmează să fie create cca 380 locuri noi 

de muncă, cu angajarea tinerilor specialiști. 

 Am elaborat și promovat inițiative pentru reducerea numerarului din economie și facilitarea 

tranzacțiilor online. 

 Am promovat proiectul de Hotărâre privind risipa alimentară. 

 Am promovat proiectul de reglementare a muncii prin agent de muncă temporară - muncă 

prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract individual cu un agent de muncă 

temporară şi care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi 

conducerea acestuia. 

 Dialogul dintre mediul de afaceri și Minister a fost stabilit prin Consiliul Economic pe lângă 

Prim-ministru, a cărui vice-președinte a devenit Ministrul Economiei și Infrastructurii. 

 Am renegociat contractul cu organizatorii evenimentului internațional Expo 2020 Dubai, astfel am 

economisit bugetului statului 1,5 mln Euro. 

 Am elaborat pachetul de regulamente pentru îmbunătățirea guvernanței corporative în cadrul 

Întreprinderilor de stat și municipale. Acestea vor ajusta modul de administrare a ÎS la 

standardele europene și internaționale. Totodată contractele de management sunt flexibile, prevăd 

indicatori de performanță clari și măsurabili, cu penalități pentru lipsa de performanță și 

responsabilitate personală pentru lipsa de performanță.   
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 Dialogul cu România privind reducerea tarifelor de roaming a avansat, astfel încît tarifele la 

roaming vor putea fi reduse din 2020. 

 Am inițiat măsuri privind reglementarea activității de crowdfunding și finanțare prin 

instrumente financiare online, pentru a atrage capital pentru comunitatea de start-up din 

Moldova. 

 Am inițiat analiza ex-post al Parcului IT pentru a extinde facilitățile fiscale pentru mai multe 

tipuri de servicii și produse IT. 

 Pregătim valorificarea Dividendul digital II – banda de frecvențe 700MHz (sistarea emisiei în 

format analog – martie 2020 și pregătirea licitării acestei resurse de spectru pentru serviciile de 

comunicații mobile 5G). 

 Asigurăm trecerea la televiziunea digitală pînă la 01 martie 2020. Pentru aceasta, am achiziționat 

și distribuim convertoare DTV în sumă de 6 milioane lei. Am identificat 15 milioane de lei în 

bugetul 2019 pentru achiziționarea suplimentară a convertoarelor DTV și lansăm achiziția publică. 

Circa 52 mii de familii defavorizate vor primi cu titlu gratuit acest echipament. Odată cu tranziția 

la DTV, cetățenii vor primi acces gratuit prin eter, cu un conținut mai vast de programe TV (18 

programe cu acoperire națională în loc de 3), iar producătorii autohtoni de conținut media vor avea 

acces la multiplexul 1 cu acoperire națională. 

 

Atragerea investițiilor 

 Elaborăm conceptul de dezvoltare în domeniul aeronautic, care prevede dezvoltarea unui aeroport 

internațional regional pentru zboruri low-cost, inclusiv dezvoltarea terminalelor de mărfuri.   

 Am avansat în colaborarea cu investitori străini (Turcia, India, USA și altele) pe atragerea 

investițiilor în Parcurile Industriale și Zonele Economice Libere: fabrici de procesare a legumelor 

și fructelor, fabrică de procesare a cartofilor, fabrica de conserve, fabrici în domeniul automotive 

și micro-electronică. 

 Am avansat negocierile pe atragerea investițiilor în domeniul electro-energetic, industrial 

(construcția de vagoane marfare), domeniul de prelucrare și procesare a produselor, și altele. 

 Creșterea capacităților de colectare, prelucrare și export a cerealelor, inclusiv prin utilizarea 

transportului naval. 

 Elaborarea conceptului de creștere a capacității de producere, procesare și export a produselor 

animaliere și furajere. 

 

ENERGETICĂ 

 

Securitate energetică 

 Purtăm și în curînd vom finaliza discuțiile cu autoritățile și companiile energetice din România, 

Ucraina, Bulgaria și Federația Rusă cu ajutorul și implicarea directă a partenerilor de dezvoltare 

(SUA, UE) și a instituțiilor financiare internaționale (BERD, Banca Mondială) privind tranzitul de 

gaze prin diferite rute și din diferite surse de aprovizionare incepând cu 1 ianuarie 2020. 

Alternativele includ: ruta Transbalcanică T1 (gazoductul Turkish Stream), stocarea gazelor în 

rezervoarele din Ucraina, și achiziționarea gazelor de la partenerii Ucraineni în cazul apariției unei 

situații de criză la livrarea gazelor pe ruta tradițională în urma eșuării tratativelor de tranzitare a 

gazelor dintre Ucraina și Federația Rusă. 
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 Am relansat și accelerat discuțiile privind construcţia gazoductului Iaşi-Chişinău, privind 

respectarea termenilor de finalizare a gazoductului, astfel încît Moldova să poată beneficia de 

resurse de gaze începînd cu 2020.  

 Au fost accesați 61 mln Euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica 

Moldova și România, și anume pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din 

Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 Kv Vulcănești-Chișinău. 

 Am promovat proiectul prin care este stabilită cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de 

combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili. 

 Au fost sporite eforturile de monitorizare a pieţei energetice pentru asigurarea securității energetice 

a țării, inclusiv prin realizarea măsurilor prevăzute în Regulamentele şi Planurile pentru situații 

excepționale pe piața energiei electrice şi gazelor naturale aprobate prin Hotărârile Guvernului nr. 

149 din 07.03.2019 şi nr. 207 din 03.04.2019. 

 Reprezentanți Guvernului RM participă cu regularitate la ședințele organizate pe platforma CESEC 

(inițiativa Comisiei Europene pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-

Est), iar la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost organizate ședințe dedicate 

susținerii proiectului privind livrarea gazelor naturale în revers prin culoarul transbalcanic pe 

direcția Turcia – Bulgaria – România – Ucraina – Republica Moldova. Astfel, la momentul de față 

putem constata progrese semnificative realizate cu suportul UE și SUA de către Operatorii 

Sistemelor de Transport din Bulgaria, România, Ucraina și Moldova pentru asigurarea fluxului 

invers de gaze pe rețeaua transbalcanică (T1) începând cu 01.01.2020. 

Consolidarea legislației naționale în domeniul energetic 

 Au fost aprobate patru acte normative și promovate 24 proiecte de legi și hotărâri de guvern. 

 De o importanță deosebită este inițierea procesul de modificare a Legii 107 și 108 cu privire la 

energia electrică, respectiv gazelor naturale, în vederea transpunerii în legislația națională a 

„Pachetului Energetic IV” (prezentat de către Comisia Europeană drept „Clean Energy for All 

Europeans” package). Mai mult, din același pachet fac parte și legislația cu incidență în domeniul 

energiei regenerabile, a eficienței energetice și performanței energetice  a clădirilor. 

 

Semnare acorduri de finanțare 

 A fost semnat acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială în sumă 

de 61 mln Euro, pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și 

România, și anume pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și 

construcția liniei electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău. 

 A fost semnat acordul de grant între Guvernul Republicii Moldova, Î.S. Moldelectrica și BERD în 

sumă de 40 mil. Euro pentru co-finanțarea construcției stației Back-to-Back la Vulcănești.  

Proiecte investiționale în domeniul energetic 

Sectorul gaze naturale: 

 Am facilitat accelerarea construcției gazoductului Iași-Chișinău, astfel încât Moldova să poată 

beneficia în anuale 2020 de gaze naturale din surse alternative printr-o cale adițională celor 

existente. 

 De precizat că, în cadrul proiectului privind construcția conductei de transport gaze pe direcția 

Ungheni – Chișinău (Faza II a implementării proiectului „Conducta de interconectare a sistemului 

de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica 
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Moldova”), lucrări sunt desfășurate pe toate cele 7 loturi aferente construcției, termenul anunțat de 

investitor cu privire la finalizarea construcției și darea în exploatare a gazoductului fiind I-a 

jumătate a anului 2020. 

 

Sectorul energiei electrice: 

 În cadrul proiectului de construcție a LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău și a Stației Back-to-Back 

aferente a fost lansat procesul de proiectare și pregătire a documentației pentru desfășurarea 

licitațiilor de servicii și lucrări. În acest fel, proiectul a  intrat în faza activă de implementare. 

 Cu referință la proiectul de reabilitare a rețelelor electrice de transport ale Î.S. „Moldelectrica”, 

acesta este realizat la zi în proporție de 51% și vine să consolideze calitatea serviciilor oferite de 

transportatorul de energie electrică și, totodată, să crească gradul de fiabilitate a sistemului 

electroenergetic național. 

 

Sectorul energiei termice: 

 „Proiectul de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică” din 

mun. Chișinău, cu un buget de 40,5 milioane USD și implementat de  

SA Termoelectrica și Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul 

Energetic /UCIPE/, are la zi un grad de implementare de 90%. Având în vedere faptul că realizarea 

activităților proiectului are loc într-o manieră calitativă și profesionistă, precum și înaintea 

termenilor agreați, Banca Mondială l-a numit drept cel mai de succes proiect al Băncii în toată 

Europa de est și Asia centrală. 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii, în vederea consolidării poziției SACET Chișinău și creșterii 

calității serviciilor de alimentare cu energie termică oferite consumatorilor din Chișinău a inițiat 

discuțiile cu Banca Mondială în vederea atragerii unui alt cuantum în mărime de 85-100 milioane 

USD pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul întreprinderii, cât și la 

consumatorul final. 

 Proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. CET-Nord)”, cu un buget de 10,7 milioane 

EUR, urmează să atingă un grad de realizare de 100% în câteva luni. Grație rezultatelor atinse de 

CET Nord la implementarea acestui proiect investițional, precum și în vederea creșterii calității 

serviciilor de alimentare cu energie termică oferite consumatorilor din Bălți, întreprinderea, cu 

suportul Ministerului Economiei și Infrastructurii au inițiat discuțiile cu Partenerii de Dezvoltare 

în vederea lansării unui nou proiect investițional de cca. 10 milioane EUR ce ar avea drept scop 

eficientizarea serviciului de alimentare cu energie termică locuitorilor din mun. Bălți și, totodată, 

reluarea prestării serviciului de livrare a apei calde menajere în cadrul municipiului. 

 

Sectorul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile 

 A fost obținută decizia finală a platformei NIP a Comisie Europene (în data de 7 noiembrie, curent) 

cu privire la alocarea unui grant în mărime de 15 milioane EUR Republicii Moldova, alături de 60 

milioane EUR oferite de BERD și BEI, în vederea implementării proiectului ”Moldova Energy 

Efficiency Project”, a cărui rol este îmbunătățirea eficienței energetice și, implicit, a serviciilor 

oferite de o listă de instituții publice din țară, în mare parte spitale de importanță națională. Intrarea 

proiectului în fază activă de implementare este planificată deja pentru jumătatea anului 2020. 

 În domeniul energiei regenerabile, autoritățile naționale sunt prinse în activități de pregătire pentru 

lansarea primelor licitații de capacități de generare a energiei electrice din surse regenerabile în 
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Republica Moldova, Astfel, pentru mijlocul anului 2020 este planificată lansarea licitațiilor în 

cauză care ar permite mobilizarea unor investiții ce ar depăși 250 milioane EUR (cu realizarea 

obiectului investițiilor într-un termen de 2-3 ani). 

TRANSPORT 

 

Transport rutier 

 Am demarat procesul de îmbunătățire a activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), 

prin schimbarea conducerii acesteia în baza numeroaselor petiții și plângeri pe acte de corupție. 

Am documentat cazurile de corupție și am transmis la Procuratura Anticorupție. 

 ANTA a organizat deja 32 de inspecții inopinate prin care au fost identificate nereguli în 

administrarea autorizațiilor de transport. 

 Cu asociațiile din domeniu am desfășurat mai multe ședințe pentru găsirea soluțiilor pentru 

obținerea cotelor suplimentare de autorizații de transport cu Federația Rusă și Ucraina. 

 Am promovat proiectele de Hotărâri a Guvernului pentru aprobarea și implementar sistemului 

de management integrat al ANTA -  „e-Autorizație transport”, ”e-Bilet” și altele. 

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului 

transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile”. 

 Lansăm proiectul de reglementare a procesului de omologare în transporturi. 

 Finalizăm procedura de optimizare a Programelor de transport rutier interraional, precum și a 

Listelor operatorilor de transport rutier antrenați la deservirea rutelor/curselor incluse în 

Programele menționate, pentru a asigura servicii calitative de transport rutier către cetățeni. 

 Lucrăm în grup de lucru reprezentativ, cu asociațiile de transport, experți din societate civilă 

și experți internaționali la proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere, astfel încât 

solicitările transportatorilor să fie însoțite de reguli clare de operare și de creștere a calității 

serviciilor de transport rutier. Noile prevederi vor duce treptat la liberalizarea pieței de 

transport rutier și la servicii mai bune de transport pentru cetățeni. 

 Negociem cu asociațiile de domeniu pentru a identifica opțiuni de reglementare a procesului 

de tarifare a serviciilor de transport rutier de persoane, prin: 

- identificarea unor alternative ce ar oferi operatorilor de transport rutier de persoane 

posibilitatea modernizării parcului de transport antrenat la transporturile regulate de 

călători;  

- acoperirea consumurilor și cheltuielilor necesare pentru întreținerea unităților de 

transport în conformitate cu cerințele tehnice ale uzinelor producătoare;  

- deservirea călătorilor cu unități de transport ce corespund cerințelor tehnice,  

standardelor de confort stabilite de legislația în vigoare. 

 A fost aprobat Protocolul privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 

și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994, 

întocmit la 15 mai 2019 (Hotărârea Guvernului nr. 396/2019), prin liberalizarea totală a 

transporturilor internaționale de mărfuri și persoane, inclusiv în trafic bilateral, tranzit 

și în/din țări terțe.  

 În perioada iulie-noiembrie 2019, au avut loc ședințele Comisiilor Mixte în domeniul 

transportului rutier internațional (moldo-belorusă, moldo-uzbecă, moldo-azeră, moldo-rusă de 

2 (două) ori), în cadrul cărora am obținut pentru anul 2019 eliberarea unor contingente 
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suplimentare de autorizații de transport de diferite tipuri, cu majorarea și 

restructurarea contingentelor de autorizații necesare pentru 2020. 

- în iulie 2019, la Tașkent, s-a desfășurat prima ședință a Comisiei mixte moldo-uzbece 

în domeniul transportului rutier internațional, iar pe lângă contingentul de autorizații, 

părțile au convenit elaborarea Protocolului privind amendarea Acordului bilateral 

interguvernamental în domeniu și inițierea procedurilor interne de aprobare a acestuia 

în scopul scutirii la paritate de plata taxelor rutiere, care va stimula concurența loială a 

transportatorilor din ambele state. 

- cu Federația Rusă au fost desfășurate 2 ședințe ale Comisiilor mixte în domeniul 

transportului rutier internațional, în scopul identificării soluțiilor optime pentru 

excluderea deficitelor de autorizații pentru Republica Moldova la finele anului 

calendaristic, prin aplicarea unui alt model de repartizare, monitorizare și pentru 

atragerea inclusivă a operatorilor de transport ruși. Am discutat și posibilitatea de 

liberalizare totală a transportului de mărfuri și anularea principiului parității. 

                 

Transport aerian 

 Am promovat un set de acte normative care vor scoate Republica Moldova de pe lista neagră 

a transportului aerian european.  

 Am inițiat un audit la Autoritatea Aeronautică Civilă și urmează a fi promovate persoane 

competente și profesioniste în domeniul aviatic. 

 Am lansat concursul public pentru funcția de director al Autorității Aeronautice Civile.  

 Am agreat varianta finală a Declarației de intenție privind cooperarea și asistența în domeniul 

investigării accidentelor și incidentelor din aviația civilă, dintre Comisia permanentă pentru 

investigarea evenimentelor aeronautice (MEI) și Biroul Național de investigare a accidentelor 

aeronautice (Ucraina). Semnarea Declarației are drept obiectiv îmbunătățirea siguranței 

aviației civile prin cooperarea în domeniul pregătirii profesionale și a schimbului de informații 

de expertiză pe teme de investigații. 

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Programului național de 

siguranță a aviației civile”.  

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului de 

stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant 

din aviația civilă”. 

 Am promovat proiectul Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor 

administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, 

pieselor și echipamentelor aferente, precum și de certificare a organizațiilor de proiectare și 

producție. 

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului „cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care 

decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe /pe alte terenuri decât 

aerodromuri/heliporturi”. 

                  

Transport feroviar 

 A fost finalizat și am promovat proiectul noului Cod Feroviar, legislație esențială în 

demonopolizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Finalizăm împreună cu susținerea 
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Băncii Mondiale, studiul de piață pentru transportul marfar, în urma căreia vom îmbunătăți 

esențial infrastructura de căi ferate.  

 Am negociat cu General Electrics Transport posibilitatea de a obține locomotive și vagoane 

noi pentru Calea Ferată a Moldovei. 

 Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze au semnat o Scrisoare de 

Intenție, privind finanțarea proiectului de reabilitare și modernizare a liniei de cale ferată 

Chișinău – Ungheni. 

 La moment este pusă în aplicare Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 05.12.2017 privind 

aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” pentru anii 2018-2021, urmare căreia în scurt timp Ministerul Economiei și 

Infrastructurii va purcede prin intermediul Agenției Proprietății Publice la restructurarea Î.S. 

“Calea Ferată din Moldova” conform strategiei aprobate. Proiectul Hotărârii Guvernului 

privind restructurarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” deja se afla în procesul de consultare 

publică. 

 Am promovat proiectul legii cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția privind 

transporturile internaționale feroviare (COTIF) întocmită la Berna la 9 mai 1980, prin care se 

va intensifica transportul marfar internațional. 

 

       Transport naval 

 Urmare concursului transparent, la Agenția Navală a fost numit un director permanent, cu 

studii și experiență în domeniu, acestuia fiind-ui puse din start sarcini clare pentru scoaterea 

Republicii Moldova din lista neagră a Memorandumul de înțelegere de la Paris privind 

controlul statului portului. 

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea „Regulamentului privind 

normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, 

precum și pentru activitățile din domeniu ale administrației maritime a RM”. 

 Am promovat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul 

de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale Republicii 

Moldova. 

 Am promovat proiectul de transpunere a Codului internațional de management al siguranței în 

domeniul maritim. 

 În perioada septembrie-octombrie la Agenția Navală s-a desfășurat pre-auditul European 

Maritime Safety Agency, ca pregătire a Republicii Moldova pentru auditul din 2020 al 

Organizației Internaționale Maritime IMO. 

 Suntem în proces de promovare a proiectului Hotărârii Guvernului de transpunere a Directivei 

2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea 

obligațiilor statelor de pavilion. 

 

 

INFRASTRUCTURA DE CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT 

 

Domeniul Construcțiilor 
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 În urma unui concurs transparent a fost schimbată conducerea Agenției de Supraveghere 

Tehnică (AST) și s-a reușit să se efectueze controale la toate obiectele din mun. Chișinău, 

pentru care a fost solicitată intervenția de numeroasele grupuri de petiționari. 

 În câțiva ani de lipsă a controalelor, și a unei atitudini superficiale din partea AST au fost 

efectuate amplasări cu încălcări grave, majoritatea în mun. Chișinău. Toate încălcările sunt 

verificate și constatate,  inspectorii înaintează autorităților publice competente recomandările 

pentru anularea autorizațiilor ilegale și se sistează lucrările efectuate cu încălcări. 

 Lucrăm în grupuri de experți din domeniu și de la MEI la consolidarea competenței de 

supraveghere și control a AST pentru prevenirea noncalității și a accidentelor care au loc la 

șantiere prin selectarea personalului cu calificare profesională necesarăș precum si la controlul 

intern al AST pentru a exclude orice tentativă de acțiuni de corupție, prin verificarea acțiunilor 

inspectorilor care efectuează control la agenții economici. 

 Am identificat lacune în verificarea și expertizarea proiectelor tehnice în construcții, atestarea 

specialiștilor în activități în construcții, conducerea și asigurarea calității în construcții, 

recepția în construcții și procesul de înregistrate a bunurilor imobile, post-utilizarea 

construcțiilor. Au fost propuse un set de modificări a legislației care să asigure funcționalitatea 

sistemului de calitate în construcții, astfel încît să reducem numărul construcțiilor ilegale și 

creșterea calității construcțiilor.  

 Prin Ordinul MEI au fost create Grupurile de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi, 

hotărîri de Guvern și documente normative în construcții în scopul menținerii în stare 

funcțională a sistemului calității în construcții, înlăturarea lacunelor în actele normative și 

neconformităților în aplicarea prevederilor legislației. 

 A fost lansată inițiativa de reformare și simplificare a procesului de obținere a 

autorizației în construcții, astfel încît să fie redusa povara administrativă și a costurilor 

aferente, reducerea corupției. 

 Am promovat instituirea regulii conform căreia certificatul de urbanism ar putea  fi 

eliberat doar cu acordul tuturor coproprietarilor, inclusiv vecini de imobil/teren.  

 Am început consolidarea mecanismului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu 

activități în construcții. În acest scop au fost modificate componențele comisiilor de atestare, 

se dau curs demersurilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Centrului Național 

Anticorupție pentru sistarea valabilității atestatelor specialiștilor, care comit încălcări. 

Acțiunile date contribuie la stoparea fărădelegilor pe care le comit dezvoltatorii și antreprenorii 

în domeniul construcții și urbanism. 

 Am efectuat atestarea a 345 de specialiști cu activități în construcții prin intermediul a 10 

sesiuni a comisiilor specializate de atestare tehnico-profesională 

 În ultimii doi ani nu au fost desfășurate lucrări privind elaborarea și aprobarea documentelor 

normative în construcții, cu toate că a existat buget în mărime de 12 mln lei pentru aceste 

lucrări. S-a reușit clarificarea problemelor ce au adus la tergiversarea elaborării documentelor 

normative și pot fi menționate normativele aprobarea prin ordin în perioada de referință: 

- CP A.04.01:2018 „Proiectarea clădirilor și construcțiilor. Standard de performanță în clădiri. 

Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum” (Ordin nr. 199 din 07.08.2019) 

- CP A.02.13:2019 „Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității 

produselor pentru construcții” (Ordin nr. 198 din 07.08.2019) 
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- CP A.02.10:2018 „Managementul în construcții. Ghid cu privire la produsele pentru 

construcții” (Ordin nr. 210 din 20.08.2019) 

- „Instrucțiuni provizorii privind proiectarea, reparația capitală, extinderea și reutilarea tehnică a 

centralelor termice” (ordin nr. 209 din 20.08.2019) 

- NCM E.03.03:2018 “Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” 

(Ordin nr. 200 din 07.08.2019) 

- „Catalogul documentelor normative (ediția II, 2019)” (Ordin nr. 208 din 20.08.2019). 

 A fost gestionat accidentul de construcții de la Otaci și au fost despăgubite persoanele afectate 

- au fost alocate mijloace financiare sinistraților blocului de locuit, ca urmare a accidentului 

tehnic în formă de prăbușire parțială a unui tronson pe toată verticala construcției blocului 

locativ. 

Domeniul urbanism 

 Am demarat procesul de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național 

(PATN), Secțiunea Căi de Comunicație. Actualmente se inițiază lucrul pe partea grafică și 

textuală a planului. Grupul de lucru inter-ministerial lucrează în baza de date disponibile în 

sistem GIS, cu utilizarea platformei de interoperabilitate a Guvernului. Concomitent cu 

elaborarea PATN se lucrează și la modificarea legii privind principiile urbanismului și 

amenajării teritoriului, pentru a eficientiza și a simplifica procesul de elaborare a 

documentației urbanistice. 

 

Domeniul locuințelor 

 Domeniul care a fost ignorat în ultimii ani de către fosta guvernare, practic lipsește la nivel 

central și de capacitate administrativă, pentru a gestiona procesul de politici locative. A fost 

creat grupul de lucru pentru elaborarea Programului de dezvoltare a fondului locativ 

secundar. Ca urmare, Grupul de lucru va elabora Programul menționat, care va prevedea 

îndeplinirea lucrărilor de reabilitare termica si tehnica a blocurilor locative care nu corespund 

parametrilor tehnici si termici, stabiliți in urma expertizei tehnice si auditului energetic al 

clădirilor. Ulterior vor fi implementate proiecte pilot la diferite categorii de blocuri locative. 

Pentru asigurarea exploatării calitative a blocurilor de locuit este imperios necesară 

promulgarea de către Parlament a Legii condominiului, fără de care este blocată crearea 

condominiilor în clădirile locative existente și construcțiile degradează exponențial.  

 

Infrastuctura de Transport 

 Am demarat procesul de absorbție a surselor externe prin identificarea și soluționarea 

impedimentelor de ordin birocratic și financiar la  implementarea contractelor existente de 

reabilitare a drumurilor naționale și atragerea investițiilor externe suplimentare prin semnarea 

de contracte noi. Au fost întreprinse următoarele măsuri: 

-     Semnarea contractului Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3 în cadrul Contractului: 

LRIP/W2/02: „Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962” finanțare Banca 

Mondială 

-       Semnarea contractului Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului 

LRIP/W4/04: Drumul L431 Paruceni - Seliste – Vinatori, km 0 + 000 - km 4+ 200 și R25 

drumul de acces către s. Seliște, km 0 + 000 - km 3 + 600.  finanțare Banca Mondială 
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-       Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 în cadrul Contractului  LRIP/W4/03: Drumul 

L390 Pîrliţa – Nisporeni, km 23+400 – km 32+942, finanțare Banca Mondială 

-      Reabilitarea sectorului de drum R6 Chișinău-Orhei-Bălți Lot 1: Contract RSP/W11/01: 

km 99+530 – km 111+230 Lot 2: Contract RSP/W11/02: km 76+700 – km 94+700 și 

podul de la km 72+944 finanțare Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 

 A fost revizuit programul „Drumuri Bune” din perspectiva asigurării echității redistribuirii 

banilor. Astfel au fost alocați bani pentru întreținerea şi reparația drumurilor publice naționale 

cu o lungime totală de 5857 km. 

 Am dispus auditarea tuturor contractelor de construcții și reparație a drumurilor prin 

intermediul Asociației de Stat a Drumurilor.  

              

 


