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PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2022 

AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA 

COMPETITIVITĂȚII II  (UIPAC) 

Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

I. Dezvoltarea medului de afaceri și politici economice 

1.  Obiectivul 1 

Îmbunătățir

ea mediului 

de afaceri 

prin 

reducerea 

costurilor 

de 

reglementar

e și a 

barierelor 

în calea 

businessului 

(Component

a “Reforma 

regulatorie”) 

 

1.1 Efectuarea 

procedurilor de 

transmitere a 

subsistemului 

SIAGEAP la balanța 

Agenției Guvernare 

Electronică 

Ordin privind 

crearea 

Comisiei de 

transmitere 

 

Act de 

transmitere 

semnat de 

toate părțile 

implicate 

Trimestrul 

I  

Bugetul 

UIPAC 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

UIPAC 

în coordonare 

cu ME și AGE  

HG 895 din 

25.08.2005 cu 

privire la 

crearea UIPAC  

2.   1.2 Elaborarea unui 

plan de acțiuni privind 

extinderea digitalizării 

serviciilor publice 

Plan de acțiuni 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

UIPAC 

în colaborare 

cu AGE și 

ME 

Legea 

nr.160/2011 

privind 

reglementarea 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

(G2B) prin autorizare 

a activităţii de 

întreprinzător 

HG 550/2018 și 

HG 551/2018 

 

3.   1.3 Suport Cancelariei 

de Stat în stabilirea 

priorităților și 

elaborarea unui plan 

de acțiuni privind 

consolidarea 

capacităților și 

digitizarea 

controalelor de stat  

Plan de acțiuni 

elaborat 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

UIPAC 

în colaborare 

cu 

Cancelaria 

de Stat și 

ME 

Legea 131 din 

8.06.2012 

privind 

controlul de stat 

asupra 

activității de 

întreprinzător 

HG 355 din 

10.06.2020  cu 

privire la 

aprobarea 

Metodologiei 

de stabilire a 

obiectivelor și 

indicatorilor 

de performanță 

a organelor de 

control de stat 

asupra 

activității de 

întreprinzător 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

4.   1.4 Suport ME în 

contractarea serviciilor 

de consultanţă pentru 

efectuarea studiului 

necesităților de 

îmbunătățire a 

sistemului national de 

infrastructură a 

calității, precum și 

identificarea 

priorităților de 

asistență din partea 

Băncii Mondiale  

Caietul de 

sarcini 

elaborat 

Servicii de 

consultanță 

contractate 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

UIPAC 

în colaborare 

cu ME 

Documentul de 

evaluarea 

(appraisal) al 

noului Proiect 

al BM (PAD) 

5.  Obiectivul 2 

Dezvoltarea 

sectorului 

ÎMM prin 

consolidarea 

instituțional

ă a ODIMM 

și MIEPO  

(Component

a 

“Dezvoltare

a sectorului 

IMM”) 

 

2.1 Suport și 

colaborarea cu 

ODIMM în elaborarea 

Manualului 

operational pentru 

implementarea 

componentei “Acces 

la finanțare” privind 

gestionarea garanțiilor 

de stat la creditele 

oferite IMM și 

capitalizarea Fondului 

de Garantare a 

Creditelor 

Manual 

operational 

elaborat și 

agreat cu 

Banca 

Mondială 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

Tergiversarea 

aprobării 

deciziilor 

UIPAC în 

conlucrare 

cu ODIMM  

Legea 179 din 

21.07.2016 cu 

privire la ÎMM  

HG nr. 828 din 

20.08.2018 cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

cu privire la 

Fondul de 

garantare a 

creditelor 

pentru ÎMM 

Acord de credit 6.  2.2 Suport ODIMM în Caiet de Trimestrul Bugetul Posibile UIPAC în 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

elaborarea 

documentației 

necesare (Manuale, 

instrucțiuni) pentru 

implementarea 

garanțiilor de 

portofoliu 

sarcini 

elaborat si 

agreat cu BM 

IV UIPAC deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

Tergiversarea 

aprobării 

deciziilor 

conlucrare 

cu ODIMM  

între RM și 

Banca 

Internațională 

pentru 

Reconstrucție și 

Dezvoltare 

(BIRD) 

Planul de 

procurări 

UIPAC 

7.  2.3 Suport și 

colaborarea cu 

ODIMM în elaborarea 

Manualului 

operational privind 

implementarea  

facilității de Granturi 

de cofinanțare (MGF) 

Manual 

operational 

elaborate și 

agreat cu 

Banca 

Mondială 

Servicii de 

consultanță 

contractat 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

Tergiversarea 

aprobării 

deciziilor 

UIPAC în 

conlucrare 

cu ODIMM  

 

8.  Obiectivul  

3  

Co-

finanţarea 

prin 

granturi a 

IMM 

pentru 

sporirea 

competitivit

ății la 

3.1 Elaborarea 

Raportului final de 

evaluare a impactului 

co-finanțării prin 

granturi în perioada 

2015-2021  

Raport 

elaborat și 

coordonat cu 

BM 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

UIPAC  

Resurse de timp 

și resurse 

umane limitate 

Neprezentarea 

sau prezentarea 

întâziată a 

rapoartelor de 

progress de 

catre 

beneficiarii 

UIPAC  

în consultare 

cu ME și 

BM 

Acord de 

finanțare între 

RM și Asociația 

Internațională 

pentru 

Dezvoltare 

(IDA 5509-

MD) 

HG 895 din 

25.08.2005 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

export  

(Component

a 

“Dezvoltare

a sectorului 

IMM”) 

 

MGF 

 

Calitatea 

scăzută a 

datelor în 

rapoartele de 

progres ale 

beneficiarilor 

9.   3.2 Diseminarea 

rezultatelor schemei 

de co-finanțare prin 

granturi în baza 

Raportului final de 

evaluare a impactului 

Raport plasat 

pe pagina web 

Prezentare 

Power Point 

 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

UIPAC 

Resurse de timp 

și umane 

limitate 

 

Tergiversarea 

procesului de 

coordonare cu 

părțile 

interesate 

UIPAC  

în consultare 

cu ME și 

BM 

HG 895 din 

25.08.2005 cu 

privire la 

crearea UIPAC 

10.   3.3 Organizarea unui 

eveniment și/sau a 

unei campanii de 

mediatizare privind 

lansarea noului suport 

de cofinanțare prin 

granturi a ÎMMM  

Promovare pe 

rețelele de 

socializare 

Info plasată pe 

pagina web 

Prezentare 

Power Point 

Nr. 

participanți (în 

Trimestrul 

IV 

Bugetul 

UIPAC 

Resurse de timp 

și umane 

limitate 

 

Tergiversarea 

procesului de 

coordonare cu 

părțile 

interesate 

UIPAC  

în colaborare 

cu ME și 

ODIMM  

HG 895 din 

25.08.2005 cu 

privire la 

crearea UIPAC 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

cazul 

evenimentului

) 

 

Sub-programul: Planificare și management instituțional 

11.  Obiectivul 4 

Suport la 

gestionarea 

Proiectului 

PAC II și 

pregătirea 

noului 

Proiect al BM 

(Component

a 

“Manageme

ntul 

Proiectului”) 

 

4.1 Elaborarea și 

diseminarea raportului 

final privind 

implementarea PAC II 

Raport 

elaborat și 

prezentat BM  

 

Raport 

diseminat și 

publicat pe 

pagina web 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

UIPAC 

Nerespectarea 

termenelor 

stabilite 

 

 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, ME 

și MF 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.895 din 

25.08.2005 cu 

privire la 

crearea UIPAC 

Acord de 

finanțare între 

RM și Asociația 

Internațională 

pentru 

Dezvoltare 

(IDA) 

Acord de 

împrumut între 

RM și Banca 

Internațională 

pentru 

Reconstrucție și 

Dezvoltare 

12.  4.2 Asigurarea 

procesului de 

management financiar  

în cadrul UIPAC 

Propuneri la 

CBTM / SSC 

2023-2025 

prezentate ME 

Propuneri de 

buget pe anul 

2023 

prezentate ME 

Rapoarte 

financiare 

prezentate ME 

Pe 

parcursul 

anului 

(conform 

termenelo

r stabilite) 

Bugetul 

UIPAC 

Nerespectarea 

termenelor 

stabilite 

 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

interinstituționa

lă 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, ME 

și MF 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

și MF 

Rapoarte 

financiare 

prezentate la 

BM (FMRs) 

(IBRD),  

Manualul 

operațional al 

PACII 

Aide-Memoire 

al BM din 

8.12.2021 
13.  4.3 Autoevaluarea 

sistemului de control 

intern managerial în 

cadrul UIPAC  

Raport de 

autoevaluare a 

CIM pe anul 

2021 

Declarația de 

răspundere 

managerială 

emisă și 

plasată pe 

pagina web 

Trimestrul 

I 

Bugetul 

UIPAC 

Nerespectarea 

termenelor 

stabilite 

 

 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, ME 

și MF 

14.  4.4 Efectuarea 

procedurilor necesare 

pentru închiderea 

conturilor speciale 

deschise pentru PAC2 

Demersurile 

respective 

către BM și 

MF 

Trimestrul 

I 

Bugetul 

UIPAC 

 UIPAC 

în consultare 

cu BM și MF 

15.  4.5 Efectuarea 

auditului situațiilor 

financiare ale UIPAC 

pentru perioada 

ianuarie 2021 – 

februarie 2022 

Raport de 

audit semnat 

si acceptat de 

BM 

Raport de 

audit publicat 

Trimestrul 

II 

EUR 12 

mii, 

Bugetul 

UIPAC 

Prezentarea 

întâziată a 

informațiilor 

 

UIPAC în 

comun cu 

compania de 

audit 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

pe pagina web 

16.  Obiectivul 5 

Suport la 

pregătirea 

noului Proiect 

al BM 

(Componenta 

“Management

ul 

Proiectului”) 

5.1 Suport și 

comunicarea cu BM, 

partenerii și potențialii 

beneficiari în procesul 

de pregătire a noului 

Proiect ÎMMM  

(cadrul de rezultate), 

inclusiv pe parcursul 

misiunilor de evaluare 

(appraisal) și 

negociere din partea 

BM 

Număr de 

misiuni a BM 

Agenda 

elaborata 

Număr de 

sedinte 

Nr de instituții 

implicate în 

dicuții 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

UIPAC 

Deficiențe de 

comunicare și 

cooperare inter-

instituțională 

 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, cu 

ME și cu MF 

HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la 

crearea UIPAC 

Aide-Memoire 

al BM din 

12.01.2022 

 

 

17.   5.2 Suport ME în 

pregătirea 

documentației 

necesare pentru 

inițierea procedurilor 

de negociere și 

aprobare a noului 

Proiect al BM 

“Competitivitatea  

ÎMMM” 

Nota de 

argumentare 

Proiect de 

decret 

elaborate 

 

Notificarea de 

aprobare a 

noului Proiect 

din partea BM 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică 

în promovarea 

politicilor 

UIPAC  

în conlucrare 

cu ME  

Aide-Memoire 

al BM din 

12.01.2022 

Documentul de 

evaluarea 

(appraisal) al 

noului Proiect 

al BM (PAD) 

18.   5.3 Suport ME în 

pregătirea actelor 

normative  pentru 

ratificarea Acordurilor 

de finanțare privind 

Set de 

documente 

elaborate  

 

Proiect de lege 

Trimestrul 

III   

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

UIPAC  

în conlucrare 

cu ME  

HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la 

crearea UIPAC 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

noul Proiect al BM 

“Competitivitatea  

ÎMM” 

privind 

ratificarea 

Acordurilor de 

finanțare 

elaborat  

  

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere 

politică în 

promovarea 

politicilor 

19.   5.4 Elaborarea și 

consultarea strategiei 

de procurări pentru 

noul Proiect al BM 

Strategia 

elaborată și 

consultată cu 

Banca 

Mondială 

Trimestrul 

I 

Bugetul 

UIPAC 

Resurse de timp 

și umane 

limitate 

UIPAC în 

consultare cu 

BM, ME și alte 

instituții  

HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la 

crearea UIPAC 

20.   5.5 Elaborarea 

Manualului 

operațional al UIPAC 

privind implementarea 

noului Proiect al BM 

și coordonarea cu ME 

și BM 

Manual 

operațional 

elaborat și 

agreat cu 

Banca 

Mondială 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

UIPAC 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

Tergiversarea 

luării deciziilor 

UIPAC în 

colaborare cu 

ME, MF și 

Banca 

Mondială 

HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la 

crearea UIPAC 

21.   5.6 Revizuirea și 

aprobarea HG privind 

modificarea 

Regulamentului 

UIPAC  

HG aprobată 

Nota de 

fundamentare 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

UIPAC 

Resurse de timp 

și resurse 

financiare 

limitate  

UIPAC în 

coordonare 

cu ME 

 

HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la crearea 

UIPAC 

22.   5.7 Participarea la 

diverse evenimente de 

promovare, conferințe, 

seminare, etc. 

Număr de 

seminare 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Sursele 

altor 

Lipsa de 

invitații 

Resurse de timp 

și umane 

UIPAC HG 895 din 

25.08.2022 cu 

privire la crearea 

UIPAC 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri Responsabil 
Documente de 

referință 

donatori limitate 
 

 

 

COORDONAT: 

Specialist financiar       ________________    Viorica NECLEA 

 

Specialist în procurări  _________________   Natalia GORBATOVSKAIA         
   

      


