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PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2021 

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 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE 

Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător 

1.  Obiectivul 1 

Îmbunătățire

a mediului de 

afaceri prin 

reducerea 

costurilor de 

reglementare 

și a 

barierelor în 

calea 

businessului 

(Componenta 

“Reforma 

regulatorie”) 

 

1.1 Continuarea 

suportului oferit 

Cancelariei de Stat în 

implementarea noii 

metodologii de 

analiză a impactului 

proiectelor de acte 

normative prin 

finanţarea serviciilor 

de consultanţă, oferite 

de către grupul de 

experți din cadrul 

Secretariatului 

Evaluării Impactului 

de Reglementare 

(EIR) 

Numărul 

actelor 

normative 

evaluate de 

către Grupul 

de lucru EIR 

și ponderea 

acestora în 

numărul total 

de acte 

publicate în 

MO 

Lunar 

Pînă la 

finele lunii 

aprilie  

USD 28,8 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Nerespectarea 

cerințelor cu 

privire la EIR la 

elaborarea și 

aprobarea actelor 

normative de 

către autoritățile 

publice  

 

Capacități 

analitice limitate 

de EIR în cadrul 

autorităților 

publice 

UIPAC 

în conlucrare cu 

Cancelaria de 

Stat 

Acordul de 

finanțare între RM 

și Banca Mondială 

(IDA 5509-MD) 

Legea nr.235/2006 

cu privire la 

principiile de 

reglementare a 

activităţii de 

întreprinzător; 

HG nr.1429/2008 

privind revizuirea 

și optimizarea 

cadrului normative 

de reglementare a 

activității de 

întreprinzător 

HG 1021/2013 

pentru aprobarea 

Strategiei reformei 

cadrului de 

reglementare a 

2.  1.2 Continuarea 

suportului pentru 

Cancelaria de Stat în 

implementarea și 

perfecționarea 

Registrului de stat a 

controalelor (RSC)  

Registru 

functional  

Rapoarte 

lunare 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

USD 19,2 

mii,  

Bugetul 

PACII 

Posibile 

deficiențe de 

conlucrare inter- 

instituțională 

Cunoștințe 

insuficiente în 

aplicarea 

UIPAC 

în conlucrare 

cu Cancelaria 

de Stat și cu 

suportul 

consultanților 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

funcționalităților 

RSC 

activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 2013-

2020  

HG nr.369/2018 

privind Planul de 

acţiuni  pentru 

implementarea, în   

anii   2018-2020 a 

Strategiei reformei 

cadrului de 

reglementare  a 

activităţii   de 

întreprinzător 

HG nr.23/2019 

PA MEI 2019 

(obiectiv 9, 10) 

3.  1.3 Diseminarea 

rezultatelor studiului 

anual „Cost of Doing 

Business – 2020” 

Prezentarea 

power point 

elaborată 

Studiu plasat 

pe pagina web 

Eveniment 

organizat de 

oficiul Băncii 

Mondiale 

Trimestrul 

I 

Bugetul 

PACII 

Interes slab din 

partea 

autorităților 

publice de a 

participa la 

eveniment 

 

UIPAC  

în colaborare 

cu Banca 

Mondială și 

cu MEI  

 

4.  1.4 Continuarea 

suportului și expertiză 

furnizate MEI de către 

echipa de experți pe 

domeniile de 

competență (politici 

economice și aspecte 

juridice, atragerea 

investitiilor și 

competitivitate, 

consolidarea 

instituțională, etc) 

Rapoarte 

aprobate 

Lunar 

Pînă la 

finele lunii 

iunie 

USD 48,5 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică 

în promovarea 

politicilor 

Complexitatea 

domeniului,  

abilități analitice 

insuficiente  

UIPAC 

în conlucrare 

cu MEI 

5.  1.5 Continuarea 

suportului oferit MEI și 

Cancelariei de Stat în 

implementarea unei 

campanii de mediatizare 

și comunicare privind 

Plan de 

informare și 

promovare a 

SIAGEAP 

implementat 

(6 panouri 

Trimestrul 

II 

USD 44,4 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

UIPAC 

în coordonare 

cu MEI 

HG 550/2018 și 

HG 551/2018 

Planul de 

procurări UIPAC 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

aplicarea SIAGEAP stradale 

amplasate, 

1 video 

testimonial plasat 

în mediul online,  

3 programe TV 

difuzate 

4 reportaje 

difuzate 

4 articole 

plasate în 

media scrisă 

și în media 

online) 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică  

Majorarea 

costurilor 

serviciilor de 

mediatizare  

 

6.  1.6 Efectuarea 

procedurilor de 

transmitere a SIAGEAP 

la balanța Agenției 

Guvernare Electronică 

Act de 

transmitere 

semnat de 

toate părțile 

implicate 

Trimestrul 

I 

- Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

 

UIPAC 

în coordonare 

cu MEI, ASP 

și AGE 

HG 913/2020 din 

16.12.2020 

7.  1.7 Expertiză și suport 

Primăriei mun.Chișinău 

în dezvoltarea sub-

sistemului / modulului 

SIAGEAP pentru 

digitalizarea proceselor 

aferente actelor 

permisive în construții  

Sub-sistem / 

modul 

dezvoltat și 

testat pentru 

Primăria 

Chișinău 

  

Trimestrul 

II   

USD 147 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Cooperare inter-

instituțională 

slabă 

Interesul slab din 

partea Primăriei 

Chișinău de a 

conlucra cu 

compania 

UIPAC  

în conlucrare 

cu MEI, ASP 

și compania 

dezvoltatoare 

Alfasoft 

Acordul de 

finanțare între RM 

și Banca Mondială 

(IDA 5509-MD) 

PAD CEP II 

Planul de 

procurări UIPAC 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

dezvoltatoare 

 

Legea nr.160/2011 

privind 

reglementarea prin 

autorizare a 

activităţii de 

întreprinzător 

8.   1.8 Suport și expertiză 

Consiliului Concurenței 

în revizuirea legislației 

în domeniul concurenței 

Rapoarte 

aprobate 

Proiect de 

modificare a 

Legii 

concurenței 

elaborate și 

consultat 

Trimestrul 

II 

USD 73 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

 

Tergiversarea 

aprobării 

rapoartelor de 

către Beneficiar 

și BM 

UIPAC 

 în cooperare 

cu Consiliul 

Concurenței și 

cu suportul 

companiei 

B&S 

Strategies 

Legea nr.169 din 

20 iulie 2017  

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 

Planul de 

procurări UIPAC 

9.   1.9 Suport Consiliului 

Concurenței în 

contractarea serviciilor 

de revizuire și 

îmbunătățire a paginii 

web (condiționată de 

solicitarea CC) 

Rapoarte 

aprobate 

Pagina web 

actualizata 

Trimestrul 

II 

USD 13 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Lipsa solicitării 

din partea 

Consiliului 

Concurenței 

 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

 

UIPAC 

 în cooperare 

cu Consiliul 

Concurenței 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 

Planul de 

procurări UIPAC 

Sub-programul: Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) 

10.  Obiectivul 2 2.1 Finalizarea studiului Studiu Trimestrul USD 19,6 Interes slab din UIPAC prin HG nr. 685 din 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

Dezvoltarea 

sectorului 

ÎMM prin 

consolidarea 

instituțională 

a ODIMM și 

MIEPO  

(Componenta 

“Dezvoltarea 

sectorului 

IMM”) 

 

anual cu privire la 

notorietatea și 

eficacitatea programelor 

ODIMM si Agenției de 

Investiții 

efectuat/ 

Rapoarte 

aprobate 

I mii, 

Bugetul 

PACII 

partea agenților 

economici de a 

participa la 

sondaj și a 

furniza date 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

contractarea 

serviciilor de 

consultanță 

(Magenta 

Consulting 

SRL) 

13.09.2012 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare a IMM 

pentru anii 2012-

2020 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD)  

Planul de 

procurări UIPAC 

11.  2.2 Elaborarea politicii 

de dezvoltare a 

sectorului ÎMM și suport 

în actualizarea  

programelor de 

dezvoltare instituțională 

ale ODIMM și Agenției 

de Investiții 

Viziunea 

strategică de 

dezvoltare a 

sectorului ÎMM 

aprobată 

Programe de 

dezvoltare 

instituțională 

ale ODIMM 

și AI 

elaborate 

Trimestrul 

II 

USD 44,5 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

Tergiversarea 

prezentării și 

aprobării 

rapoartelor 

UIPAC prin 

contractarea 

serviciilor de 

consultanță 

(BIS&INCE) 

12.  2.3 Suport ODIMM în 

actualizarea sistemului 

informațional de 

gestionare a garanțiilor 

la creditele oferite IMM 

Rapoarte 

aprobate 

Trimestrul 

II 

USD 12,2 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

 

Tergiversarea 

aprobării 

rapoartelor de 

UIPAC în 

consultare cu 

ODIMM cu 

suportul AV-

Macrocom 

SRL 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

către Beneficiar 

13.  2.4 Suport și expertiză 

pentru ODIMM în 

consolidarea 

capacităților  

departamentului nou 

creat de promovare a 

exporturilor   

Concurs de 

selectare a 

Consultantulu

i organizat 

Servicii de 

consultanță 

contractate 

Rapoarte de 

progres 

aprobate 

 

Trimestrul 

III 

USD 55 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

Lipsa de 

personal calificat 

Tergiversarea 

prezentării și 

aprobării 

rapoartelor 

UIPAC în 

conlucrare cu 

ODIMM și  

prin 

contractarea 

Consultantulu

i 

Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor 

14.   2.5 Suport Agenției de 

Investiții în organizarea 

și implementarea 

misiunilor de export pe 

anumite piețe selectate 

Rapoarte 

aprobate 

conform 

contractului 

 

 

 

Trimestrul 

III 

USD 198 

mii, 

Bugetul 

PACII  

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

Capacități 

limitate din 

partea 

Consultantului 

Tergiversarea 

activităților și 

UIPAC 

prin 

contractarea 

companiei 

deconsultanță 

(Consorțiul 

Gatway 

Baltic& 

Export 

Partners) 

HG nr. 511/2016 

cu privire la 

aprobarea 

Strategiei 

naționale   de 

atragerea 

investițiilor  și 

promovare a 

exporturilor pentru 

anii 2016-2020 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

prezentarea 

întîrziată a 

rapoartelor 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 

Planul de 

procurări UIPAC 

15.   2.6 Suport Agentiei de 

Investitii pentru 

efectuarea studiului de 

segmentare pentru 

industria turismului 

Caiet de 

sarcini 

elaborat si 

agreat cu BM 

 

Servicii de 

consultanță 

contractate cu 

demararea 

lucrarilor 

Trimestrul 

III 

USD 100 mii, 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare între 

Beneficiar și 

Consultant 

Capacități 

limitate din 

partea 

Consultantului 

Tergiversarea 

activităților și 

prezentarea 

întîrziată a 

rapoartelor 

UIPAC în 

consultare cu 

Agentia de 

Investitii 

(Consortiul 

Solimar 

International

&BIS&Tatrab

is) 

16.   2.7 Suport prin co-

finanțare în organizarea 

anumitor evenimente 

locale și regionale, 

dedicate mediului de 

afaceri si dezvoltarii 

sectorului IMM, precum 

și în organizarea 

vizitelor de studii 

privind pregătirea de 

export 

Nr de 

evenimente 

Nr de 

participanți 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 
Lipsa 

solicitărilor de 

finanțare 

 

Insuficiența 

resurselor 

financiare 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

instituțională 

UIPAC în 

cooperare cu 

partenerii 

(MEI, 

ODIMM, 

Agenția de 

Investiții și 

CCI) 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

17.  Obiectivul  3  

Co-

finanţarea 

prin granturi 

a IMM 

pentru 

sporirea 

competitivită

ții la export  

(Componenta 

“Dezvoltarea 

sectorului 

IMM”) 

 

3.1 Asigurarea 

procesului de examinare 

și aprobare a solicitărilor 

de plată a granturilor de 

co-finanțare (rambursare 

a 50 la sută din 

cheltuielile suportate) 

pentru IMM 

Gradul de 

achitare a 

sumelor 

conform 

acordurilor 

încheiate 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

USD 450 

mii, 

Bugetul 

PAC II  

 

 

 

 

Interes scăzut din 

partea agentilor 

economici 

Capacități slabe 

de pregătire a 

proiectelor de 

îmbunătățire a 

afacerii 

Implementarea 

lenta a 

activităților 

UIPAC 

în coordonare 

cu  

MEI prin 

Intermediul 

Grupului de 

evaluare a 

solicitărilor de 

grant 

HG nr. 685 din 

13.09.2012 cu 

privire la 

aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare a IMM 

pentru anii 2012-

2020 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 

18.   3.2 Elaborarea celui de-

al treilea raport de 

evaluare a impactului 

co-finanțării prin 

granturi asupra 

activității beneficiarilor  

Raport 

elaborat și 

coordonat cu 

BM 

Trimestrul 

II 

Bugetul 

PACII  

Resurse de timp 

și resurse umane 

limitate 

Neprezentarea 

sau prezentarea 

întâziată a 

rapoartelor de 

progress de catre 

beneficiarii MGF 

 

Calitatea scăzută 

a datelor în 

rapoartele de 

progres ale 

beneficiarilor 

UIPAC  

în consultare 

cu MEI și BM 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

 

19.   3.3 Diseminarea 

rezultatelor schemei de 

co-finanțare prin 

granturi în baza celui 

de-al treilea raport de 

evaluare a impactului 

Prezentare 

Power Point 

Nr de 

participanți 

Trimestrul 

III 

Bugetul 

PACII 

Resurse de timp 

și umane limitate 

 

Tergiversarea 

procesului de 

coordonare cu 

părțile interesate 

Interes scăzut din 

partea 

beneficiairlor 

  

Sub-programul: Planificare și management instituțional 

20.  Obiectivul 4 

Suport la 

gestionarea 

Proiectului 

PAC II 

(Componenta 

“Management

ul 

5.1 Comunicarea cu 

BM, partenerii și 

beneficiarii PACII 

privind planificarea și 

raportarea periodică a 

progresului (cadrul de 

rezultate), inclusiv 

conlucrarea pe parcursul 

Număr de 

misiuni 

Rapoarte de 

progres/infor

mații 

prezentate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Deficiențe de 

comunicare și 

cooperare inter-

instituțională 

 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, cu 

MEI și cu MF 

Hotărârea 

Guvernului nr.895 

din 25.08.2005 

Acord de finanțare 

între RM și 

Asociația 

Internațională 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

Proiectului”) 

 

misiunilor de suport și 

de supraveghere din 

partea BM 

pentru Dezvoltare 

(IDA 5509-MD) 

Acord de 

împrumut între 

RM și Banca 

Internațională 

pentru 

Reconstrucție și 

Dezvoltare (IBRD 

8400-MD),  

Manualul 

operațional al 

PACII 

21.  5.2 Suport MEI în 

solicitarea extinderii 

termenului de 

implementare a PAC2 

 

Nota de 

argumentare 

și solicitarea 

în adresa BM 

elaborate 

Discuții 

purtate și 

decizii luate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Cooperare inter-

instituțională 

slabă 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică 

în promovarea 

politicilor 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, MEI 

și MF 

22.  5.3 Asigurarea 

suportului MEI și MF în 

procesul de negociere, 

aprobare și ratificare a 

Amendamentului 

privind finanțarea 

adițională a  PACII; 

 

Set de 

documente 

elaborat 

Amendament 

semnat 

Proiect de 

lege privind 

ratificarea 

Amendament

ului 

Notificarea de 

acceptare din 

partea BM 

Trimestrul  

III 

Bugetul 

PACII 

Cooperare inter-

instituțională 

slabă  

Tergiversarea 

luării deciziilor 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, MEI 

și MF 

23.  5.4 Suport MEI în 

implementarea și 

raportarea la BM a 

progresului pe marginea 

Plan de 

acțiuni 

implementat 

Trimestrul 

II 

N/A  

 

Cooperare inter-

instituțională 

slabă 

UIPAC  

în colaborare 

cu MEI și BM 
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Nr.d/o Obiective Acțiuni 

Indicatori de 

produs/ 

rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acțiunii/ 

Sursa de 

finanțare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

Planului de acțiuni 

privind indicatorii de 

performanță și 

finanțarea în bază de 

rezultat în cadrul PACII 

pentru anul 2021 

Rata de 

debursare a 

suportului 

bugetar 

Lipsa de 

consecvenţă şi 

susţinere politică  

24.  5.5 Asigurarea 

procesului de procurări 

și de management 

financiar  în cadrul 

PACII 

Plan de 

procurări 

coordonat cu 

BM 

Prognoze de 

debursări 

prezentate 

BM și MF 

Propuneri la 

CBTM / SSC 

2022-2024 

prezentate 

MEI 

Propuneri de 

buget pe anul 

2022 

prezentate 

MEI 

Rapoarte 

bugetare 

prezentate 

MEI 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Nerespectarea 

termenelor 

stabilite 

 

Posibile 

deficiențe de 

comunicare și 

colaborare 

interinstituțional

ă 

UIPAC 

în consultare 

cu BM, MEI 

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 

(subdiviziunea) 

Documente de 

referință 

Rapoarte 

financiare 

prezentate la 

BM 

25.  5.6 Efectuarea auditului 

situațiilor financiare ale 

UIPAC pentru anul 

2020 și anul 2021 

Raport de 

audit semnat 

si acceptat de 

BM 

Tr.III USD 13 

mii, 

Bugetul 

PACII 

Prezentarea 

întâziată a 

informațiilor 

 

UIPAC în 

comun cu 

compania de 

audit 

26.  5.7 Avizarea proiectelor 

de acte normative și 

furnizarea a diverse 

informații aferente 

activității PAC II 

Avize/informa

ții prezentate 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Nerespectarea 

termenelor 

stabilite 

UIPAC 

 

27.  5.8 Participarea la 

diverse evenimente de 

promovare, conferințe, 

seminare, etc. 

Număr de 

seminare 

Pe 

parcursul 

anului 

Bugetul 

PACII 

Sursele 

altor 

donatori 

Resurse de timp 

și resurse 

financiare 

limitate 

UIPAC 

 

 

 

COORDONAT: 

Specialist financiar       ________________    Viorica NECLEA 

 

Specialist în procurări  _________________   Natalia GORBATOVSKAIA         
   

      


