RAPORT
privind realizarea Planului de acțiuni al UIPAC pentru anul 2020
Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*

Numărul
actelor
normative evaluate
de către Grupul de
lucru
EIR
și
ponderea acestora
în numărul total de
acte publicate în
MO

Lunar
Pe
parcursul
anului

Realizat
În anul 2020 PAC2 a continuat finanţarea serviciilor de
consultanţă, oferite Cancelariei de Stat de către grupul de
experți (6 persoane) din cadrul Secretariatului Evaluării
Impactului de Reglementare (SEIR).
Conform rapoartelor prezentate, rata de conformare AIR a
crescut semnificativ de la 42% la mijlocul anului 2017 la 70%
la finele anului 2018, 75% la finele anului 2019 și la 77% la
finele anului 2020.

Rapoarte aprobate

Trimestrul
II

Realizat
Pentru consolidarea capacităților instituționale a autorităților
publice privind aplicarea noii metodologii de analiza a
impactului, conform HG 23/2019, în anul 2020 au fost
continuate activitățile legate de implementarea programului de
instruire de către compania de consultanță DAI Europe
(Marea Britanie) în parteneriat cu Centrul de asistență pentru
autoritățile publice (CAAP), în conformitate cu contractul
semnat la 2 octombrie 2019.
Deși termenul inițial de finalizare a contractului era stabilit 30
aprilie 2020, în legătură cu perturbațiile provocate de
pandemia Covid-19, termenul a fost extins pînă la 31.12.2020.
Totuși, prin aplicarea metodelor de activitate directă și la
distanță, echipa de experți a finalizat practic activitățile și a
prezentat la finele lui septembrie 2020 raportul final, care

I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE
Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător
1

2

Obiectivul 1
Îmbunătățirea
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)
1.2 Continuarea suportului oferit
Cancelariei de Stat în
dezvoltarea
capacităților
instituționale de analiză a
impactului prin finanțarea
serviciilor de consultanță
pentru
elaborarea
și
implementarea programului
de instruire în domeniul
analizei de impact, inclusiv
instruirea
formatorilor,
precum și elaborarea unei
platforme electronice

Manual/ghiduri
elaborate
Cursuri livrate cca.
50
de
funcționari/demnita
ri de nivel înalt;
15
instruiți

formatori

Propuneri
de
modificare
a
cadrului normativ
aferent analizei de
impact elaborate
Conceptul
noii
platforme elaborat

include un sumar al activităților desfășurate pe toată
durata proiectului (octombrie 2019 – septembrie 2020)
și anume:
 Instruirea unui număr de 103 de funcționari publici de
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Nr.

3

Obiective

Acțiuni

1.3 Suport Cancelariei de Stat în
implementarea registrului de
stat a controalelor (RSC)

Indicatori de
Produs/ rezultat

Registru functional
Rapoarte lunare

Termen de
realizare

Pe
parcursul
anului

Descrierea situaţiei*
nivel tehnic din cadrul autorităților administrației publice
centrale, consultanți din cadrul comisiilor parlamentare,
reprezentanți ai asociațiilor de business în cadrul a 5 runde de
instruire cu o durată de 5 zile fiecare (25 noiembrie-23
decembrie 2019);
 Instruirea unui număr de 46 funcționari/demnitari de
nivel înalt (secretari de stat, parlamentari) în cadrul a 3 runde
de instruire cu o durată de jumatate de zi (10-11 februarie
2020).
 Elaborarea manualului detaliat pentru efectuarea
analizei impactului, destinat funcționarilor publici;
 Elaborarea ghidului succint pentru efectuarea analizei
impactului, destinat funcționarilor/ demnitarilor de rang înalt;
 Acordarea asistenței ministerelor în planificarea și
elaborarea unor analize de impact pilot.
 Recomandarea revizuirilor pentru materialele cursurilor
de AIR din cadrul Academiei de Administrare Publică;
 Instruirea unui număr de 17 formatori din cadrul
Academiei de Administrare Publică, SEIR și alte instituții
selectate și acordarea asistenței acestora în livrarea
instruirilor;
 Analiza și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a
cadrului normativ și practic existent în domeniul analizei
impactului, inclusiv amendamente normative;
 Analiza platformelor web existente utilizate în procesul
de creație legislativă și consultări publice și dezvoltarea
funcționalităților necesare analizei impactului în cadrul
platformelor web.
La moment noua versiune a platformei particip.gov.md este în
proces de testare și ajustare, iar echipa de experți va asigura
instruirea utilizatorilor, mentenanța tehnică pe parcursul
primului an de funcționare și operarea ajustărilor necesare
după caz.
În curs de realizare
Pe parcursul anului 2020 a fost continuat suportul tehnic
oferit Cancelariei de Stat de către 2 experți pentru a asigura
funcționalitatea și a dezvolta sistemul informațional de
gestionare a controalelor de stat, în conformitate cu
Regulamentul privind ţinerea Registrului de Stat al
controalelor,
aprobat
prin
Hotărîrea
Guvernului
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
nr.464/2018.
În anul 2020 au fost organizate și desfășurate, cu suportul
experților, 14 activități de instruire privind utilizarea
Registrului de stat al controalelor la efectuarea controalelor,
precum și planificarea controalelor pentru anul 2021. În
cadrul cursurilor de instruire, participanții au fost
familiarizați cu aspectele practice de funcționare și utilizare
a Registrului de stat al controalelor aferente procedurilor
administrative privind inițierea și efectuarea controalelor
planificate, controalelor inopinate, controalelor în cadrul
procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau a licenței,
controalelor comune.
Pe parcursul anului au fost instituite noi funcționalități ale
Registrului de stat al controalelor (spre exemplu, fluxurile
aferente controlului în cadrul procedurii de eliberare a
actului permisiv și/sau licenței, amânarea controalelor în
temeiul art.25 lit.f) din Legea nr.131/2012, au fost revizuite
procesele de planificare a controalelor). Au fost elaborate
materiale video privind funcționalitățile noi, care au fost
diseminate utilizatorilor Registrului.
A fost finalizată interconexiunea Registrului de stat al
controalelor cu Sistemul informațional al Serviciului Fiscal
de Stat.
A fost inițiată implementarea semnăturii electronice
aplicabile pe documentele aferente controlului.
A fost inițiată interconexiunea Registrului de stat al
controalelor cu SIA GEAP în vederea eliminării dublării
acțiunilor operate în aceste registre.
În proces de implementare se află integrarea Registrului cu
SIA al Serviciului Fiscal de Stat în vederea asigurării
schimbului de date necesar planificării și efectuării
controalelor în cazul tuturor categoriilor de persoane pasibile
controlului (companii mari, gospodării țărănești (de fermier)
și deținători ai patentei de întreprinzător).
Registrul de stat al controalelor a fost creat de către
Corporaţia Financiară Internaţională, parte componentă a
Băncii Mondiale.
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
În curs de realizare
Rezultatele studiului din anul 2019 au fost prezentate de către
echipa BM în cadrul unui eveniment public din 3 martie 2020
în incinta Băncii Mondiale, la care au participat reprezentanți
ai partenerilor de dezvoltare, autorităților publice și ai
organizațiilor de business și mediului de afaceri din RM.
Studiul a fost remis in adresa Ministerului Economiei si
Infrastructurii pentru a fi făcut public și luat în calcul la
elaborarea noilor politici în raport cu mediul de afaceri.
În ce privește studiul pentru anul 2020, în luna septembrie a
fost aprobat chestionarul și metodologia cu eșantionul pentru
sondaj. Rezultatele studiului Cost of doing business pe anul
2020 denotă că indicatorul - timpul necesar întreprinderilor de
a se conforma cerințelor regulatorii - constituie 6,2% cu o
reducere de 2,6 p.p.comparativ cu anul precedent (8,8%).
Studiul „Cost of Doing Business” este efectuat anual timp de
ultimii 15 ani consecutivi. Acesta măsoară percepția mediului
de afaceri privind interacțiunea cu autoritatile publice centrale
si instituțiile subordonate prin prisma timpului și resurselor
financiare alocate pentru a trece procedurile impuse de
autorități pentru obținerea unor documente și certificate, care
denotă conformarea cu cerințele legale in cateva domenii
distincte.
Realizat
În anul 2020 PAC 2 a continuat să acorde suport MEI prin
intermediul a 4 consultanți locali, pentru a asista MEI în unele
domenii de competență, cum sunt: politici economice și
aspecte juridice, atragerea investitiilor și competitivitate,
acces la finanțe, consolidare instituțională.

4

1.4 Efectuarea studiului anual
„Cost of Doing Business –
2020”

Studiu efectuat/
Rapoarte aprobate

Trimestrul
IV

5

1.5 Continuarea suportului și
expertiză furnizate MEI de
către echipa de experți pe
domeniile de competență
(politici economice și
aspecte juridice, atragerea
investitiilor și
competitivitate, acces la
finanțe, etc)

Rapoarte aprobate

Lunar

Totodată, urmare a finalizării contractelor cu 2 consultanți
actuali, în luna iunie și ulterior în august, au fost contractați
2 consultanți noi, obiectivul de bază al cărora fiind oferirea
suportului necesar MEI pentru elaborarea politicilor
economice în situația de criza și post-criza provocate de
pandemia COVID-19.
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Nr.
6

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*

1.6 Continuarea expertizei și
suportului în dezvoltarea,
testarea și implementarea SIA
GEAP, precum și asigurarea
suportului necesar agențiilor
emitente în aplicarea SIA
GEAP

Sistem operational
in
regim
de
producere cu 150
acte
permisive
configurate
si
accesibile
pe
portalul
guvernamental
servicii.gov.md

Pe
parcursul
anului

În curs de realizare
Întru realizarea prevederilor și planului de acțiuni la HG 753
din 14.06.2016, cu modificările ulterioare, cu privire la
implementarea SIA GEAP, dezvoltarea și cele 30 luni de
mentenanță a platformei a fost încheiată la 31.12.2020.
De la lansare în iulie 2018 și pînă la finele lunii noiembrie
2020 numărul solicitărilor de acte permisive prin intermediul
SIA GEAP a constituit cca 61 mii cereri, fiind eliberate 52 mii
acte permisive. Pentru actele permisive emise prin SIA GEAP
de catre autoritatile emitente au fost incasate mijloace
financiare in valoare de cca. 45,3 mln lei.
Rata medie a cererilor depuse online constituie 44% către
finele anului 2020. Este un rezultat bun pentru primii doi ani
de operare a sistemului. Totuși există spațiu pentru a majora
aplicarea in regim on-line. Există două modalități de
impulsionare a procesului dat, prima prin intermediul
campaniei de informare la nivel naţional, care este pe rol, şi a
doua prin intermediul interoperabilităţii dintre sistemele ebanking ale băncilor comerciale și sistemul de plăți
electronice al Guvernului (MPay).
Pentru a majora rata de utilizare a SIA GEAP în luna iunie
2020 a fost lansată campania de informare privind
funcţionalităţile şi avantajele platformei electronice.
Campania este preconizată pe o durată de 9 luni şi are drept
scop informarea prin diverse metode de comunicare a
existenţei platformei electronice, a avantajelor pentru
business, inclusiv optimizarea costurilor şi timpului de
conformare pentru antreprenori. Totodată, intreprinderile sunt
informate cu privire la posibilitatea de a aplica online, iar
valide vor fi doar actele emise cu un cod unic generat automat
de SIA GEAP. Modificările propuse la Legea 160, în acest
sens, au fost aprobate de Parlament si publicate in Monitorul
Oficial la inceputul lunii august 2020. Prevederile respective
vor intra in vigoare in luna februarie 2021.
În scopul extinderii aplicării SIAGEAP, precum și în
coordonare cu AGE Banca Mondială, s-a decis dezvoltarea
unui modul în cadrul SIAGEAP pentru actele permisive în
construcții. În acest scop, în lunile septembrie – noiembrie,
UIPAC a organizat procesul de procurări, iar la 18 decembrie
2020 a fost semnat contractul cu compania Alfasoft SRL.
Conform contractului, sub-sistemul va fi elaborat pînă la 30

Număr de acte
permisive solicitate
și eliberate prin SIA
GEAP
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Nr.

7

Obiective

Acțiuni

1.7 Suport MEI și Cancelariei
de Stat în implementarea unei
campanii de mediatizare și

Indicatori de
Produs/ rezultat

Caiet de
elaborat

sarcini
si

Termen de
realizare

Trimestrul
II

Descrierea situaţiei*
iunie 2021cu o perioadă de garanție/mentenanță de 12 luni.
Aspecte in funcţionarea SIA GEAP. În baza prevederilor HG
551/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de ținere a Registrului actelor permisive modificarea
proceselor și ajustarea formelor de documente setate în SIA
GEAP sunt în responsabilitatea instituțiilor emitente de acte
permisive.
Agenția Servicii Publice în calitate de administrator al SIA
GEAP nu are suficientă capacitate și inițiativă de a efectua
modificări în procesele de emitere și gestionare a actelor
permisive și și-a asumat doar rolul de administrator al
infrastructurii și nu participă în procesul de administrare a
conținutului.
Contractul de mentenanță cu compania DotGov Solutions,
care a expirat la 31.12.2020, a prevăzut ajustări neesențiale a
proceselor deja setate în sistem, înlăturarea neconformităților
și erorilor depistate pe parcursul utilizării sistemului. La
moment, însă, mai multe instituții intenționează sau deja au
lansat modificări la cadrul legal care reglementează
administrarea actelor permisive, ceea ce va implica ajustarea
proceselor deja setate în sistem, sau apariția unor noi;
modificarea formelor și documentelor din sistem; revizuirea
rolurilor utilizatorilor sistemului, etc.
Reieşind din necesitatea bugetării activităţilor de mentenanţă
pentru anul 2021 și transferul funcţiilor de Posesor şi
Deținător către Agenția Guvernare Electronică, experții CEP
în comun cu MEI au elaborat un proiect de modifcări la unele
hotărîri de guvern, în speță HG 550/2018, HG 551/2018, HG
753/2016 şi l-a propus Cancelariei de Stat pentru avizare
autorităţilor. Respectiv, prin HG nr. 913 din 16.12.2020 s-a
decis ca funcțiile de posesor și administrator al SIAGEAP va
fi Agenția Guvernare Electronică, iar MEI și ASP vor asigura
transmiterea platformei cu toate atributele necesare.
Transferul SIAGEAP în scopuri contabile de la UIPAC la
Agenţia Guvernare Electronică. Odată cu aprobarea de
Guvern a modificărilor menţionare supra UIP va efectua
transmiterea în scopuri contabile a SIA GEAP către Agenția
Guvernare Electronică.
În curs de realizare
Pentru intensificarea utilizării SIAGEAP, s-a decis lansarea
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Nr.

Obiective

Acțiuni
comunicare privind aplicarea
SIAGEAP

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

coordonat cu BM
Concurs
selectare
Companiei
organizat

unei campanii de informare a mediului de afaceri. Ca urmare
a finalizării procedurilor de achiziții, la 1 aprilie 2020 a fost
semnat contractul cu RGP Grup SRL.

de
a

În perioada aprilie-decembrie 2020 au fost întreprinse mai
multe activități menite să mediatizeze și să promoveze
aplicarea SIAGEAP în eliberarea actelor permisive. Printre
principalele sunt: elaborarea și postarea spoturilor video și
audio; elaborarea video testimonial; elaborarea bannerelor;
plasarea panourilor stradale, reportaje și publicitate în media
scrisă și online, etc.

Contract semnat și
validat de BM
Campanie
implementată

8

9

1.8
Suport
Consiliului
Concurenței in organizarea
seminarelor de instruire în
domeniul
concurenței
și
ajutorului de stat

Numarul
evenimente
organizate
raioane

de

1.9 Continuarea suportului
oferit Consiliului Concurenței
pentru
modernizarea
platformei
existente
de
gestionare a ajutorului de stat
(SIRASM).

Caiet de sarcini
elaborat
si
coordonat cu BM

in

Pe
parcursul
anului

Numarul
persoanelor
instruite

Contract semnat si
validat de BM
Platforma
modernizata,
ghiduri elaborate

Descrierea situaţiei*

Trimestrul
III

Activitățile vor continua pînă la finele lunii aprilie 2021.
În curs de realizare
Proiectul oferă suport financiar Consiliului Concurenței (CC)
în procesul de organizare şi livrare a seminarelor regionale în
domeniul concurenței și ajutorului de stat. Subiectul dat a fost
coordonat cu BM și s-a agreat că proiectul va rambursa o
parte din cheltuielile suportate de CC cu organizarea
seminarelor regionale. UIPAC a semnat cu CC un contract,
prin care s-a agreat formula de plată, la fel şi documentele
contabile şi confirmative, care demonstrează implementarea
activităţilor. Plăţile în favoarea CC vor fi efectuate în bază de
rambursare a cheltuielilor efectuate de facto. Bugetul total
constituie 12 mii dolari SUA.
Până la moment CC a raportat și a prezentat dovezile de
cheltuieli pentru 13 din 16 seminare planificate, la care au
participat 726 persoane. Costurile aferente în suma de 3,2 mii
dolari SUA au fost rambursate de PAC2 conform contractului.
În legătură cu situația pandemică în anul 2020 Consiliul
Concurenței nu a solicitat cofinanțarea UIPAC.
Realizat
Consiliul Concurenței cu sprijinul companiei dezvoltatoare
(Trimaran SRL) face progrese în ceea ce privește
îmbunătățirea platformei și a proceselor conexe privind
raportarea ajutorului de stat pentru creșterea transparenței,
eficacității și îmbunătățirea capacităților Consiliului. Sistemul
modernizat SIRASM este intens pilotat și testat conform
cerințelor și funcționalităților dezvoltate. Acesta este integrat
deja cu serviciile disponibile pe Mcloud, astfel a fost efectuată
livrarea datelor din baza veche pe platforma modernizată a
SIRASM.

7

Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
A fost lansat in producţie in luna decembrie 2020, iar perioada
de mentenanță va dura pînă la finele lunii mai 2021.
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11

12

1.10 Suport și expertiză
Consiliului Concurenței în
efectuarea studiilor sectoriale
(asigurări,
aviația
și
aeronatica)
privind
identificarea
concurenței
neloiale și a barierelor
concurențiale

Studii efectuate

1.11 Suport și expertiză
Consiliului Concurenței în
revizuirea
legislației
în
domeniul concurenței

Rapoarte aprobate

1.12
Suport
Consiliului
Concurenței în contractarea
serviciilor de revizuire și
îmbunătățire a paginii web

Rapoarte aprobate

Proiect
de
modificare elaborat

Rapoarte aprobate
Pagina
actualizata

web

Pe
parcursul
anului

Trimestrul
II

Trimestrul
IV

Realizat
Proiectul PACII prevede elaborarea studiilor concurențiale
pentru trei sectoare: (i) sectorul asigurări (ii) servicii
aeroportuare și aeriene și (iii) achiziții publice, identificate ca
fiind sensibile din punct de vedere concurențial.
Pe parcursul anilor 2017-2018 au fost inițiate studiile pentru
primele două sectoare (asigurări și aviația), ambele fiind
efectuate de către o companie de consultanță din Marea
Britanie. Rapoartele intermediare elaborate și prezentate de
consultant au fost supuse revizuirii din partea experților BM,
care au solicitat o evaluare mai aprofundată. În luna august
2019 au fost aprobat raportul final pe studiul pe asigurări, iar
în luna iunie 2020 a fost aprobat raportul final pe domeniul
aviației.
În curs de realizare
La 15 ianuarie 2020 a fost semnat contractul cu Consortiul
creat din Business and Strategies in Europe SA, Belgia (lider),
Consiliul Concurentei din Lituania (partener) și Consiliul
Concurentei din România (partener).
În legătură cu situația pandemică provocată de COVID19,
activitățile de revizuire a legislației au fost îndeplinite cu
întîrziere. În luna octombrie 2020 Consultantul a prezentat
proiectul modificărilor la Legea Concurenței, aprobat de către
Consiliul Concurenței. Urmare a examinării raportului de
către experții Băncii Mondiale, a fost organizată o
videoconferință, în cadrul căreia au fost discutate comentariile
Băncii Mondiale. La moment, raportul se află în proces de
definitivare.
Confom contractului, proiectul de modificare a legislației
urmează a fi finalizate către finele lunii mai 2021.
Nerealizat
Ca urmare a discuțiilor cu Consiliul Concurenței și având în
vedere necesitatea finalizării contractelor existente, activitatea
în cauză a fost amânată pentru anul 2021.

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

8

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*

Rapoarte aprobate

Trimestrul
IV

2.2 Elaborarea studiului anual
cu privire la notorietatea și
eficacitatea
programelor
ODIMM si Agenției de
Investiții

Studiu efectuat/
Rapoarte aprobate

Trimestrul
IV

2.3 Suport ODIMM în
consolidarea
capacităților
departamentului nou creat de
promovare a exporturilor

Caiet de sarcini
elaborat si agreat cu
BM

Trimestrul
IV

În curs de realizare
La 6 iulie 2020 a fost încheiat contractul cu compania
dezvoltatoare AV-Macrocom.
Pînă în prezent, au fost prezentate și aprobate de către
ODIMM 3 rapoarte de progres din 5 rapoarte prevăzute
conform contractului.
În curs de realizare
Studiul cu privire la notorietatea și eficacitatea programelor
ODIMM si Agenției de Investiții pe anul 2020 este realizat în
cadrul contractului existent cu Magenta SRL din 23
decembrie 2019.
Către luna noiembrie 2020 a fost aprobată Metodologia și
chestionarul de intervievare a beneficiarilor ODIMM și AI.
În pofida anumitor provocări anunțate de consultant, legate de
identificarea beneficiarilor și colectarea informațiilor,
activitățile sunt în proces de implementare și urmează a fi
finalizate către finele lunii februarie 2021.
În curs de realizare
Departamentul de promovare a exportului a fost creat in
cadrul ODIMM. Astfel instituţia cu paşi mici, dar siguri, se
focusează și pe companiile care au crescut din segmentul
start-up și au aspirații la export.
În lunile octombrie-noiembrie 2020 ODIMM în comun cu
UIPAC au elaborat Caietul de sarcini pentru contractarea unui
consultant străin.
Către finele anului 2020 UIPAC a lansat procesul de achiziție,
solicitând exprimarea de interese din partea companiilor de
consultanță.

Nr.

Obiective

Acțiuni

13

Obiectivul 2
Dezvoltarea
sectorului ÎMM prin
consolidarea
instituțională
a
ODIMM și MIEPO
(Componenta
“Dezvoltarea
sectorului IMM”)

2.1
Suport ODIMM în
actualizarea
sistemului
informațional de gestionare a
garanțiilor la creditele oferite
IMM.

14

15

16

2.4 Suport ODIMM în
procurarea soft-ului ArcGIS

Indicatori de
Produs/ rezultat

Concurs
selectare
companiei
consultanță
organizat

de
a
de

Servicii
consultanță
contractate

de

Caiet de sarcini
elaborat si agreat cu
BM

Trimestrul
III

Nerealizat
Ca urmare a discuțiilor cu ODIMM s-a convenit anularea
acestei activități din Planul de procurări a UIPAC.

Trimestrul
IV

Realizat
La solicitarea ODIMM și ca urmare a aprobarii Caietului de
sarcini și a specificațiilor tehnice, UIPAC a organizat

Concurs organizat
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2.5 Suport ODIMM în
amenajarea noilor oficii ale
ODIMM

Soft procurat și
instalat
Caiet de sarcini
elaborat si agreat cu
BM

9

Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

concursul de achiziție și a contractat compania ForsCompiuters pentru livrarea echipamentului IT pentru ODIMM
în sumă totală de 42,9 mii dolari SUA.
Echipamentul a fost livrat și recepționat de ODIMM la 28
decembrie 2020.

Concurs organizat
Soft procurat
instalat

Descrierea situaţiei*

și

Act de primirepredare semnat

Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor
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2.6 Suport Agenției de
Investiții în organizarea și
implementarea misiunilor de
export pe anumite piețe
selectate

Caiet de sarcini
elaborat si agreat cu
BM

Trimestrul
III

Concurs organizat
Servicii
consultanță
contractate

de

Rapoarte aprobate
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2.7 Elaborarea noii pagini web
pentru Agentia de Investitii

Servicii
consultanță
contractate

de
cu

Trimestrul
III

În curs de realizare
Una din activitățile de sprijin a Agenției de Investiții din
partea Proiectului este finanțarea misiunilor de export în
identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru
antreprenorii locali. În acest context, în luna septembrie 2020
a fost contractată compania de consultanță Gateway &
Partners, care va ajuta Agenția în procesul de organizarea și
efectuare a misiunilor naționale de export în piețele țintă
selectate pentru impulsionarea exportului.
Următoarele rezultate și obiective sunt așteptate după
implementarea activităţilor din caietul de sarcini: (i) 6 misiuni
de export către diferite piețe țintă organizate pentru cel puțin
60 de firme locale cu potențial de export; (ii) participarea la 5
întâlniri b2b / companie pe piață țintă; (iii) cel puțin 10% din
toate firmele care participă la misiuni de export vor fi angajate
într-o nouă vânzare la export în 6 luni după finalizarea
misiunii; și (iv) cel puțin 15% din toate firmele care participă
la misiuni de export vor fi angajate într-o nouă vânzare de
export în 12 luni după finalizarea misiunii.
La prima etapă Consultantul va efectua un studiu de cercetare
identificând 5 subsectoare / sectoare de nișă, care au potential
de export și pe baza constatărilor validate pentru fiecare dintre
aceste subsectoare, va efectua o cercetare a piețelor țintă. În
coorodnare cu Agenția de investiții pe baza rezultatelor
cercetării, vor fi selectate, cel mult, trei sectoare potențiale de
export din cinci acoperite de cercetare. Ulterior, pe baza
rezultatelor cercetării, vor fi selectate piețele de destinație
pentru misiunile de export.
Realizat
Contractul cu compania dezvoltatoare (Trigava SRL) a fost
semnat la 27 martie 2020.

10

Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

demararea
lucrarilor
Rapoarte aprobate

20

2.8 Suport Agentiei de
Investitii pentru efectuarea
studiului de segmentare pentru
industria turismului

Caiet de sarcini
elaborat si agreat cu
BM
Servicii
consultanță
contractate
demararea
lucrarilor

Trimestrul
IV

de
cu

21

2.9 Suport Agentiei de
Investitii în organizarea unor
sesiuni de Export mornings

3 sesiuni de export
morning organizate

22

2.10 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

Mai,
Iunie,
Septembrie
Pe
parcursul
anului

Descrierea situaţiei*
În luna noiembrie 2020 au fost finalizate lucrările de
dezvoltare a paginii web și începînd cu luna decembrie a
demarat perioada de mentenanță de 6 luni, care se va finaliza
la finele lunii mai 2021.
Noua pagina web a Agenției de Investiții va oferi: (i)
informații despre proiectele în curs de desfășurare; (ii)
oportunități de export pentru companii locale, precum și
oportunități de investiții pentru investitori locali și străini; (iii)
link-uri către surse / parteneri relevanți și de încredere; (iv)
noutăți social-economice din țară și străinătate; (v)
oportunități sectoriale; (vi) evenimente organizate în sprijin
IMM; (vii) platforma interactivă de discuții pentru a permite
adresarea întrebărilor, propuneri pentru îmbunătățirea
mediului de afaceri, etc.; și (viii) exportul și promovarea
investițiilor.
În curs de realizare
Ca urmare aprobării caietului de sarcini privind efectuarea
studiului de segmentare pentru industria turismului, în
perioada august-septembrie UIPAC a organizat procesul de
procurări și a finalizat concursul de selectare. Contractul cu
compania americană Solimar International a fost semnat la 15
octombrie 2020 pentru o perioadă de 8 luni.
Către finele lunii decembrie 2020 a fost prezentat spre
coordonare Raportul de inițiere, in conformitate cu care se vor
desfășura activitățile ulterioare conform caietului de sarcini
aprobat.
Nerealizat
Ca urmare a discuțiilor cu Agenția de Investiții la subiectul
dat, pentru această activitate au fost identificate alte surse de
finanțare (GIZ).
Realizat
În anul 2020 PAC2 în parteneriat cu ODIMM și în coordonare
cu Banca Mondială a co-finanțat 1 eveniment de promovare și
susținere a mediului de afaceri, după cum urmează:
1.
28.12.2020 – Concursul național anual “ÎMM –
model de responsabilitate socială” și „Cel mai bun
antreprenor din sectorul ÎMM” – organizată de către MEI în
parteneriat cu ODIMM. Din cauza pandemiei COVID 19 și
restricțiilor impuse, evenimentul a fost on-line, iar fizic la
eveniment au participat circa 50 de antreprenori, reprezentanți

11

Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai
instituțiilor de suport în afaceri. PAC2 a acoperit costurile de
locațiune a sălii și a echipamentului din Palatul Republicii în
sumă de 2,5 mii dolari SUA.

Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor
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Obiectiul 3
Co-finanţarea
prin
granturi
a
IMM
pentru
sporirea
competitivității
la
export
(Componenta
“Dezvoltarea
sectorului IMM”)

3.1 Asigurarea procesului de
a) recepționare, evaluare și
aprobare a proiectelor de
îmbunătățire a afacerii din
partea IMM pentru obținerea
granturilor de co-finanțare
b) examinarea solicitărilor de
plată a granturilor de cofinanțare (rambursare a 50 la
sută din cheltuielile suportate)

Nr de acorduri de
grant
semnate
(minim 30)

Gradul de achitare a
sumelor
conform
acordurilor
încheiate

Pe
parcursul
anului

Realizat
În anul 2020 au fost încheiate 53 noi acorduri de granturi de
cofinanțare în valoare totală de 10,2 mil. lei. Valoarea medie a
unui grant aprobat per beneficiar este de 192 mii lei. Totodată,
în conformitate cu proiectele de îmbunătățire a afacerii, cei 53
beneficiari aprobați planifică să implementeze cumulativ 248
de servicii de dezvoltare a afacerii (studii de marketing,
training, certificare, etc). Din cele 53 acorduri semnate, 21
agenți economici au inclus procurarea echipamentului de
producere în sumă de 2823 mii lei, în limita a 40% din suma
grantului aprobat.
În anul 2020 pentru acordarea granturilor de co-finanțare, au
fost efectuate cheltuieli în sumă de 11,6 mil.lei (echivalentul a
673,4 mii USD) sau circa 93 la suta din suma bugetată.
Cumulativ în perioada de implementare a proiectului (20152020), au fost aprobate și semnate 312 de acorduri de
cofinanțare în valoare totală de 126,3 mil. MDL, inclusiv din
grant – 61,9 mil. MDL.
E de menționat, că pe parcursul implementării subcomponentei de granturi, în urma nerespectării termenilor și
obligațiilor contractuale, au fost reziliate 45 de acorduri de
grant.
Astfel, la finele anului 2020 erau în vigoare 267 de acorduri
de grant, cu valoarea cumulativă a proiectelor de 110,9 mil.
MDL (echivalent a 6,4 mil. USD), inclusiv din grant – 54,3
mil. MDL (echivalent a 3,2 mil. USD). Valoarea medie a unui
grant alocat IMM în perioada 2015-2020 constituie 203 mii
MDL (echivalent a 11,8 mii USD). Totodată, cheltuielile
PAC2 pentru granturi de cofinanțare în perioada 2015 - 2020
au constituit circa 32,8 mil.lei (echivalentul a 1,87 mil. dolari
SUA) sau circa 69 la sută din bugetul total alocat pentru
componenta de granturi în cadrul PAC2.
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
Conform rapoartelor de progres prezentate, circa 42 la sută
din beneficiarii de granturi, datorită suportului PAC2, sunt
angajați în activități de export. De asemenea, beneficiarii de
granturi au raportat crearea pe parcursul anilor 2016-2019 a
745 locuri de muncă noi sau o medie de 5,3 locuri de muncă /
participant și au înregistrat vânzări din export în valoare de
USD 22,6 mln.
Deși UIPAC întreprinde măsuri de informare si comunicare
privind oportunitățile aplicării la granturi, IMM dau dovada
de capacități insuficiente de pregătire a proiectelor de
îmbunătățire a afacerilor. Mai mult, ca urmare a procesului de
monitorizare s-a dovedit ca multi beneficiari, cu care s-au
încheiat acorduri de grant implementează proiectele foarte
lent, depășind termenele stabilite pentru implementarea
activităților agreate. Ca regula, motivul de baza fiind
schimbarea priorităților in activitatea companiei. In acest
context, s-a observat ca întreprinderile monitorizate si
contactate mai des din partea proiectului, au rezultate mai
bune in implementarea activităților propuse si respectiv în
atingerea obiectivelor de export.

24

Obiectivul 4
Facilitarea accesului
companiilor
exportatoare
la
finanțare pe termen
mediu
și
lung
(Componenta “Acces
la finanțare”)

4.1
Acordarea
finanțării
companiilor orientate spre
export, prin intermediul Liniei
de Credit, pentru investiții si
capital circulant

Numărul
subîmprumuturilor
aprobate/ finanțate
(minim 12)

Pe
parcursul
anului

Totodată, pentru a spori atractivitatea componentei, precum
și pentru valorificarea resurselor disponibile, suplimentar la
extinderea termenului de implementare până in iulie 2021 și
majorarea plafonului de grant la 300 mii MDL per beneficiar,
în luna mai 2020 a fost majorată cota admisibilă pentru
procurarea echipamentului de la 30 la 40 la sută din valoarea
proiectului.
Realizat
În anul 2020 - pentru facilitarea accesului companiilor
orientate spre export, prin intermediul Liniei de Credit, au fost
aprobate și finanțate 16 proiecte/sub-imprumuturi în sumă de
85,1 mil. lei sau echivalentul a circa 5 mil. USD, ceea ce
constituie circa 98 la sută din suma bugetată pe anul 2020.
Valoarea medie a împrumutului per beneficiar în anul 2020 a
constituit circa 5319 mii lei sau echivalentul a 312 mii dolari
USD.
Cumulativ de la începutul proiectului, în perioada 2015 septembrie 2020 au fost aprobate și finanțate 157 proiecte în
valoare de 530,87 mil.lei sau echivalent a 29,4 mil. USD, din
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
care circa 67 la sută constituie proiecte de investiții cumulate
cu capital circulant. Valoarea medie a unui sub-împrumut în
perioada 2015-2020 a constituit circa 3,4 mil.lei sau
echivalentul a circa 187,3 mii USD per beneficiar.
Circa 66 la sută constituie subproiecte de investiții cumulate
cu capital circulant.
Cea mai mare parte a sub-împrumuturilor (99%) a fost
furnizată întreprinderilor din agricultură și industria agroprocesării, iar circa 70% din valoarea împrumuturilor aprobate
au fost oferite exportatorilor direcți. Din suma totală 73 la sută
constituie împrumuturile pe termen mediu și lung (mai mult
de 36 luni).
În perioada 2015-2020 în cadrul întreprinderilor beneficiare
de împrumuturi recreditate au fost create circa 796 de locuri
noi de muncă.
Astfel, la finele anului 2020, gradul de implementare a Liniei
de credit PAC2 constituie 100%, fiind impulsionat de
extinderea spectrului băncilor eligibile, inclusiv BCR
Chisinău și MAIB, precum și de reducerea începând cu luna
iulie 2020 a ratei dobanzii la împrumuturile decontate în MDL
ca urmare a modificării formulei de calcul a ratei dobânzii la
MDL reieșind din rata de refinanțare a BNM (3,25%). Un rol
important și un imbold în accesarea resurselor PAC2 de către
agenții economici, au fost facilitățile fiscale și vamale, oferite
la livrările de bunuri și servicii finanțate din contul PAC2 atît
la import, cît și pe teritoriul țării.

Sub-programul: Planificare și management instituțional
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Obiectivul 5
Suport la gestionarea
Proiectului PAC II
(Componenta
“Managementul
Proiectului”)

5.1 Comunicarea cu BM,
partenerii și beneficiarii PACII
privind
planificarea
și
raportarea
periodică
a
progresului
(cadrul
de
rezultate), inclusiv conlucrarea
pe parcursul misiunilor de
suport și de supraveghere din
partea BM

Număr de misiuni
Rapoarte
de
progres/informații
prezentate

Pe
parcursul
anului

Realizat
În anul 2020 au avut loc 5 misiuni ale Băncii Mondiale, având
drept scop monitorizarea și suport la implementarea PACII.
Din ele 2 misiuni au fost focusate pe suport la implementarea
SIAGEAP (Goran Vranic), 1 misiune dedicată componentei
de granturi (Daniel Ortiz del Salto) și 2 misiuni de ordin
general sub conducerea Task Leader (Tarik Sahovic). Echipa
UIPAC a elaborat și prezentat rapoarte de progres, precum și
diverse informații solicitate atît la etapa de pregătire, cît și în
decursul misiunilor propriu-zise.
Suplimentar, din partea specialiștilor oficiului BM în
Moldova în luna iunie 2019 au avut loc 2 misiuni de
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
supraveghere a proiectului PACII pe aspecte vizînd revizuirea
ex-post a procurărilor și a managementului financiar.
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5.2 Asigurarea suportului MEI
în procesul de aprobare și
ratificare a Amendamentului la
Acordurile de finanțare pentru
realizarea PACII

Amendament
semnat

Trimestrul
I

Set de documente
elaborat
Notificarea
de
acceptare din partea
BM

27

5.3 Identificarea in comun cu
MEI a domeniilor/acțiunilor ce
necesită suport din partea BM
și inițierea discuțiilor cu
privire la eventuala extindere a
finanțării PAC2

Nota
de
argumentare
și
solicitarea în adresa
BM elaborate
Discuții purtate și
decizii luate

Realizat
Amendamentul nr.1 la Acordurile de finanțare pentru
realizarea PAC2 a fost semnat de Ministrul Finanțelor la 30
ianuarie 2020. A fost ratificat de Parlament prin Legea nr.77
din 21 mai și promulgat de Președinte prin Decretul nr.DP
1587/2020 din 28 mai 2020.
Urmare a notificărilor MAEIE din iulie 2020, Banca
Mondială emis declarația de punere în aplicare (Declaration
of Effectiveness) din 2 octombrie 2020.

Pe
parcursul
anului

Realizat
Termenul de implementare a proiectului expiră în 30 iulie
2021. Începand cu luna martie curent Ministerul Economiei şi
Infratsructurii a adresat demersuri repetate Ministerului
Finanţelor solicitând iniţierea negocierilor cu Banca Mondială
privind extinderea proiectului şi alocarea resurselor adiţionale.
Urmare a ultimului demers, MoF a solicitat MEI prezentarea
argumentării economico-financiare a impactului resurselor de
a fi alocate, la fel şi descrierea activităţilor, preconizate în
perioada de extindere a proiectului.
UIPAC in conformitate cu solicitarea MoF, a efectuat un
studiu privind impactul activităţilor preconizate, inclusiv
argumentarea economică şi financiară, care a fost prezentată
de către MEI la mijlocul lunii octombrie în atenţa MoF.
La 25 noiembrie 2020 (scr. Nr.14/3-07/462) MF a remis la
BM solicitarea de finanțare adițională a PAC2. Aceasta va
permite aprofundarea reformelor susținute de acesta, precum
și adăugarea de noi dimensiuni sprijinului acordat de Guvern
sectorului privat. Aceste domenii includ, dar nu vor fi limitate
la: (i) sprijin companiilor cu potenţial de export prin
intermediul resurselor adiţionale alocate componentei de
granturi de co-finanţare; (ii) acces la finanţare pentru
atenuarea riscului de credit şi cerinţelor mari de gaj prin
intermediul resurselor care vor suplini fondul de garantare a
împrumuturilor; (iii) suport bugetar direct prin intermediul
matricei de finanţare în bază de rezultate; (iv) îmbunătățirea
mediului de afaceri cu extinderea ghișeului unic asupra altor
servicii publice; (v) implementarea registrului unic integrat cu
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
dezvoltarea sistemului digital on line de înregistrare și postînregistrare a afacerii; (vi) sprijin ODIMM şi Agenţiei de
Investiţii pentru consolidarea capacităţilor instituţionale; (vii)
extinderea reformei actelor pemisive și a soluției de ghișeu
unic electronic la nivelul APL-lor, digitalizarea autorizației de
construire și altor acte permisive emise de APL; (viii) sprijin
pentru continuarea reformei inspecțiilor, în special investiții în
infrastructură și instrumente moderne pentru întărirea
capacităților instituționale ale autorităților de control, etc.

28

5.4 Elaborarea in comun cu
MEI și coordonarea cu BM a
planului de acțiuni pentru
implementarea indicatorilor de
performanță și finanțarea în
bază de rezultat în cadrul
PACII pentru anul 2020

Plan de acțiuni
elaborat și agreat cu
BM

Trimestrul
II

29

5.5 Asigurarea procesului de
procurări și de management
financiar în cadrul PACII

Plan de procurări
coordonat cu BM

Pe
parcursul
anului

Prognoze
de
debursări prezentate
BM
Propuneri la SSC
2021-2023
prezentate MEI
Propuneri de buget

Realizat
Prin notificarea din 21 februarie 2020 Banca Mondială a
aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea indicatorilor
de performanță și finanțarea în bază de rezultat în cadrul
PACII pentru anii 2020-2021. De asemenea, au fost agreate
unele modificări la Protocolul de raportare a rezultatelor la
indicatorul 1 privind performanța autorităților cu funcții de
reglementare, precum și la indicatorii 3 si 4 aferenți
documentelor strategice și bugetării ODIMMși AI.
În luna septembrie 2020 a fost aprobată debursarea sumei de
80750 SDR (echivalemtul a 113 mii dolari SUA) pentru
aprobarea și publicarea Metodologiei de analiză a impactului.
În ce privește raportul privind îndeplinirea DLI 1 in luna iulie
BM a prezentat obiecții și și-a exprimat îngrijorarea față de
modificările operate în legislație aferente controalelor de stat.
Urmare a discuțiilor între BM și MF, MEI, s-a convenit
asupra necesității ajustării unor prevederi. Astfel, în luna
decembrie Parlamentul a adoptat modificările corespunzătoare
la legislație, iar la 18.01.2021 MEI a informat repetat BM și a
solicitat debursarea sumei de 161500 SDR (echivalentul 226
mii dolari SUA).
Realizat
Procesul de procurări și de management financiar al PACII a
fost asigurat în conformitate cu cerințele, normele și
procedurile Băncii Mondiale și prevăzute în documentația de
proiect (Acordul de finanțare/împrumut, PAD, Manualele
operaționale).
În special, periodic sunt prezentate BM prognoze actualizate
de debursări și rapoarte financiare trimestriale, precum și
coordonate ajustări în Planul de procurări al Proiectului.
Suplimentar, în corespundere cu legislația privind finanțele
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Nr.

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Termen de
realizare

Descrierea situaţiei*
publice, au fost elaborate și prezentate MEI și MF diverse
informații bugetare, în special: raportul de implementare a
strategiei sectoriale de cheltuieli pe anul 2019, rapoarte
privind executarea bugetului 2019, prognoza fluxului de
întrări externe și propuneri la SSC 2021-2023, rapoarte
financiare periodice 2020, rapoarte de performanță pe
programe, etc.

pe
anul
2021
prezentate MEI
Rapoarte bugetare
prezentate MEI
Rapoarte financiare
prezentate la BM

De asemenea, la începutul anului 2020 a fost elaborat și
prezentat MEI Raportul anual de autoevaluare a sistemului
de management financiar și control intern, și emisă
declarația de răspundere managerială, în corespundere cu
cadrul legal în vigoare.
În perioada mai – iunie 2020 a fost efectuat auditul
situațiilor financiare ale PACII pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2019. După coordonarea cu BM, Raportul de
audit a fost publicat pe pagina web și a fost remis spre
informare MEI, MF și DLC.

30

5.6
Monitorizarea
implementării proiectelor de
îmbunătățire
a
afacerii
aprobate din contul PACII

Număr de vizite la
beneficiari

Pe
parcursul
anului
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5.7
Dezvoltarea
și
implementarea
unui
soft
pentru facilitarea gestionării
proceselor aferente schemei de
co-finanțare prin granturi

Soft elaborat
implementat

și

Trimestrul
II

32

5.8 Elaborarea celui de-al
doilea raport de evaluare a
impactului co-finanțării prin
granturi asupra activității
beneficiarilor

Raport elaborat și
coordonat cu BM

Trimestrul
II

Realizat
Pe parcursul anului 2020 au avut loc 23 vizite de monitorizare
la beneficiarii de granturi de co-finanțare, în cadrul cărora
beneficiarii au informat despre stadiul implementării
proiectelor, au demonstrat îmbunătățirile înregistrate ca
urmare a suportului oferit de PACII, au abordat problemele cu
care se confruntă și alte aspecte de colaborare cu PACII.
Realizat
Ca urmare a semnării la 11 decembrie 2019 a contractului
respectiv și organizării mai multor consultări cu echipa
UIPAC, pe parcursul lunilor ianuarie - martie 2020 a fost
dezvoltat softul pentru facilitarea și eficientizarea gestionării
proceselor aferente MGF.
Realizat
Cu scopul de a vedea efectele mecanismului de cofinanțare
prin grant asupra IMM-lor, în baza rapoartelor și informațiilor
prezentate de Beneficiarii PAC, în luna mai 2020 a fost
finalizat cel de-al doilea Raport interimar de evaluare a
impactului co-finanțării prin granturi asupra activității
beneficiarilor ÎMM. Astfel, datele colectate, monitorizate și
evaluate pe parcursul a 4 ani întregi de implementare (anii
2016-2019) arată, că subcomponenta de grant este o

17

Nr.

33

34

35

Obiective

Acțiuni

Indicatori de
Produs/ rezultat

Power

Termen de
realizare

5.9
Organizarea
unui
eveniment de diseminare a
rezultatelor schemei de cofinanțare prin granturi în baza
celui de-al doilea raport de
evaluare a impactului
5.10 Avizarea proiectelor de
acte normative și furnizarea a
diverse informații aferente
activității PAC II

Prezentare
Point

Trimestrul
III

Avize/informații
prezentate

Pe
parcursul
anului

5.11
Organizarea
evenimentelor de promovare și
participarea
la
diverse
conferințe, seminare, etc.

Număr de seminare

Pe
parcursul
anului

Nr de participanți

Descrierea situaţiei*
intervenție de succes, influențând favorabil îmbunătățirea
competitivității la export a IMM-lor, prin utilizarea de servicii
de dezvoltare a afacerii.
Utilizând metodologia de calcul a Băncii Mondiale, pentru $1
de grant oferit beneficiarilor MGF, întreprinderile mici și
mijlocii au generat $4.5 dolari exporturi. Printre țările în care
s-au efectuat cele mai mari exporturi se enumeră România,
Germania, Marea Britanie, Italia, China, Rusia și altele.
Printre produsele exportate pot fi menționate produse ale
industriei vinicole, produse textile și industriale.
Nerealizat
Din cauza situației pandemice nu a fost posibil organizarea
evenimentului, însă Raportul a fost plasat pe pagina web și
informația a fost diseminată în cadrul diverselor rapoarte și
ședințe la MEI și Banca Mondială.
Realizat
Pe parcursul anului 2020 UIPAC a participat la elaborarea
și/sau avizarea unor acte normative, ex. cu privire la aplicarea
codului pe actele eliberate prin SIA GEAP, transmiterea
SIAGEAP în posesia și administrarea AGE, etc).
De asemenea, la indicația MEI au fost furnizate informații cu
privire la progresul în implementarea PACII, precum și
privind diverse aspecte legate de managementul instituțional,
precum Raportul de autoevaluare a sistemului de control
intern, Raportul de performanță pe anul 2019, I sem 2020, etc.
Realizat
Pe parcursul anului 2020 UIPAC nu a organizat careva
evenimente de promovare.
Totodată, la 28 octombrie 2020 specialistul financiar și
contabilul UIPAC au participat la un training online cu
tematica „Organizarea arhivei în cadrul instituției”.
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Proiectul de Ameliorare a Competitivității II (PACII) este implementat în perioada octombrie 2014 - iulie 20211 prin intermediul Ministerului
Economiei și Infrastructurii, Directoratului Liniei de Credit2 a MF și Unității de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității (UIPAC).
Proiectul este compus din următoarele componente: Componenta 1- Suport pentru Reforma Regulatorie; Componenta 2- Dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii; Componenta 3- Acces la finanțare și ultimul - Suport la gestionarea Proiectului.
Bugetul total al proiectului este de 45 mln dolari SUA, finanțat de Banca Mondială din sursele Creditului IDA – 15 mln dolari SUA şi Împrumutului
Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 30 mln dolari SUA3. Rata de debursare a resurselor IBRD # 8400-MD continuă să prevaleze
în implementarea proiectului, și la 31.12.20 a constituit circa 26,3 mil.Euro echivalentul a 29,8 mil.USD sau 99,4% din bugetul total alocat în acest
scop. Astfel, bugetul în sumă de 29,4 mil.dolari SUA alocat din resursele PAC2 pentru împrumuturi recreditate pe perioada 2015-2020, către finele
lunii noiembrie 2020 a fost asimilat pe deplin.
În același timp, rata de debursare a resurselor de credit IDA la 31.12.20 a constituit circa 10,8 mil dolari SUA sau 80% din bugetul actual IDA.
La categoria finanțare bazată pe rezultate în cadrul PACII, pe parcursul anului 2020 au avut loc debursări în sumă 113,5 mii dolari SUA, suma totală
debursată la 31.12.2020 atingând 1,7 milioane USD sau circa 62% din bugetul total prevăzut la aceasta categorie (echivalentul a 3 mil.dolari SUA).
Soldul nedebursat de circa 1 mil dolari SUA va fi debursat de către Ministerul Finanțelor în calitate de suport bugetar pe parcursul anului 2021, după
prezentarea și aprobarea de către Banca Mondială a informațiilor și dovezilor privind realizarea indicatorilor de performanță conform Planului de
acțiuni pe anii 2020-2021 agreat cu Banca Mondială în februarie 2020. O debursare în sumă de circa 230 mii dolari SUA este în proces de examinare
de către Banca Mondială și se preconizează a fi aprobata si procesată către finele lunii ianuarie 2021.
Tabelul de mai jos prezintă datele financiare în ceea ce privește cheltuielile, angajamentele și cheltuielile efective la situația din 31.12.2020.

1

Ca urmare a solicitărilor din partea MEI și MF și prin notificarea Băncii Mondiale din 20 iunie 2019, a fost extins termenul de implementare a PAC II pînă la 30 iulie 2021.

2

Prin HG 338 din 3.06.2020, Directoratul Liniei de Credit a fost reorganizat în I.P. Oficiul de gestionare a programelor de asistență externă (OG PAE).

3

În luna februarie 2019 resursele BIRD (atât suma debursată, cît și soldul nedebursat) au fost convertite în Euro și bugetul total actual constituie 26,5 milioane Euro.
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CEP 2 implementation, financial data (as of December 31, 2020 )

Source of funding

IDA Credit #5509-MD (USD)
of which:
Categoria I - Goods, Consulting services,
Trining , Operational Costs
Categoria II - Matching Grant Facility (267)

Disbursed vs.
Current
Total
actual budget, undisbursed,
expenditures
%
USD
5
6 (3/2)
7
10 653 321,75
79,5%
2 798 835,12

Actual Budget

Total
disbursed

Total committed

1
15 000 000

2 (3+7)
13 637 309,48

3
10 838 474,36

4
12 475 644,16

9 000 000

8 153 170,9

6 894 186,9

8 028 742,3

7 076 566,5

84,6%

1 258 983,96

-182 379,6

124 428,65

3 000 000

2 736 042,0

1 733 427,5

2 736 042,0

1 865 895,29

63,4%

1 002 614,49

-132 467,8

0,00

1 710 859,9

1 710 859,9

1 710 859,9

1 046 716,22

10 838 474,4
9 127 614,42

12 475 644
10 764 784,22

10 653 322
8 942 461,81

62,0%
79,5%
83,9%

2 798 835,1
1 752 118,90

22 121 327,4
19 550 444,1
6 794 653,2
6 472 588,7
35 307,43
26 345 097
29 783 421

22 121 327,4
19 550 444,1
6 642 148,7
6 472 588,69
169 560,0
26 192 593
29 624 071

22 121 327,4
19 550 444,1
6 503 048,65
6 472 588,69
30 459,96
26 053 493
29 462 686

73,7%
100,0%
97,7%
100,0%
7,4%
99,4%
99,3%

7 878 673
0
157 014,51
-0,44
443 771,97
157 015
192 735

40 621 895

42 099 716

40 116 008

93,1%

2 991 570

3 000 000
Categoria III - Result based financing
2 757 576,2
Total IDA (USD)
15 000 000
13 637 309
Total IDA (without RBF)
12 000 000
10 879 733,32
12 518 474
Disbursement Forecast till 30.06.2021
1 SDR/USD = 1,44027
IBRD Loan #8400-MD (USD)
30 000 000
30 000 000
IBRD Loan #8400-MD (Euro)
19 550 444
19 550 444
IBRD Loan #8400-MD (Euro)
6 951 668
6 951 668
Categoria I - Credit Line
25 991 714,57 6 472 588,28
Categoria II - Consulting services
510 397,12
479 079,40
Total IBRD (Euro)
26 502 112
26 502 112
Total IBRD (re-evaluated in USD)
30 000 000
30 000 000
1 EUR/USD = 1,22750
Total per Project
45 000 000
43 637 309

Outstanding
balance in DA

Total
avaialable
resources
9 (2-4)

Initial Budget

8 (3-5)
185 152,61

0,0 1 046 716,22
185 152,56
1 161 665,32
185 152,61
114 949,10
1 118 835,12

291 604,52

291 604,50
357 944,52
320 734
543 097

309 519,0
0
309 519
309 519
379 935
1 541 600

Notă: Bugetul actual (în tabel este col.2) reprezintă suma reală debursată plus suma netă nedebursată, ținând cont de evoluția coraportului cursului valutar al XDR în USD (la 31.12.2020 este de
1,44027).

Director executiv al UIPAC

Aureliu CASIAN

Elaborat de către:
Viorica Neclea,
director adjunct/specialist financiar UIPAC
022 296723
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