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Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1 din 14.01.2016 

Modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.102 din 26.07.2016 

 

Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016 
Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

Proiecte de legi 

1 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 DGSB Trimestrul I 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale      

nr.181 din 25.07.2014 

2 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală pe 

anul 2016 

DGSB, 

DGPLFV 

Semestrul I 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale             

nr.181 din 25.07.2014 

3 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative, reieşind din prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

DGSB Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale             

nr.181 din 25.07.2014 

 

4 Proiectul de lege privind limitele macrobugetare pe termen mediu 

(2017-2019) 

 

DGSB, 

DGDP 

Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale            

nr.181 din 25.07.2014 

5 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea  Legii  nr. 

1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor 

băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii  

DGDP Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr.1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea 

depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii 

6 Proiectul de lege privind substituirea unor garanţii de stat  

 

DGDP Trimestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 13.11.2014 „Cu privire la 

asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul 

conjuncturii regionale” 

7 Proiectul de lege privind Serviciul în organele vamale SV Semestrul I Proiect 

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului 

Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 

20.07.2000 

8 Proiectul legii cu privire la activitatea Serviciului Fiscal de Stat şi 

statutul funcţionarului fiscal 

IFPS Semestrul I Proiect 

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului 

Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 

24.04.1997 

9 Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 48 din 

22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici 

IFPS Semestrul I Proiect 

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a 

funcţionarilor publici  
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

10 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 DGSB Semestrul II 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale          

nr.181 din 25.07.2014 

11 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală pe 

anul 2017 

DGSB, 

DGPLFV 

Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale             

nr.181 din 25.07.2014 

Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe anul 2017 şi 

obiectivele politicii de administrare fiscală şi vamală pe anul 

2017, ca parte componentă a CBTM 2017-2019 

12 Proiectul de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat 

 
IF Semestrul II Proiect  

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului  

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

13 Proiectul legii contabilităţii în redacţie nouă, elaborat în 

conformitate cu prevederile Directivei 2013/34/UE ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului Europei din 26.06.2013 

privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 

consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 

întreprinderi 

DRCASC Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

14 Proiectul legii privind activitatea de audit în redacţie nouă, 

elaborat în conformitate cu prevederile Directivei  2006/43/EC a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17.05.2006 privind 

auditul legal al conturilor anuale şi  al conturilor consolidate 

DRCASC Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

14
1
 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre 

Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 

şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale 

(TAMP), semnate la Chişinău la  28 iunie 2016 

DGDP Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare şi Acordul de împrumut 

dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de 

modernizare a administraţiei fiscale (TAMP), semnate la 

Chişinău la 28 iunie 2016 

15 Proiecte de legi din domeniile fiscal şi vamal DGPLFV Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

La Indicaţiile şi solicitările Guvernului, Cancelariei de Stat, 

Parlamentului, la solicitările APC, APL, alte autorităţi, 

instituţii şi organizaţii 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

Guvernului Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 

din 07.10.2014 

Planuri de acţiuni, activitate/programe/strategii şi alte 

documente de politici ale Guvernului şi Parlamentului 

16 Proiecte de legi cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, 

parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei 

impuneri cu alte state 

DGPLFV Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

MAEIE 

Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008 „Cu privire la 

reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor”  

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

Proiecte de hotărîri ale Parlamentului 

17 Proiectul hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Raportului 

privind  executarea bugetului de stat pe anul 2015 

DGTS 29.04.2016 Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Art. 73 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 

Proiecte de hotărîri ale Guvernului 

18 Proiectul hotărîrii Guvernului privind Cadrul Bugetar pe Termen 

Mediu (2017-2019) 

DGSB Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale            

nr.181 din 25.07.2014  

19 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 179 din 20.02.2003 „Privind indexarea şi modul 

de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale 

cetăţenilor în Banca de Economii” 

DGDP Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea 

depunerilor bănești ale cetăţenilor în Banca de Economii 

20 Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea categoriilor de 

vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei 

indexate în anul 2016” 

 

DGDP Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea 

depunerilor bănești ale cetăţenilor în Banca de Economii 

21 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor 

pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a 

DGTS Trimestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Decretul preşedintelui nr.105 din 30.04.1992 privind măsurile 

urgente de normalizare a circulaţiei banilor în numerar în 

Republica Moldova  
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

Republicii Moldova Guvernului 

22 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 

4  la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007  “Cu privire la 

unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 

privind activitatea de audit” 

DRCASC Trimestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 

Anexa nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 

„Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI 

din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” 

25 Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

SPRAP, AAP Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Hotărîrea Guvernului nr.1125  din  14.12.2010 „Cu privire la 

aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind 

implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru 

instituirea  Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană” 

26 Proiectul hotrărîrii Guvernului cu privire la reglementarea 

activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat 

IFPS Semestrul I Proiect 

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului 

Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 

24.04.1997 

27 Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea 

unor hotărîri ale Guvernului, reieşind din prevederile Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

DGSB Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale            

nr.181 din 25.07.2014 

28 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul 

Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” 

DRCASC Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 

29 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului 

„Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” 

DGDP Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Matricea de politici la Acordul de finanţare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul 

de suport al reformei justiţiei 

30 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea 

Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 ”Cu privire la Programul 

naţional de abilitare economică a tinerilor”” 

DGDP Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 ”Cu privire la 

Programul naţional de abilitare economică a tinerilor” 

31 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală 

SV Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 

20.07.2000 

32 Proiecte de hotărîri ale Guvernului cu privire la iniţierea 

negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea 

Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state 

DGPLFV Pe parcursul 

anului * 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

MAEIE 

Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008 „Cu privire la 

reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2014 – 2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

33 Proiecte de hotărîri ale Guvernului din domeniile fiscal şi vamal, 

inclusiv privind aprobarea avizelor unice la proiectele de acte 

DGPLFV Pe parcursul 

anului * 

Proiect 

elaborat şi 

La indicaţiile şi solicitările Guvernului, Cancelariei de Stat, 

Parlamentului, la solicitările APC, APL, alte autorităţi, 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

legislative, înaintate cu titlu de iniţiativă legislativă. prezentat 

Guvernului 

instituţii şi organizaţii 

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 07.10.2014 

 Planuri de acţiuni, activitate/programe/ strategii şi a alte 

documente de politici ale Guvernului şi Parlamentului 

Acte legislative din domeniile fiscal şi vamal. 

34 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul 

de stat pentru anul 2016 a cotelor de membru şi a datoriilor 

Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi 

regionale 

DCI În termen de 3 

luni după 

aprobarea legii 

bugetarea anuale 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea bugetară anuală 

Acte departamentale 

35 Proiectul de ordin cu privire la aprobarea termenelor de 

prezentare a rapoartelor pe primul semestru şi 9 luni pentru anul 

2016 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi 

rapoartelor privind executarea bugetelor locale 

DGTS Trimestrul I Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Art. 74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice 

locale 

Legea  contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 

36 Proiectul de ordin cu privire la aprobarea cerinţelor la întocmirea 

rapoartelor pe primul semestru, 9 luni şi anuale privind 

executarea bugetelor autorităţilor publice centrale, bugetelor 

locale şi bugetelor instituţiilor publice finanţate de la buget 

DGTS, 

DGSB 

Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Art. 74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice 

locale 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 

37 Proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului 

finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 „Cu privire la aprobarea 

Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor 

pentru auditul general” 

DRCASC Trimestrul I Proiect 

elaborat 

şi aprobat 

Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 

Anexa nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 

„Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI 

din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” 

37
1
 Proiectul de ordin cu privire la aprobarea Raportului privind 

executarea cheltuielilor fondului rutier 

DFENCC Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 20 din 25.06.2015 „Cu privire 

la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind 

executarea bugetului de stat pe anul 2014 şi asupra datoriei 

sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe 

anul 2014” 

38 Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea 

Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de 

management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind 

buna guvernare 

DACFPI Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 „Cu privire la 

aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar 

public intern pentru anii 2014-2014” 

39 Proiectul de ordin cu privire la modul de achitare şi evidenţă a 

plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015; 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă 

Ministerului Finanţelor în anul 2017 aprobat din  12.04.2015 

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe 

anul 2015 nr. 74 din 12.04.2015 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 180  din  12.10.2015 cu 

privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul 

public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului 

Finanţelor în anul 2015 

40 Proiectul de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern 

DACFPI Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 „Cu privire la 

aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar 

public intern pentru anii 2014-2014” 

41 Proiecte de ordine privind modificarea şi completarea Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice 

privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul 

bugetar 

DGTS Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 66 din 15.05.2015 cu privire 

la aprobarea Planului de conturi contabile şi Normelor 

metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar 

42 Proiecte de ordine privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente 

ale bugetului public naţional 

DGTS Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 65 din 15.05.2015 cu privire 

la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de 

casă ale bugetelor componente ale bugetului public naţional 

43 Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului finanţelor nr. 55 din 11.05.2012 cu privire 

la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru 

personalul angajat în sectorul bugetar 

DAMCPASB 

 

Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”; 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 190 din 31.12.2014 „Privind 

clasificaţia bugetară” 

44 Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului finanţelor nr. 49 din 01.04.2014 cu privire 

la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind 

statele şi efectivul de personal din instituţiile publice în sectorul 

bugetar 

DAMCPASB 

 

Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 190 din 31.12.2014 „Privind 

clasificaţia bugetară” 

*- termenul de realizare  nu poate fi prestabilit, deoarece acestea parvin pe parcursul anului în funcţie de evaluarea situaţiei; 

 

Lista abrevierilor 

DGSB – Direcţia generală sinteză bugetară  

DFENCC – Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale 

DAMCPASB – Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi angajaţilor din sectorul 

bugetar  

SPRAP – Serviciul politici de reglementare a achiziţiilor publice 

DGDP – Direcţia generală datorii publice 

DGPLFV – Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală 

DGTS – Direcţia generală Trezoreria de Stat 

DRCASC – Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ 

DCI – Direcţia cooperare internaţională 

DACFPI – Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern 

AAP – Agenţia de achiziţii publice 

SV – Serviciul Vamal 

IF – Inspecţia Financiar 

IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

 


