
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 

al Ministerului Finanţelor pentru anul 2013 
 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

1 2 3 4 5 6 

Obiectivul nr. 1: Asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil 

1.1 Îmbunătăţirea procesului de 

elaborare a politicilor bugetar-fiscale, 

pentru asigurarea stabilităţii BPN, 

prin asigurarea unui proces 

participativ larg 

a) Elaborarea proiectului legii 

pentru modificarea Legii bugetului 

de stat pe anul 2013, în dependenţă 

de mersul executării bugetului de 

stat în anul curent 

După 

necesitate 

 

Risc extern 

(politic) 

Proiect de lege 

elaborat  şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată  

Reieşind din mersul executării bugetului de stat, pe parcursul 

anului 2013 a fost elaborat şi prezentat Guvernului un 

proiect de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe 

anul 2013 nr. 249 din 02.11.2012, aprobat prin Legea nr. 277 

din 15.11.2013 (Monitorul Oficial nr.281-283/774 din 

30.11.2013). 

Totodată, la iniţiativele legislative, înaintate de deputaţii în 

Parlament, au fost adoptate 6 legi privind modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 

02.11.2012, după cum urmează: 

1) Legea nr. 80 din 18.04.2013 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 

nr.96a/316d din 01.05.2013); 

2) Legea nr. 120 din 23.05.2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 

din 02.11.2012 (Monitorul Oficial nr.130-134/425 din 

21.06.2013); 

3) Legea nr. 173 din 12.07.2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 

din 02.11.2012 (Monitorul Oficial nr.159-160/506 din 

23.07.2013); 

4) Legea nr. 259 din 01.11.2013 pentru modificarea anexei 

nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 

02.11.2012 (Monitorul Oficial nr.262-267/742 din 

22.11.2013); 

5) Legea nr. 286 din 22.11.2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 

din 02.11.2012 (Monitorul Oficial nr.291-296/805 din 

13.12.2013); 

6) Legea nr. 293 din 20.12.2013 pentru modificarea anexei 

nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 

02.11.2012 (Monitorul Oficial nr.304-310/828 din 

27.12.2013). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

b) Elaborarea proiectului legii 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, ce rezultă din 

politica bugetar-fiscală şi vamală 

pe anul 2014 

Trimestrul III Risc extern 

(politic) 

Proiect de lege 

elaborat şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative a fost elaborat şi prezentat Guvernului la 22 

noiembrie 2013 ca urmare reţinerii adoptării deciziei privind 

obiectivele politicii bugetar-fiscale pentru anii 2014-2016, 

fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 

03.12.2013 şi adoptat de Parlament prin Legea nr. 324 din 

23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 

31.12.2013). 

c) Elaborarea proiectului legii 

bugetului de stat pe anul 2014 

Trimestrul III  Risc extern 

(politic) 

Proiect de lege 

elaborat şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Ca urmare a unor circumstanţe (factorul politic, revizuirea 

indicatorilor macroeconomici, elaborarea în 3 variante  de 

proiect  a bugetului pe anul 2014, a sistemului de formare a 

raporturilor între bugetul de stat şi bugetele UAT, 

intervenţiei misiunii (18.09.2013-01.10.2013) şi negocierilor 

suplimentare cu FMI), proiectul legii bugetului de stat pe 

anul 2014 a fost prezentat Guvernului la 22.11.2013, fiind 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 960 din 03.12.2013 şi 

adoptat de Parlament prin Legea bugetului de stat pentru 

anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr.14-

16/34 din 21.01.2014). 

d) Revizuirea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea şi 

modificarea bugetului, reieşind din 

prevederile Legii privind finanţele 

publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale şi Legii pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative 

Trimestrul IV   

 

Risc extern 

(politic) 

Set metodologic 

revizuit, consultat şi 

aprobat 

Activitatea nerealizată 

Activitatea respectivă nu a fost realizată, dat fiind faptul că 

examinarea în lectură finală de către Parlament a proiectului 

de lege privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale a fost amînată pentru anul 2014. 

Totodată, Setul metodologic a fost actualizat în dependenţă 

de funcţionalităţile SIMF şi metodologia bugetării pe 

programe. 

e) Înaintarea propunerilor privind 

ajustarea cadrului normativ la 

prevederile Legii privind finanţele 

publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale 

Trimestrul IV Risc extern 

(politic) 

Proiecte de acte 

normative elaborate 

şi prezentate 

Guvernului 

 

Activitate nerealizată 

Activitatea respectivă nu a fost realizată, dat fiind faptul că 

proiectul de lege privind finanţele publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nu a fost adoptat, examinarea de către 

Parlament a proiectului în cauză în lectură finală fiind 

amînată pentru anul 2014. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

  

 

f) Elaborarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului cu privire la 

limitele numărului de unităţi de 

personal şi ale cheltuielilor de 

personal în autorităţile (instituţiile) 

publice finanţate de la bugetul de 

stat şi de la BUAT pe anul 2013 

Trimestrul II Risc inerent-

tergiversarea 

aprobării 

proiectului 

de hotărîre 

Proiect de hotărîre 

elaborat şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată  

Proiectul în cauză a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 399 din 18.06.2013 „Cu privire la limitele 

numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de 

personal în autorităţile (instituţiile) publice finanţate de la 

bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale pe anul 2013‖ (Monitorul Oficial nr. 130-134/466 

din 21.06.2013). 

 g) Monitorizarea şi analiza 

cheltuielilor de personal executate 

şi numărul de unităţi de personal 

încadrat 

Pe parcursul 

anului 

Risc extern 

(nerespectar

ea cotei 

stabilite a 

cheltuielilor 

de personal 

în PIB) 

Ponderea cheltuielilor 

de personal în PIB 
Activitate realizată 

Monitorizarea şi analiza cheltuielilor de personal executate şi 

numărul de unităţi de personal încadrat se efectuează 

permanent, raportul se prezintă lunar către data de 15 

Ministerului Economiei şi Fondului Monetar Internaţional. 

1.2 Aplicarea programelor 

economice convenite cu FMI, Banca 

Mondială şi Comisia Europeană 

 

a) Monitorizarea realizării şi 

respectării asumărilor ce rezultă 

din programele realizate în comun 

cu partenerii de dezvoltare 

Pe parcursul 

anului 

Risc extern 

(politic, 

economic) 

Ţintele indicative şi 

asumările din 

programe 

respectate 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost desfășurate o serie de 

activități ce rezultă din programele economice convenite cu 

următorii parteneri de dezvoltare: 

- Fondul Monetar Internațional 

Întru aplicarea programelor economice, convenite cu FMI, 

au fost pregătite materialele pentru misiunea, care a avut loc 

în perioada 19.06.2013-24.06.2013. Pentru misiunea de 

monitorizare post-program, care a avut loc pe parcursul 

perioadei 18.09.2013-01.10.2013, au fost pregătite și  

expediate răspunsurile la chestionarul special şi prezentate 

materialele adiţionale pentru participarea la discuţiile cu 

echipa de experţi. 

Totodată, lunar a fost prezentată informaţia privind 

indicatorii coordonaţi ce ţin de datoria publică.  

- Banca Mondială 

În perioada 16.09.-27.09.2013 a avut loc negocieri cu echipa 

Băncii Mondiale referitor la pregătirea unei noi serii de 

Operaţiuni pentru Politicile de Dezvoltare pe anii 2014-2016. 

Totodată, în vederea coordonării și monitorizării 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, reprezentanții Direcției finanţele 

justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului au 

participat la ședințele Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului IV 

„Integritatea actorilor sectorului justiției‖ și Pilonului VII 

„Sectorul justiției bine coordonat, administrat și 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

responsabil‖. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost 

examinate, discutate și aprobate: 

- Rapoartele generale cu privire la implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiției în 2012: succese, provocări, 

soluții; 

- Planurile de activitate al grupurilor sectoriale pentru anul 

2013; 

- Rapoartele sectoriale intermediare 2013 pentru Pilonii IV si 

VII. 

Concomitent, s-au prezentat rezultatele generale privind 

implementarea Planului de acțiuni al Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției (trimestrul IV, 2011 și trimestrul II, 

2013). Pe parcursul anului 2013 au avut loc 11 ședințe de 

lucru (9 dintre care la Pilonul IV). 

- Comisia Europeană 

În baza Acordului de Finanţare între Republica Moldova şi 

Comisia Europeană privind Programul de Suport al reformei 

justiţiei, a fost elaborat şi aprobat Programul „Managementul 

datoriei de stat pe termen mediu 2013-2015‖ (aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 25.03.2013//Monitorul 

Oficial nr. 64-68/275 din 29.03.2013). 

La fel, în baza Acordurilor de finanţare între Republica 

Moldova şi Comisia Europeană au fost remise 4 cereri de 

debursare pentru Programele de suport în următoarele 

sectoare: 1) sectorul apă şi canalizare (scrisoarea nr.13/1-7-

57 din 22.02.2013), 2) sectorul energetic (scrisoarea nr.13/1-

7-113 din 13.04.2013), 3) sectorul justiţiei (scrisoarea 

nr.13/1-7-293 din 23.09.2013) şi 4) stimulare economică în 

zonele rurale (scrisoarea nr.13/1-7-83 din 13.03.2013). 
Obiectivul nr. 2: Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă, prin reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice 

productive 

2.1 Armonizarea continuă a 

politicilor bugetar-fiscale, monetar-

creditare, valutare, investiţionale şi 

comerciale în scopul asigurării 

dezvoltării robuste a sistemului 

economico-financiar 

a) Elaborarea/reformularea 

măsurilor de politică fiscală şi 

vamală, politici de administrare 

fiscală şi vamală, ca parte 

componentă a CBTM 2014-2016 

Trimestrul IV Risc extern 

(neacceptare

a 

propunerilor 

de 

modificare a 

legislaţiei de 

către părţile 

interesate) 

 

Măsuri de politici 

elaborate/reformulate 

şi prezentate 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost realizate următoarele 

activităţi: 

1. au fost formulate şi reformulate obiectivele politicii 

fiscale şi vamale pe termenul mediu 2014 – 2016 (31 

obiective) pentru fiecare tip de impozit şi taxă fiind 

identificate în acelaşi timp mai multe opţiuni pentru fiecare 

obiectiv; 

2. a fost întocmită sinteza obiecţiilor şi propunerilor părţilor 

interesate la proiectul Obiectivelor politicii fiscale pe 

termenul mediu 2014-2016, cu întocmirea argumentelor 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

necesare; 

3. a fost elaborat proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi 

vamale pe termenul mediu 2014 – 2016, ca parte 

componentă a Cadrului Bugetar pe Termenul Mediu 2014 – 

2016. 

 

b) Elaborarea şi promovarea 

proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea 

Codului fiscal, legilor pentru 

punerea în aplicare a titlurilor 

respective ale Codului fiscal, 

Codului vamal, legii cu privire la 

tariful vamal, alte legi din 

domeniul fiscal şi vamal, reieşind 

din măsurile de politică fiscală şi 

vamală pe anul 2014 şi 

perfecţionarea legislaţiei fiscale şi 

vamale 

Trimestrul IV 

 

Proiect de lege 

elaborat şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată 

A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 324 din 23.12.2013 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013). 

 

c) Elaborarea proiectelor de acte 

legislative şi normative pentru 

modificarea şi completarea actelor 

legislative şi normative fiscale 

Pe parcursul 

anului 

Risc extern Proiecte de acte 

legislative şi 

normative elaborate 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate 48 proiecte de 

hotărîri ale Guvernului pentru aprobarea avizelor la proiecte 

de acte legislative, înaintate cu titlu de iniţiativă legislativă şi 

4 proiecte de acte legislative. 

 

d) Extinderea în continuare a 

cadrului legal privind iniţierea, 

negocierea şi renegocierea 

Convenţiilor pentru evitarea dublei 

impuneri 

 

Pe parcursul 

anului 

Tergiversare

a 

negocierilor 

Convenţii negociate/ 

renegociate, parafate, 

ratificate 

Activitate realizată 

1. A fost negociată în a doua rundă Convenţia între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 

privire la impozitele pe venit la 14.05.2013, la Chişinău. 

2. A fost parafată Convenţia între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei 

impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit la 16.05.2013, la Chişinău. 

3. A fost semnată Convenţia între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Turkmenistan pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 

privire la impozitele pe venit şi pe proprietate la data de 

24.07.2013, la Chişinău. 

4. A fost ratificată Convenţia între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Turkmenistan pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, prin Legea nr. 

269 din 07.11.2013 (Monitorul Oficial nr.291-296/799 din 

13.12.2013). 

 e) Negocierea Acordului de Liber 

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

(ZLSAC) dintre Republica 

Moldova şi UE 

Pe parcursul 

anului 

Capacităţi 

reduse de 

realizare a 

acţiunilor 

Recomandări 

implementate, 

raport de evaluare/ 

progres/monitorizare 

Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 3 

Rapoarte de progres pentru anul 2013 (pentru trimestrul I, II 

şi III), în partea ce ţine de realizarea Hotărîrii 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‖. 

2.2 Simplificarea şi uniformizarea 

procedurilor de vămuire a mărfurilor 

prin preluarea experienţei ţărilor UE 

în domeniu 

a) Elaborarea proiectului noului 

Cod Vamal al Republicii Moldova 

în corelare cu legislaţia vamală UE 

şi Convenţia internaţională privind 

simplificarea şi armonizarea 

procedurilor vamale (Convenţia de 

la Kyoto revizuită) 

 

Pe parcursul 

anului 

Risc extern 

şi 

operaţional, 

Volumul 

mare de 

informaţie 

necesară a fi 

examinată şi 

comentată 

Propuneri elaborate Activitate realizată 

A fost continuat lucrul asupra elaborării proiectului noului 

Cod Vamal al Republicii Moldova prin elaborarea 

propunerilor privind 2 concepte: „Proceduri simplificate de 

vămuire‖ şi „Agent economic autorizat‖. 

 b) Implementarea procedurii de 

declarare electronică 

Trimestrul IV Risc extern 

şi 

operaţional, 

 

Acte normative 

aprobate; 

Cota declaraţiilor 

vamale perfectate 

electronic 

Activitate realizată 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 

noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la procedura de vămuire electronică a mărfurilor la export‖. 

În vederea asigurării mecanismului de implementare a 

Regulamentului sus-menţionat, au fost aprobate următoarele 

acte normative: 

- Ordinul Serviciului Vamal nr 570-O din 28.11.2013 „Cu 

privire la asigurarea executării Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii 

electronice a mărfurilor la export. nr. 904 din 13.11.2013‖; 

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 630-O din 26.12.2013 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului postului vamal 

electronic‖; 

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 595-O din 11.12.2013 

referitor la vămuirea electronica a mărfurilor la export, ce 

descrie nomele metodologice cu privire la procedura de 

vămuire electronica a mărfurilor la export. 

Totodată, a fost elaborat mecanismul de aplicare a 

semnăturii digitale la depunerea declaraţiei vamale în format 

electronic. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

2.3. Elaborarea şi actualizarea actelor 

normative în vigoare aferente 

administrării fiscale 

Definitivarea proiectului hotărîrii 

de Guvern privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de evidenţă, evaluare şi 

vînzare a bunurilor confiscate, a 

bunurilor fără stăpîn, a bunurilor 

perisabile sau cu termen de 

păstrare limitat, a corpurilor 

delicte, a bunurilor trecute în 

proprietatea statului cu drept de 

succesiune şi a comorilor 

Trimestrul IV Risc extern Proiect definitivat şi 

prezentat Guvernului 

spre aprobare 

Activitate realizată 

Proiectul hotărîrii de Guvern a fost definitivat, urmare a 

obiecţiilor şi propunerilor expuse în procesul de avizare a 

acestuia de către organele abilitate şi remis spre examinare și 

aprobare Guvernului prin scrisoarea nr. 26-08/3-09-751/274 

din 27.12.2013. 

Obiectivul nr. 3. Reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe  

3.1 Perfecţionarea legislaţiei fiscale 

prin clarificarea şi simplificarea 

normelor legale primare; finalizarea 

sistematizării legislaţiei fiscale prin 

adoptarea Titlului X ―Alte impozite 

şi taxe‖ din Codul fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea proiectului Titlului X 

„Alte impozite şi taxe‖ al Codului 

fiscal al Republicii Moldova 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997‖ 

Pe parcursul 

anului 

Risc politic, 

economic, 

operaţional 

Propuneri elaborate Activitate în curs de realizare 
A fost elaborat proiectul inițial al Titlului X ,,Alte impozite 

şi taxe‖ al Codului fiscal, care urmează a fi definitivat în 

anul 2014. 

Obiectivul nr. 4: Asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei, simplităţii şi onestităţii în repartizarea finanţelor publice 

4.1 Utilizarea bugetului pe programe 

şi sporirea flexibilităţii cheltuielilor 

bugetare în contextul cadrului 

bugetar pe termen mediu (3 ani) la 

nivel central şi la nivel local 

a) Elaborarea CBTM (2014-2016) Trimestrul III Risc extern 

(politic) 

Proiect elaborat şi 

prezentat Guvernului 
Activitate nefinalizată 

Iniţierea procesului CBTM (2014-2016) a fost demarată 

conform calendarului bugetar. Au fost organizate şi 

desfăşurate şedinţele Grupului Coordonator şi a grupurilor 

de lucru. Ca rezultat, în cadrul şedinţelor Grupului 

Coordonator CBTM a fost acceptată varianta de prognoză a 

indicatorilor macroeconomici pe anii 2014-2016 din 

28.02.2013, au fost aprobate obiectivele politicii fiscale şi 

vamale şi politicii de administrare fiscală şi vamală, care au 

servit drept bază pentru estimarea cadrului de resurse, 

precum şi pregătirea propunerilor pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

În cadrul şedinţei grupurilor de lucru sectoriale CBTM din 

25 iunie 2013 au fost remise limitele de cheltuieli pe anii 

2014-2016 şi Indicaţiile metodice privind 

elaborarea/actualizarea strategiilor sectoriale de cheltuieli în 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

contextul CBTM (2014-2016). Totodată, pe 26 iunie 2013 a 

fost remis un nou scenariu al estimărilor indicatorilor 

macroeconomici pe anii 2014-2016, iar politica bugetar-

fiscală şi vamală a fost supusă din nou dezbaterilor publice, 

fiind finalizate în luna noiembrie. 

Astfel, perioada de elaborare a CBTM (2014-2016) a coincis 

cu perioada de definitivare a proiectului bugetului pe anul 

2014, prin urmare, elaborarea CBTM a pierdut utilitatea. 

În acelaşi timp, au fost recepţionate şi examinate strategiile 

sectoriale de cheltuieli coordonate cu Cancelaria de Stat şi 

întocmită o variantă preliminară a documentului CBTM (în 

baza materialelor generalizate de la participanţi la proces). 

 b) Implementarea graduală a 

metodologiei bugetare în bază de 

programe  

Trimestrul III Risc extern 

(politic), 

factor de 

schimbare     

(decizii noi) 

 

Gradul de acoperire a 

bugetării pe 

programe la nivel 

central pentru anul 

2014 – 100% 

(procente faţă de 

cheltuielile 

instituţionale) 

Activitate realizată 

Propunerile de buget ale autorităţilor publice centrale pentru 

anul 2014 au fost integral fundamentate în bază de program 

şi performanţă.  

Totodată, în scopul implementării metodologiei respective 

au fost organizate următoarele instruiri: 

- în perioada 29 aprilie - 30 mai a fost desfăşurată instruirea 

extinsă a APC; 

- în perioada 17 -28 iunie, cu suportul Programului Slovak-

Aid „Finanţele publice pentru dezvoltare‖ a fost acordată 

asistenţă la locul de muncă pentru  5 autorităţi (secretariatul 

Parlamentului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi  

     Ministerul Finanţelor); 

- în perioada 5-16 august, în cadrul aceluiaşi proiect a fost 

acordată asistenţă pentru consolidarea capacităţilor 

Ministerului Finanţelor în procesul examinării şi consultării 

propunerilor de buget pe programe, precum şi pentru 

perfecţionarea documentaţiei bugetare. 

 c) Elaborarea unui Ghid practic 

privind implementarea 

metodologiei bugetării pe 

programe pentru APL 

Trimestrul III Risc extern 

(politic), 

factor de 

schimbare     

(decizii noi) 

Ghid elaborat şi 

aprobat 
Activitate realizată cu depășirea termenului 

Ghidul practic privind implementarea metodologiei bugetării 

pe programe pentru APL a fost elaborat cu suportul 

experţilor PNUD Slovacia în limba engleză şi urmează a fi 

tradus şi definitivat în vederea redactării acestuia. Totodată, 

se menţionează că Ghidul practic va fi editat în forma de o 

broşura care urmează a fi diseminată autorităţilor 

administraţiei publice locale, astfel dispare necesitatea 

aprobării acestuia printr-un act normativ. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

4.2 Perfecţionarea sistemului de 

monitorizare a mijloacelor bugetare 

Testarea SIMF Trimestrul IV Risc extern 

 

SIMF testat Activitate realizată parțial 

Testarea/retestarea operaţională a scenariilor SIMF (BPS) a 

fost desfăşurată în perioada 02.09.2013-17.10.2013. În 

perioada de 18.11.2013-29.11.2013 a fost desfăşurat cursul 

de instruire a formatorilor SIMF, organizat de consultanţii 

din cadrul proiectului MFP. 

4.3. Dezvoltarea capacităţilor în 

domeniul managementului finanţelor 

publice 

a) Instruirea formatorilor din APL 

în domeniul metodologiei noi de 

elaborare a bugetului 

Trimestrul IV  Risc extern, 

Risc intern 

(fluctuaţia 

cadrelor) 

 

materiale pregătite; 

70  formatori instruiţi 
Activitate amînată pe anul 2014 

Activitatea respectivă a fost amînată în scopul desfăşurării 

acesteia concomitent cu demararea procesului de elaborare a 

bugetelor UAT pe anul 2015. 

 

b) Instruirea formatorilor din APL 

pe modulul: „Bugetarea bazată pe 

programe‖ 

Trimestrul IV Risc extern 

(politic), 

factor de 

schimbare     

(decizii noi) 

materiale pregătite; 

70 formatori instruiţi 

4.4 Consolidarea gestionării 

mijloacelor bugetare prin sistemul 

trezorerial 

a) Întocmirea şi prezentarea la 

Guvern a Raportului privind 

executarea bugetului de stat pe 

anul 2012 

30 aprilie Risc 

operaţional 

Raport elaborat şi 

prezentat Guvernului 
Activitate realizată 

Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 a 

fost întocmit şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-

3-88 din 30.04.2013. 

 b) Prezentarea către Departamentul 

de Statistică a FMI a raportului 

lunar, trimestrial şi anual privind 

executarea BPN în baza 

Metodologiei GFSM 2001 

 

Lunar, 

trimestrial, 

anual 

Risc 

operaţional  

Raport întocmit şi 

prezentat 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost întocmite şi prezentate 12 

rapoarte lunare şi un raport anual. 

 c) Plasarea pe pagina oficială a 

Ministerului Finanţelor a 

rapoartelor lunare privind 

executarea BPN 

Permanent Risc 

operaţional 

Nr. rapoartelor 

plasate nu mai tîrziu 

de data de 20 a lunii 

Activitate realizată 

Pe parcursul perioadei de raportare pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor au fost plasate 12 rapoarte lunare 

privind executarea bugetului public naţional pînă la data de 

20 a fiecărei luni. 

4.5 Perfecţionarea procesului de 

gestionare a mijloacelor bugetare şi a 

procesului de raportare prin sistemul 

trezorerial 

a) Perfecţionarea legislaţiei 

bugetare ce ţin de executarea BPN 

şi evidenţa contabilă în sistemul 

bugetar 

Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Ordine de modificare 

şi completare 
Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost aprobate 37 ordine de 

modificare şi completare a legislaţiei bugetare ce ţin de 

executarea bugetului public naţional şi evidenţă contabilă în 

sistemul bugetar: 

-5 Ordine de modificare şi completare a Instrucţiunii cu 

privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din 

cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 94 din 19.07.2010; 

- 5 Ordine de modificare şi completare a Instrucţiunii cu 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010; 

- 2 Ordine de modificare şi completare a Normelor 

metodologice privind executarea de casă a mijloacelor  

bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor nr. 98 din 28.11.2005; 

- 23 Ordine de modificare şi completare a Clasificaţiei 

bugetare; 

- 1 Ordin de modificare şi completare a Ordinului 

Ministrului Finanţelor nr. 96 din 28.07.2011 „Cu privire la 

monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare 

expirat în sistemul bugetar‖; 

- 1 Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor 

privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

modului de întocmire a acestora. 

 

 b) Elaborarea şi aprobarea Politicii 

de contabilitate-tip pentru 

instituţiile publice 

Trimestrul I Risc 

operaţional 

Politica de 

contabilitate-tip 

elaborată 

Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Politica de contabilitate-tip pentru instituţiile publice a fost 

elaborată şi aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 

92 din 24 iunie 2013 (Monitorul Oficial nr.141-144/1016 din 

05.07.2013). 

4.6 Asigurarea restituiri valorilor 

bunurilor prin achitarea de 

compensaţii persoanelor supuse 

represiunilor politice în conformitate 

cu legea bugetară anuală 

a) Analiza şi totalizarea deciziilor 

comisiilor speciale 

 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Informaţii totalizate 

 
Activitate realizată  

A fost asigurată totalizarea informaţiei respective. 

b) Elaborarea şi promovarea 

proiectelor de hotărîre de Guvern 

cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare în acest scop 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Proiecte de hotărîri 

prezentate 

Guvernului 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate şi promovate 8 

proiecte de hotărîri ale Guvernului (a se vedea în anexă). 

 c) Asigurarea transferurilor 

mijloacelor băneşti de la BS la 

BUAT 

Pe parcursul 

anului 

 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Adeverinţe-înştiinţări 

pregătite 
Activitate realizată  

În temeiul a 8 Hotărîri de Guvern „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare‖, au fost elaborate adeverinţele-

înştiinţări în suma totală de 26251,7 mii lei pentru 306 

beneficiari. 

 

4.7 Asigurarea acordării 

indemnizaţiilor unice pentru 

conectarea la conducta de gaze 

naturale a unor categorii de populaţie 

din mediul rural 

a) Analiza şi totalizarea 

solicitărilor APL cu privire la 

alocarea mijloacelor financiare 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Informaţii totalizate 

 
Activitate realizată  

A fost efectuată totalizarea informaţiilor privind suma şi 

numărul beneficiarilor de compensaţii, aprobate de către 

autorităţile reprezentative şi deliberative respective. 

Pe parcursul anului 2013 au fost pregătite adeverinţele – 

înştiinţare, în baza cărora a fost asigurat transferul 

mijloacelor necesare pentru acordarea indemnizaţiilor unice 

b) Asigurarea transferurilor 

mijloacelor băneşti de la BS la 

BUAT 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Adeverinţe-înştiinţări 

pregătite 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor 

categorii de populaţie din mediul rural, la bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale respective pentru 82 beneficiari în 

sumă de 69,0 mii lei. 

Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării datoriei de stat cu minimum de cheltuieli şi la nivel optim de risc 

5.1 Implementarea obiectivelor 

stabilite în documentul 

Managementul datoriei de stat pe 

termen mediu (2013-2015) 

Monitorizarea situaţiei în domeniul 

datoriei de stat, aprecierea 

problemelor în acest domeniu şi 

întocmirea rapoartelor analitice 

întru aprecierea  obiectivă a 

situaţiei 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe: 

politice şi 

economice, 

care vor 

împiedica 

implementar

ea 

obiectivelor 

stipulate în 

document 

 

Ponderea datoriei de 

stat interne în 

portofoliul datoriei 

de stat – nu mai mică 

de 20 la sută; 

Ponderea datoriei cu 

rata dobînzii fixă în 

portofoliul datoriei 

de stat – nu mai mică 

de 50 la sută; 

Maturitatea rămasă, 

exprimată prin 

ponderea datoriei de 

stat care ajunge la 

scadenţă în decurs de 

un an în totalul 

datoriei de stat numai 

mare de 35 la sută 

Activitate realizată  

La situaţia din 31 decembrie 2013: 

- ponderea datoriei de stat interne în portofoliul datoriei de 

stat a constituit 28,4%; 

- ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în portofoliul 

datoriei de stat a constituit 52,7%; 

- ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs 

de un an în totalul datoriei de stat a constituit 26,2%. 

Astfel, către finele anului 2013 toţi parametrii s-au încadrat 

în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de 

stat pe termen mediu (2013-2015)‖. 

5.2 Elaborarea şi aprobarea 

documentului Managementul datoriei 

de stat pe termen mediu (2014-2016) 

 

 Trimestrul IV 

 

Riscuri 

externe: 

politice şi 

economice 

Document elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

Activitate în curs de realizare  

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu 

(2014-2016)‖ a fost definitivat la sfîrşitul lunii decembrie 

2013. Programul respectiv a fost elaborat în baza Prognozei 

revizuite a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-

2016 din 02 octombrie 2013, elaborate de către Ministerul 

Economiei, şi a estimărilor bugetului de stat pe anii 2014-

2016 la situaţia din 24.12.2013. Respectiv, termenul 

elaborării estimărilor bugetului de stat pe anii 2014-2016 a 

determinat elaborarea cu întîrziere a Programului.  

Astfel, coordonarea şi avizarea Programului „Managementul 

datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)‖ cu instituţiile 

interesate şi prezentarea acestuia Guvernului spre aprobare 

va avea loc în trimestrul I anului 2014. 

5.3 Dezvoltarea pieţei primare a 

valorilor mobiliare de stat prin 

întreprinderea eforturilor întru 

sporirea maturităţii portofoliului de 

valori mobiliare de stat 

a) Modificarea treptată a structurii 

emisiunii VMS, preferinţa fiind 

acordată instrumentelor cu termen 

mai lung de circulaţie 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe: 

politice 

(modificarea 

politicii 

Maturitatea 

portofoliului de VMS 

extinsă 

Activitate realizată  

Ministerul Finanţelor a majorat volumul ofertei de bonuri de 

trezorerie cu scadenţa 182 şi 364 zile, de la 60,0 mil. lei pînă 

la 67,0 mil. lei şi de la 37,0 mil. lei pînă la 45,0 mil. lei 

respectiv. Concomitent, a fost micşorat volumul ofertei de 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

monetare) şi 

economice 

BT cu scadenţa 91 zile, de la 43,0 mil. lei pînă la 40,0 mil. 

lei. Ponderea majoră în totalul VMS comercializate rămîne a 

fi pentru bonurile de trezorerie cu scadenţa 182 zile (42,8%), 

urmată de cele cu scadenţa de 91 zile (28,2%) şi 364 zile 

(28,0%). 

Ca rezultat al acţiunilor întreprinse, ponderea cea mai mare 

în totalul VMS, aflate în circulaţie pe piaţa primară la 

situaţia din 31 decembrie 2013, au înregistrat-o BT cu 

scadenţa 364 zile (47,1%), urmată de BT cu scadenţa 182 

zile (36,6%) şi 91 zile (11,6%). Comparativ cu situaţia de la 

începutul anului 2013, BT cu scadenţa 364 zile în circulaţie 

s-au majorat cu 7,1 p.p., iar bonurile de trezorerie cu 

scadenţa 182 zile şi 91 zile s-au micşorat cu 2,4 p.p. şi 2,9 

p.p. respectiv. Astfel, scadenţa medie ponderată anuală a 

VMS, aflate în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2013, 

s-a majorat cu 5 zile faţă de situaţia de la începutul anului şi 

a constituit 212 zile. 

 

 b) Lansarea unei campanii ample 

de promovare a VMS 

Pe parcursul 

anului 

 Numărul 

informaţiilor 

publicate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 a fost asigurată publicarea cu 

regularitate şi în timp util pe pagina web a Ministerului 

Finanţelor a 24 de informaţii privind volumul şi structura 

datoriei de stat interne, 4 calendare de desfăşurare a 

licitaţiilor de vînzare, a valorilor mobiliare de stat, 64 

comunicate de plasare a valorilor mobiliare de stat şi 35 de 

plată a dobînzii la obligaţiunile de stat, 64 de informaţii 

privind rezultatele licitaţiilor de vînzare a valorilor mobiliare 

de stat. La fel, Ministerul Finanţelor a colaborat cu revista 

economică ‖Logos-Press‖ şi Agenţia de noutăţi de afaceri 

‖InfoMarket‖ în vederea promovării pieţei valorilor 

mobiliare de stat. 

 

5.4 Contractarea împrumuturilor de 

stat externe pe termen mediu şi lung, 

ţinînd cont de frontiera cost/risc 

a) Negocierea şi contractarea 

acordurilor noi de împrumut cu 

maturitate lungă şi rată a dobînzii 

avantajoasă  

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe: 

politice şi 

economice 

Numărul şi suma 

acordurilor de 

finanţare semnate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost negociate 8 Acorduri de 

împrumut în valoare totală aproximativ 580,7 mil. dolari 

SUA, dintre care 7 Acorduri de finanţare au fost semnate (a 

se vedea în anexă).  

 

 b) Acceptarea ofertelor de 

debursare din contul 

împrumuturilor semnate cu 

creditorii Banca Europeană de 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

economice: 

(volatilitatea 

pieţei 

Suma ofertelor de 

debursare din contul 

împrumuturilor de 

stat externe acceptate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost acceptate 7 oferte de 

debursare din contul împrumuturilor acordate de către Banca 

Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Investiţii şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, la condiţiile 

financiare ce asigură menţinerea 

parametrilor stabiliţi a structurii 

portofoliului datoriei de stat 

financiare 

externe) 

Europei, întru realizarea proiectelor finanţate din surse 

externe în valoare totală de 23,1 mil. EUR (a se vedea în 

anexă). 

5.5 Asigurarea analizei evoluţiei 

datoriei publice şi raportării acesteia 

Elaborarea trimestrială a 

Rapoartelor privind situaţia în 

domeniul datoriei publice, 

garanţiilor de stat şi recreditării de 

stat 

 

Trimestrial Riscuri 

externe, 

interne şi 

operaţionale 

Rapoarte elaborate şi 

prezentate 

Guvernului 

Activitate realizată  

La situaţia din 31 decembrie 2013 au fost elaborate 4 

Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei publice, 

garanţiilor de stat şi recreditării de stat: pentru anul 2012, 

trimestrul I 2013, semestrul I al anului 2013 şi 9 luni ale 

anului 2013. 

Rapoartele au fost aprobate de către Ministrul Finanţelor şi 

remise ulterior în adresa Guvernului şi Parlamentului RM. 

5.6 Elaborarea modificărilor în actele 

legislative ce ţin de domeniul datoriei 

publice în conformitate cu cele mai 

bune practici internaţionale 

Promovarea proiectului de lege 

privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 419-XVI din 22 

decembrie 2006 cu privire la 

datoria publică, garanţiile de stat şi 

recreditarea de stat 

 

Trimestrul III Riscuri 

externe: 

politice 

Lege aprobată Activitate în curs de realizare 

Pe parcursul anului 2013 au fost examinate obiecţiile şi 

propunerile asupra proiectului de lege, parvenite din partea 

Ministerului Justiţiei. Respectiv, proiectul de lege a fost 

ajustat în baza propunerilor şi obiecţiilor acceptate. 

La data de 21.05.2013 proiectul de lege privind modificarea 

şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu 

privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de 

stat a fost remis spre examinare şi aprobare Guvernului.  

La data de 12.08.2013 prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 a 

fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu 

privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de 

stat. 

Ulterior, la data de 13.12.2013 proiectul de lege sus-

menţionat a fost aprobat în prima lectură de către 

Parlamentul Republicii Moldova. 

 

Obiectivul nr. 6: Asigurarea reglementării îmbunătăţirii şi realizării procesului de acordare a indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea 

caselor vechi unor categorii de cetăţeni 

6.1 Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 

836 din 13.09.2010 „Cu privire la 

acordarea indemnizaţiilor unice 

pentru construcţia sau procurarea 

spaţiului locativ, sau restaurarea 

caselor vechi unor categorii de 

cetăţeni‖ 

a) Analiza încadrării în limita 

prevederilor legale a beneficiarilor 

incluşi în lista 

cetăţenilor cărora li se stabilesc 

indemnizaţii unice pentru 

construcţia unei case individuale 

ori unei locuinţe cooperatiste, sau 

procurarea spaţiului locativ, sau 

restaurarea caselor vechi 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Informaţii totalizate 

 
Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, ca urmare a totalizării 

informaţiilor privind suma şi numărul beneficiarilor de 

indemnizaţii unice, aprobate de către autorităţile 

reprezentative şi deliberative respective au fost elaborate şi 

promovate 3 Hotărîri de Guvern „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea, 

din contul mijloacelor bugetului de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, a mijloacelor financiare în 
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realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

 b) Elaborarea şi promovarea 

proiectelor de hotărîre de Guvern 

cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare pentru scopurile date 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Proiecte de hotărîri 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului 

sumă de 1958,2 mii lei pentru 55 beneficiari, pentru 

acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case 

individuale ori a unei locuinţe cooperatiste sau procurarea 

spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii 

de cetăţeni care au obţinut scrisori de garanţie pentru a 

beneficia de credite preferenţiale în perioada anilor 2005-

2009. 

 c) Asigurarea transferurilor 

mijloacelor băneşti de la bugetul 

de stat la bugetul unităţilor 

administrativ teritoriale 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Adeverinţe-înştiinţări 

pregătite 
Activitate realizată  

Întru asigurarea transferurilor mijloacelor băneşti de la 

bugetul de stat la bugetul unităţilor administrativ teritoriale 

au fost elaborate adeverinţele-înştiinţări în suma totală de 

1959,1 mii lei pentru 55 beneficiari. 

 d) Asigurarea transferurilor 

mijloacelor băneşti de la bugetul 

de stat la bugetul unităţilor 

administrativ teritoriale pentru 

rambursarea sumelor creditelor 

preferenţiale acordate sub garanţia 

APL 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Adeverinţe-înştiinţări 

pregătite 
Activitate realizată  

Întru asigurarea rambursării sumelor creditelor preferenţiale 

acordate sub garanţia APL, pe parcursul anului 20131 au fost 

elaborate adeverinţele - înştiinţări în sumă de 2141,3 mii lei. 

 e) Asigurarea achitării dobînzilor 

instituţiilor financiare aferente 

creditelor preferenţiale acordate 

sub garanţia APL 

Pe parcursul 

anului 

Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Dispoziţii de plată 

emise 
Activitate realizată  

În urma totalizării informaţiei corespunzătoare de la 

instituţiile financiare, au fost pregătite dispoziţiile de plată 

privind transferul sumei dobînzii acordării creditelor 

preferenţiale pentru unele categorii de populaţie şi asigurat 

transferul respectiv. 

 

6.2 Elaborarea şi promovarea 

proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la acordarea indemnizaţiilor 

unice pentru construcţia unei case 

individuale ori a unei locuinţe 

cooperatiste, sau procurarea spaţiului 

locativ, sau restaurarea caselor vechi 

unor categorii de cetăţeni, începînd 

cu 1 ianuarie 2014, persoanelor care 

nu şi-au realizat dreptul la asigurarea 

cu spaţiu locativ, la creditele 

preferenţiale şi nu deţin scrisori de 

garanţie corespunzătoare, eliberate de 

către APL 

 

 

 Trimestrul IV Riscuri 

externe şi 

operaţionale 

Proiect elaborat şi 

prezentat Guvernului  
Activitate realizată  

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 13 

decembrie 2013 „Cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010‖ 

(Monitorul Oficial nr. 297-303/1117 din 20.12.2013). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Obiectivul nr. 7: Asigurarea transparenţei procesului de gestionare a bugetului, inclusiv cel instituţional 

7.1 Analiza corectitudinii şi 

plenitudinii reflectării datelor în 

raportul generalizat pe ţară referitor 

la capitolele cheltuielilor din bugetul 

de stat 

a) Examinarea dărilor de seamă ale 

autorităţilor publice centrale şi 

locale privind reflectarea 

cheltuielilor ce ţin de finanţarea 

investiţiilor şi cheltuielilor capitale 

Permanent Risc 

operaţional 

Numărul dărilor de 

seamă  
Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost examinate 59 dări de seamă 

ale autorităţilor publice centrale şi 33 dări de seamă ale 

autorităţilor publice locale. 

 b) Examinarea şi prezentarea 

propunerilor ce ţin de modificarea 

planurilor de finanţare a 

cheltuielilor pentru investiţiile şi 

cheltuielile capitale 

Permanent Risc 

operaţional 

Planuri 

modificate 
Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare în sistemul informaţional  

au fost introduse 510 planuri de modificare. 

7.2 Sporirea cerinţelor faţă de 

executorii de buget-beneficiari în 

construcţii şi reparaţii capitale 

privind respectarea limitelor de 

finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor 

capitale 

Analiza materialelor prezentate de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale privind 

finanţarea investiţiilor şi 

cheltuielilor capitale din contul 

bugetul de stat, reieşind din 

prevederile legale ce 

reglementează procesele 

investiţionale 

Permanent Risc 

operaţional 

Nr. materialelor 

examinate 
Activitate realizată  

Au fost examinate 117 materiale prezentate de către 

autorităţile publice centrale şi 1137 materiale prezentate de 

către autorităţile publice locale privind finanţarea 

investiţiilor şi cheltuielilor capitale din contul bugetului de 

stat. 

7.3 Asigurarea eficienţei, 

transparenţei şi responsabilităţii în 

utilizarea resurselor financiare 

publice în domeniul achiziţiilor 

publice 

Modificarea Codului 

contravenţional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008 în scopul 

includerii sancţiunilor pentru 

încălcarea prevederilor legislative 

din domeniul achizițiilor publice 

Trimestrul IV Risc 

operaţional 

Proiect aprobat Activitate realizată  

Modificări la Codul contravenţional privind includerea 

sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legislative din 

domeniul achiziţiilor publice au fost aprobate prin Legea nr. 

262 din 01.11.2013 pentru modificarea şi completarea 

Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr.284-289/778 

din 06.12.2013). 

7.4 Monitorizarea cheltuielilor 

finanţate din contul Fondului 

Ecologic Naţional 

 Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Nr. dărilor de seamă 

elaborate şi 

prezentate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, au fost monitorizate cheltuielile 

finanțate din contul FEN. Pe rezultatele anului 2013 nivelul 

de executare constituie 80,2%. 

Obiectivul nr. 8: Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă ale ministerului 

Asigurarea procedurilor de 

monitorizare şi elaborare a politicilor 

publice la nivelul autorităţii şi 

prezentarea rapoartelor, inclusiv în 

regim on-line 

 Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Nr. rapoartelor 

elaborate şi 

prezentate 

Activitate realizată  

Monitorizarea politicilor publice se efectuează permanent, 

astfel pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate şi 

prezentate 18 rapoarte privind implementarea documentelor 

de politici naţionale, intersectoriale şi sectoriale, remise în 

adresa Cancelariei de Stat, Centrului Naţional Anticorupţie, 

Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei inclusiv. 

 



 16 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Obiectivul nr. 9: Promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice din Republica Moldova 

9.1. Elaborarea şi actualizarea 

cadrului normativ în domeniul CFPI 

a) Elaborarea Programului de 

dezvoltare a CFPI 

Trimestrul IV Propunerile 

de 

modificare 

care ar 

necesita 

coordonare 

şi examinare 

îndelungată 

Proiect de hotărîre 

elaborat şi prezentat 

Guvernului 

Activitate realizată  

Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern 

pentru anii 2014-2017 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 „Cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a controlului financiar public 

intern pentru anii 2014-2017‖ (Monitorul Oficial nr.304-

310/1147 din 27.12.2013). 

 b) Elaborarea şi aprobarea 

instrucţiunilor şi normelor 

metodologice privind activitatea de 

inspectare (control) financiară 

Semestrul II Risc extern 

şi 

operaţional 

Instrucţiuni şi norme 

metodologice 

elaborate şi aprobate 

Activitate realizată  

A fost elaborate metodologii privind efectuarea inspectărilor 

pe următoarele domenii de inspectare, după cum urmează: 

- Metodologia privind efectuarea inspectărilor (controalelor) 

financiare în domeniile învăţămîntului, culturii, ştiinţei şi 

sportului; 

- Metodologia privind efectuarea inspectărilor (controalelor) 

financiare în domeniile justiţiei, ordinii publice şi apărarea 

statului; 

- Metodologia privind efectuarea inspectărilor (controalelor) 

financiare privind elaborarea şi execuţia bugetelor şi 

gestionarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Metodologia privind efectuarea inspectărilor (controalelor) 

financiare în sectorul real al economiei naţionale, 

întreprinderi de stat şi societăţi comerciale cu cotă-parte a 

statului. 

Metodologiile a fost puse în aplicare pe o perioadă-pilot prin 

Ordinul Inspecției Financiare nr. 74 din 08.10.2012. 

 c) Revizuirea Regulamentului 

privind certificarea auditorilor 

interni din sectorul public 

Trimestrul II Propunerile 

de 

modificare 

care ar 

necesita 

coordonare 

şi examinare 

îndelungată 

Regulament 

actualizat şi aprobat 
Activitate realizată  

Modificările şi completările la Regulamentul privind 

certificarea auditorilor interni din sectorul public au fost 

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 85 din 

14.06.2013 „Cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din 

sectorul public‖ (Monitorul Oficial nr.135/924 din 

25.06.2013). 

 d) Revizuirea Normelor 

metodologice de audit intern în 

sectorul public 

Trimestrul III Propunerile 

de 

modificare 

care necesita 

coordonare 

şi examinare 

îndelungată 

Norme metodologice 

actualizate şi 

aprobate 

Activitate realizată  

Normele metodologice de audit intern în sectorul public au 

fost reaprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 105 

din 15.07.2013 „Privind aprobarea Normelor metodologice 
de audit intern în sectorul public‖ (Monitorul Oficial nr.206-

211/1430 din 20.09.2013). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

 e) Actualizarea Regulamentului 

privind raportarea activităţii de 

audit intern în sectorul public 

Trimestrul III Propunerile 

de 

modificare 

care ar 

necesita 

coordonare 

şi examinare 

mai 

îndelungată 

Regulament 

actualizat şi aprobat 
Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Modificările şi completările la Regulamentul privind 

raportarea activităţii de audit intern în sectorul public au fost 

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 161 din 

21.11.2013 „Cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern 

în sectorul public‖ (Monitorul Oficial nr.276-280/1740 din 

29.11.2013). 

 f) Actualizarea Regulamentului 

privind evaluarea, raportarea 

sistemului de management 

financiar şi control şi emiterea 

declaraţiei privind buna guvernare 

Trimestrul IV Propunerile 

de 

modificare 

care ar 

necesita 

coordonare 

şi examinare 

mai 

îndelungată 

Regulament 

actualizat şi aprobat 
Activitate nerealizată  

Conform Programului de dezvoltare a controlului financiar 

public intern pentru anii 2014-2044, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1041 din 20 decembrie 2013 (Monitorul 

Oficial nr.304-310/1147 din 27.12.2013), revizuirea 

Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de 

management financiar şi control şi emiterea declaraţiei 

privind buna guvernare urmează a fi efectuată în anul 2017. 

 

9.2 Consolidarea capacităţilor 

auditorilor interni şi a managerilor 

din sectorul public în domeniul CFPI 

a) Organizarea şi desfăşurarea a 

două seminare de instruire pentru 

auditorii interni din sectorul public 

Pe parcursul 

anului  

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

umane 

Două seminare de 

instruire în domeniul 

auditului intern şi în 

domeniul MFC, 

Nr. persoanelor 

instruite 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost desfăşurate 9 seminare de 

instruire/mediatizare pentru 225 auditori interni. 

 b) Organizarea şi desfăşurarea a 

două seminare de instruire pentru 

managerii din sectorul public 

Pe parcursul 

anului  

Insuficienţa 

resurselor 

financiare şi 

umane 

Două seminare de 

instruire în domeniul 

auditului intern şi în 

domeniul MFC, 

Nr. persoanelor 

instruite 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 au fost desfăşurate 24 seminare de 

instruire/mediatizare pentru 809 participanți (manageri și 

angajați). 

 c) Dezvoltarea sistemului de 

management al riscurilor în cadrul 

Ministerului Finanţelor 

Trimestrul IV Reticenţa 

personalului 

Insuficienţă 

de timp 

Un atelier de lucru în 

domeniul 

managementului 

riscurilor desfăşurat, 

Registre ale riscurilor 

elaborate 

 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 a fost desfăşurat un atelier de lucru 

în scopul de a crea capacităţi de stabilire a obiectivelor; 

identificare, evaluare şi control a riscurilor; elaborare a 

Registrului riscurilor. 

La stabilirea obiectivelor subdiviziunilor interioare ale 

Ministerului Finanțelor pentru anul 2014 s-au stabilit și 

riscurile asociate, care au fost  incluse în Planurile anuale de 

acțiuni, inclusiv au fost elaborate Registrele  riscurilor ale 

fiecărei subdiviziuni ale ministerului și a trezoreriilor 

teritoriale. Cu titlu inovațional a fost elaborat Registrul 

riscurilor al Ministerului Finanțelor. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

 d) Identificarea şi descrierea 

proceselor de baza din cadrul 

Ministerului Finanţelor 

Trimestrul IV Reticenţa 

personalului 

Insuficienţă 

de timp 

Un atelier de lucru în 

domeniul identificării 

şi descrierii 

proceselor desfăşurat, 

Procese de bază 

identificate şi 

descrise 

Activitate realizată 

În Ministerul Finanțelor au fost identificate 122 procese 

operaționale de bază, dintre care mai mult de 50% sunt 

descrise grafic și narativ de către subdiviziunile respective.  

Obiectivul nr. 10: Simplificarea procedurilor de administrare fiscală şi vamală prin introducerea tehnologiilor informaţionale noi şi modernizarea celor existente Asigurarea stabilităţii, 

previzibilităţii şi transparenţei politicilor de administrare fiscală 

10.1 Sistematizarea rezultatelor 

controalelor fiscale cu scopul 

eficientizării acestora 

Reducerea numărului controalelor 

fiscale planificate efectuate prin 

metoda verificării totale 

Trimestrul IV Risc 

operaţional 

Numărul controalelor 

redus cu 2-3% 

comparativ cu anul 

precedent 

Activitate realizată 

Pe parcursul anului 2013 numărul controalelor planificate 

efectuate prin metoda verificării totale s-a micşorat cu 705 

controale sau 52 % (646 în anul 2013, comparativ cu 1361 în 

aceiaşi perioada a anului 2012).  

 

10.2 Îmbunătăţirea proceselor şi 

procedurilor de administrare fiscală, 

întru asigurarea majorării încasărilor 

la buget şi reducerea fraudelor fiscale 

Elaborarea unui studiu de 

fezabilitate pentru introducerea 

unui sistem de taxare inversă cu 

TVA în anumite sectoare (cu 

identificarea sectoarelor, 

modificărilor legislative necesare 

şi necesităţi de instruire începînd 

cu anul 2014) 

 

Trimestrul IV Risc politic, 

economic şi 

operaţional 

Propuneri înaintate Activitate realizată 

A fost elaborat  studiul de fezabilitate pentru introducerea 

unui sistem de taxare cu TVA. Rezultatele, concluziile și 

avantajele şi justificarea introducerii taxării inverse în 

Republica Moldova au fost prezentate pentru a fi examinate 

în procesul de elaborare a proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă 

din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2015. 

10.3 Simplificarea administrării 

fiscale prin introducerea 

tehnologiilor informaționale 

a) Proiectarea SIA „Unitatea de 

imprimare a somaţiilor şi avizelor‖ 

 

 

Trimestrul IV Riscuri 

politice şi 

financiare 

 

Hotărîre de Guvern 

aprobată, proiect pilot 

lansat  

Activitate în curs de realizare  
 Pe parcursul anului 2013, a fost elaborat proiectul 

Concepţiei Unităţii de imprimare a somaţiilor şi avizelor 

pentru contribuabili în comun cu nota informativă. Ca 

urmare a unor circumstanțe, constatarea complexității și 

revizuirea obiectivelor acestei concepții s-a decis efectuarea 

unui nou studiu de fezabilitate şi reorganizarea proiectului 

(versiunea 2.0). 

 

 b) Proiectarea Sistemului 

Informaţional Integrat al 

Serviciului Fiscal de Stat 

Trimestrul IV Riscuri 

politice şi 

financiare 

 

Concepţie elaborată, 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 

Activitate nerealizată 

Concepţia Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului 

Fiscal de Stat a fost elaborată, iar lucrările de implementare a 

acestuia nu au fost inițiate din motivul lipsei resurselor 

financiare necesare. Suma evaluată pentru implementarea 

sistemului dat este de 20 mil. $. La moment se aşteaptă 

răspunsul de la Banca Mondială cu privire la domeniile 

pentru care va fi acordată asistenţă ca urmare a evaluării  
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

     IAMTAX. 

De asemenea, a fost înaintată propunerea de a include în 

Cadrul bugetar pe termen mediu 2014-2016 obiectivul de 

dezvoltare şi unificare a Sistemului Informaţional Integrat al 

Serviciului Fiscal de Stat. 

 c) Proiectarea şi implementarea 

SIA „E-factura‖ 

Trimestrul IV Riscuri 

financiare şi 

operaţionale 

(defecţiuni 

hardware, 

erori 

software) 

Sistem testat şi 

implementat 
Activitate în curs de realizare  
Pe parcursul anului 2013 a fost elaborată sarcina tehnică a 

SIA „E-factura‖ şi au fost determinate aspectele legate de 

facturarea electronică, urmare a elaborării sistemului au fost 

efectuate lucrările de testare. 

Avînd în vedere complexitatea serviciului dat, acesta 

urmează a fi implementat în 3 etape. 

La moment, SIA „E-factura‖ este lansat în faza pilot. La 

această etapă agenţii economici vor avea posibilitatea să se 

înregistreze pentru a participa la utilizarea serviciului în 

regim test.  

Etapa II va demara la 01.06.2014 şi presupune lansarea 

serviciului „e-Factura‖ în exploatare experimentală.  

Darea în exploatare industrială a „e-Facturii‖ se preconizează 

în etapa III - pentru începutul anului 2015 (01.01.2015), în 

cadrul căreia se va extinde segmentul utilizatorilor 

obligatorii a serviciului prin includerea tuturor 

contribuabililor care fac obiectul livrărilor în baza de factură 

sau factură fiscală. 

 d) Implementarea aplicaţiei 

software de schimb de date 

operative şi automatizate a 

Sistemului informaţional fiscal cu 

Sistemul informaţional vamal 

 

Trimestrul IV Riscuri 

externe 
Soft implementat Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare a fost menţinut accesul 

Serviciului Vamal la Sistemul informaţional al Serviciului 

Fiscal de Stat „Intrare autorizată‖ în baza acordului încheiat 

între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul 

Vamal, iar accesul Serviciului Fiscal de Stat la Sistemul 

informaţional integrat vamal a fost menţinut în baza 

Contractului nr. 49/10 din 18.11.2010. Astfel, schimb de 

date între Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat are loc, 

însă nu a fost creată aplicaţie software, dat fiind faptul că 

crearea unei astfel de aplicaţii nu a fost prevăzută pentru anul 

2013 şi, respectiv, nu au fost alocate surse financiare în acest 

scop.   

10.4 Implementarea generalizată a 

sistemului de declarare fiscală prin 

utilizarea tehnologiilor 

informaţionale (e-declaraţii), astfel 

încît cel puţin 60% din declaraţiile 

Dezvoltarea serviciului ―Declaraţie 

electronică‖ 

Trimestrul IV  Riscuri 

naturale şi 

informatice 

(intruziune 

neautorizată, 

Numărul declaraţiilor 

transmise, 

Numărul 

contribuabililor 

instruiţi 

Activitate realizată  

Conform situaţiei din 31.12.2013, prin intermediul 

serviciului „Declaraţie electronică‖ au fost prezentate 

920270 declaraţii de către 27923 contribuabili. Din numărul 

total a declaraţiilor fiscale, prezentate pe parcursul anului 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

fiscale să fie depuse prin Internet distrugerea 

informaţiilor 

din computere 

de către 

viruşi, furt 

date) 

 

 

2013, declaraţiile electronice constituie 46,2%. Concomitent, 

pe lîngă lucrările de dezvoltare a serviciului „Declaraţie 

electronică‖ pentru persoanele fizice  au fost integrate şi alte 

e-servicii, cum ar fi: M-Pass, Semnătura Mobilă, a fost 

elaborat şi implementat modulul „Cererea de restituire a 

supraplăţii impozitului pe venit‖ şi implementate noile 

formulare în SIA „Declaraţie electronică‖. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 au fost instruiţi 33036 

contribuabili în ceea ce priveşte utilizarea declaraţiei 

electronice. 

Obiectivul nr. 11. Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul extern şi asigură 

securitatea lanţului de aprovizionare internaţional 

11.1 Simplificarea procedurilor 

vamale întru minimizarea costurilor 

şi a timpului necesar vămuirii 

 Pe parcursul 

anului 

Sporirea 

măsurilor de 

securitate la 

frontieră pe 

fundalul 

creşterii 

sporite a 

fluxului de 

mărfuri, 

Implicarea 

altor servicii 

de control 

(control 

veterinar, 

fitosanitar 

etc.) 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane), 

Schimbările 

neconforme 

în cadrul 

legal 

Durata medie a 

procedurii de trecere 

a mărfurilor peste 

frontieră 

Cota declaraţiilor 

vamale de 

import/export 

perfectate conform 

procedurilor 

simplificate de 

vămuire 

Activitate realizată  

Durata medie a procedurii de trecere a mărfurilor peste 

frontieră s-a încadrat în ţintă şi a atins următoarele indice: 

16,77 minute la intrare (ţinta – 25 min) şi 17,01 minute la 

ieşire (ţinta – 20 min). 

Cota declaraţiilor vamale perfectate conform procedurilor 

simplificate de vămuire a atins ţinta planificată şi a constituit 

10,69% (ţinta -10% ). 

La finele anului 2013 au fost înregistraţi 63 agenţi economici 

- titulari procedurilor simplificate, din care: 40 agenţi cu risc 

scăzut, 20 agenţi economici cu vămuirea la domiciliu, 3 

transportatori de încredere.  

(Activităţile realizate a se vedea în anexă). 

11.2  Dezvoltarea principiului 

selectivităţii controlului vamal 

 Pe parcursul 

anului 

Sporirea 

măsurilor de 

securitate la 

frontieră pe 

fundalul 

creşterii 

Cota declaraţiilor 

vamale direcţionate 

pentru controlul fizic 

la import/export  

Ponderea controalelor 

rezultative pe 

Activitate realizată  

Cota declaraţiilor vamale direcţionate pentru controlul fizic 

la import s-a racordat în limitele ţintei stabilite şi a constituit 

în mediu 24% (ţinta – 30%).  

Indicatorul aferent exportului a înregistrat 13% (ţinta – 

10%), fiind aplicate măsurile de control vamal sporit la 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

sporite a 

fluxului de 

mărfuri, 

Implicarea 

altor organe 

de control, 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

culoarul roşu de 

vămuire  

Numărul criteriilor 

active/create/actualiz

ate/anulate 

Centru analitico-

informaţional dotat 

cu platforma 

informaţională de 

procesare, analiza 

datelor şi crearea 

produselor de 

inteligenţă 

frontiera externă a UE. 

Totodată, au fost create 120, actualizate - 132, anulate – 12 şi 

expirate - 47 criterii de selectivitate. Astfel, la finele anului 

2013 în SI „Asycuda World‖ au fost active 179 criterii de 

selectivitate. 

(Activităţile realizate a se vedea în anexă). 

 

11.3 Modernizarea şi dezvoltarea 

capacităţilor SIIV Asycuda World 

 Pe parcursul 

anului 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

TARIM integrat şi 

operaţional 

Nodul doi 

implementat 

SI „Frontiera‖ 

integrat 

 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, în vederea dezvoltării şi 

modernizării capacităţilor SIIV „Asycuda World‖, au fost 

întreprinse următoarele acţiuni: 

- în iunie 2013 Serviciul Vamal a realizat lucrările de 

migrare a datelor pe serverul nou al Sistemului 

informaţional vamal, fapt ce permite implementarea 

procedurii de vămuire electronice; 

- este în proces de implementare modulul ,, Multi Agency‖, 

care va facilita interacţiunea agenţiilor publice în cadrul 

procesului de vămuire. Acest modul permite integrarea 

serviciilor veterinare şi fitosanitare, cît şi  certificatele 

eliberate de acestea. În acesta direcţie au fost demarate un şir 

de acţiuni precum: iniţierea tratativelor cu autorităţile 

publice referitor la introducerea lor în acest mecanism, 

elaborarea procedurii electronice, ajustarea certificatelor, 

licenţelor şi autorizaţilor pentru utilizare, elaborarea 

regulilor de interacţiune, implementarea modulului; 

- a fost organizat un curs de instruire cu tematica ,,SIIV 

Asycuda- modul administrare selectivitate‖, pentru 25 

colaboratori Agenţiei Naţionale pentru Securitatea 

Alimentelor (ANSA). A fost testat mecanismul de 

interacţiune între Serviciul Vamal şi ANSA. Totodată pentru 

ANSA a fost elaborat un manual de utilizare a modulului; 

- s-a elaborat caietul de sarcini pentru perfecţionarea 

Sistemului informaţional ,,FRONTIERA‖, întru facilitarea 

schimbului de informaţii între Serviciul Vamal, Poliţia de 

Frontieră şi Î.S. ―Registru; 

- a fost elaborat mecanismul de aplicare a semnăturii digitale 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

la depunerea declaraţiei vamale în format electronic; 

- a fost iniţiat dialogul cu CNPDCP şi EUBAM în vederea 

efectuării unui audit  informaţional a bazelor de date ce 

conţin date cu caracter  personal, cît şi organizarea unor 

treninguri pentru colaboratorii în domeniul protecţiei datelor 

cu caracter personal. 

Obiectivul nr. 12. Sporirea nivelului de securitate economică a statului 

12.1 Eficientizarea măsurilor de 

protecţie la frontieră a drepturilor de 

proprietate intelectuală 

 Pe parcursul 

anului 

Interes 

scăzut din 

partea 

titularilor de 

drepturi,  

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

 

Cazuri de reţinere a 

mărfurilor suspecte a 

fi contrafăcute 

/opere-pirat 

Nr. de 

Memorandumuri/Înţe

legeri cu titularii de 

drepturi semnate,  

Nr. de activităţi 

realizate în comun cu 

Procuratura, MAI, 

ONG-uri, AGEPI 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost depistate 81 cazuri de 

reţinere a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute. 

Totodată, la finele anului 2013 Registrul obiectelor de 

proprietate intelectuală, gestionat de Serviciul Vamal, 

cuprindea 385  obiecte cărora se aplică măsurile de protecţie 

la frontieră, conform capitolului XII al Codului Vamal.  

(Activităţile realizate a se vedea în anexă). 

12.2 Optimizarea procedurii de 

control ulterior 

 Pe parcursul 

anului 
Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane), 

Schimbările 

neconforme 

în cadrul 

legal 

Nr. de activităţi de 

audit post-vămuire 

efectuate  

Nr. de ag.ec. supuşi 

controlului 

Ponderea obligaţiilor 

vamale încasate din 

total obligaţii 

calculate în urma 

controlului ulterior 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, în cadrul misiunilor de audit post-

vămuire, au fost supuşi controlului 370 agenţi economici. 

Ponderea controalelor ulterioare rezultative a constituit în 

mediu 79,67% (ţinta-60%) în creştere cu 24,49% comparativ 

cu anul 2012, ceea ce denotă eficienţă controalelor bazate pe 

analiza de risc. 

Suma drepturilor de import, calculate în urma controalelor 

ulterioare, constituie 71041,21 mii lei. Suma drepturilor de 

import încasate constituie 12377,44 mii lei, ceea ce 

reprezintă 17,42 % din total calculate. 

(Activităţile realizate a se vedea în anexă). 

12.3 Implementarea mecanismului de 

încasare a obligaţiei vamale restante 

 Pe parcursul 

anului 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

 

Nr. de acorduri de 

colaborare semnate 

Nr. vizitelor de studii 

şi de schimb de 

experienţă 

desfăşurate 

Nr colaboratorilor 

instruiţi 

Practicile 

internaţionale 

preluate 

Activitate realizată  

În perioada 21-22 martie 2013 în cadrul seminarului 

„Procesul de insolvabilitate  şi procedura de executare a 

documentelor executorii‖, organizat de Centrul de instruire 

al Serviciului Vamal, au fost instruiţi 15 colaboratori vamali. 

Totodată, în vederea iniţierii schimbului de experienţă au 

fost identificate subdiviziunile similare din autorităţile 

vamale ale altor state de atribuţiile cărora ţine încasarea 

obligaţiei vamale restante.  

S-a stabilit o colaborare fructuoasă cu Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti, Camera Înregistrării de Stat, 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

Concomitent, au fost aprobate modificări şi completări la  

Codul Vamal prin Legea nr. 324 din 24.12.2013 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care s-

a adăugat un capitol referitor la mecanismul de încasare a 

obligaţiei vamale restante. 

12.4 Eficientizarea măsurilor de 

securitate 

 Pe parcursul 

anului 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

 

Concept pentru 

echipe mobile 

elaborat de comun cu 

EUBAM 

Centrul de instruire 

echipat 

Posturi vamale dotate 

cu tehnica specială de 

control şi combaterea 

traficului cu arme de 

distrugere în masă, 

materiale şi 

tehnologii aferente 

Activitate realizată  

În scopul consolidării capacităţilor echipelor mobile ale 

Serviciului Vamal, în baza Conceptului de dezvoltare a 

echipelor mobile, în ianuarie 2013 a fost elaborat planul de 

acţiuni şi instituit grupul de lucru responsabil de 

implementarea acestuia. Totodată, prin Legea nr. 324 din 

24.12.2013 „Cu privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative‖ au fost aprobate modificări şi completări la 

Codul Vamal ce ţin de activitatea echipelor mobile, proiectul 

fiind elaborat cu suportul experţilor EUBAM. 

Concomitent, au fost elaborate şi remise spre consultare 

proiectele normelor metodologice privind activitatea 

echipelor mobile ale Serviciului Vamal şi instrucţiunile 

privind desfăşurarea activităţii echipelor mobile. 

În total, pe parcursul anului 2013, de către echipele mobile 

au fost realizate 214 reţineri de mărfuri fără acte legale de 

provenienţă(în creştere cu 84,5% comparativ cu anul 2012) 

cu o valoare totală de 6,15 mil. lei (în creştere cu 11,8%). 

În decembrie 2013, în cadrul unui proiect finanţat de către 

departamentul Apărării SUA, au fost donate 25 automobile 

echipate pentru desfăşurarea activităţii echipelor mobile, iar 

în aprilie 2013 a avut loc transmitere spre folosinţă a unui lot 

de echipament special pentru control vamal în cadrul 

posturilor vamale oferit de către Departamentul Apărării al 

SUA. 

Totodată, cu suportul Departamentului Energiei al SUA a 

fost instalat echipamentul de detectare a radiaţiei în 6 posturi 

vamale şi la Centrul de instruire al Serviciului Vamal. 

Întru realizarea activităţii în cauză au fost realizate şi alte 

acţiuni, conform anexei. 

13. Formarea unui efectiv consolidat cu un nivel înalt de profesionalism şi integritate, capabil să realizeze eficient şi în mod transparent misiunea Serviciului Vamal 

13.1. Asigurarea dezvoltării 

profesionale continue a 

colaboratorilor vamali prin utilizarea 

eficientă şi eficace a capacităţilor 

Centrului de instruire şi a partenerilor 

 Parcursul 

anului 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

Nr. persoanelor 

instruite 

Nr. de formatori total 

/identificaţi/instruiţi/c

ertificaţi 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 1267 colaboratori vamali au 

beneficiat de instruire. 

Au fost desfăşurate 191 activităţi de instruire (54- interne şi 

137 externe) la care au participat 2463 colaboratori vamali 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

externi Nr. de programe de 

instruire elaborate şi 

implementate 

Nr. de suporturi de 

curs elaborate 

Nr. de colaboratori-

utilizatori ai 

sistemului de 

instruire la distanţă al 

SV 

(1319 –la instruirea internă şi 1144 la instruirea externă). 

Au fost selectaţi 55 formatori interni pentru activităţile de 

instruire care au fost desfăşurate conform Planului de 

instruire pentru anul 2013.  

Concomitent, pe parcursul anului 2013 formatorii interni au 

fost instruiţi şi certificaţi în următoarele domenii, după cum 

urmează: 

- 1 formator a fost instruit în domeniul auditului 

performanţei; 

- 5 formatori au fost instruiţi în domeniul detectării şi 

prevenirii traficului ilegal al mărfurilor care aduc daune 

mediului ambiant, cu suportul OSCE; 

- 5 formatori au fost certificaţi în domeniul detectării 

materialelor radioactive, care au promovat un curs de 

instruire, organizat în comun cu Agenţia Internaţională 

pentru Energie Atomică; 

-7 colaboratori au fost instruiţi în domeniul abilităţilor 

manageriale, dintre care trei formatori au fost acreditaţi de 

EUBAM în acest domeniu; 

- 10 formatori au fost certificaţi în domeniul neproliferării 

armelor de distrugere în masă, care au promovat un curs de 

instruire organizat în cadrul Programului Internaţional de 

Neproliferare al Departamentului Apărării al SUA. Au fost 

elaborate 16 programe de instruire şi 8 suporturi de curs. 

În cadrul sistemului de instruire la distanţă au fost 

implementate 66 cursuri. Astfel, la finele anului 2013 au fost 

conectate la sistem 1486 colaboratori-utilizatori. 

Totodată, colaboratorii Centrului de instruire au participat la 

o şedinţă a grupului de lucru moldo-ucrainean pentru 

elaborarea Programului unificat de instruire în domeniul 

combaterii corupţiei, versiunea finală a acestuia  a fost 

finisată la finele anului 2013. 

13.2 Dezvoltarea mecanismelor de 

control asupra respectării normelor 

de etică şi prevenire a abaterilor de la 

conduita profesională 

 

 Parcursul 

anului 
Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane), 

 

Nr. plîngerilor, 

reclamaţiilor 

recepţionate 

Nr. de anchete 

iniţiate/finisate 

Codul de conduită a 

colaboratorului 

vamal,  HG  nr. 456/  

27.07.2009 revizuit 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, indicatorii stabiliţi au înregistrat 

următoarele indice: 

- în cadrul Serviciului Vamal au fost aplicate 346 sancţiuni 

pentru încălcare procedurilor şi a disciplinei de serviciu, din 

care: 213 observaţii, 76 mustrări, 4 mustrări aspre, 1 

retrogradare în funcţie, 9 eliberări din funcţie; 

- au fost iniţiate 100 anchete de serviciu, au fost finisate 80 

anchete de serviciu; 

- cu referinţă la domeniul integrităţii au fost înregistrate 96 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

plîngeri şi reclamaţii în scris şi 66 apeluri la linia fierbinte. 

În prezent se efectuează analiza concordanţei Codului de 

conduită a colaboratorului vamal cu modelul de Cod de etică 

a OMV. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 au fost organizate 

următoarele activităţi de instruire: 

-5 activităţi de instruire continuă în domeniul integrităţii cu 

participarea a 110 colaboratori vamali; 

- 12 colaboratori a Direcţiei securitate internă au participat la 

13 activităţi de instruire; 

- 8 seminare în domeniul integrităţii în colaborare cu Centrul 

Naţional Anticorupţie (7 în birourile vamale şi aparatul 

central) cu tematica „Conflict de interese. Prevenire şi 

soluţionarea conflictelor de interese‖ la care au participat 

603 colaboratori vamali; 

- 2 chestionări organizate de Transparency International cu 

referire la implementarea politicilor naţionale anticorupţie cu 

participarea a 43 colaboratori din cadrul Aparatul central şi 

43 colaboratori  din cadrul biroului vamal Chişinău. 

 

 

13.3 Dezvoltarea sistemului de 

management al resurselor umane, 

conform standardele internaţionale în 

domeniu 

 Parcursul 

anului 

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

 

Concepţia de 

reformare a 

managementului 

personalului în cadrul 

SV aprobată 

Proiectul Legii 

serviciului în 

organele vamale şi 

acte normative 

relevante elaborate 

SIA de colectare  şi 

procesare a datelor 

statistice şi 

informaţiilor despre 

personal, instalat şi 

implementat 

Activitate realizată   

Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 5 concursuri 

deschise de angajare, la care au aplicat 342 candidaţi, fiind  

selectaţi 151 colaboratori vamali debutanţi. La finele anului 

2013 în cadrul Serviciului Vamal au fost înregistrate 47 

posturi vacante. 

Grupul de lucru, instituit în vederea elaborării Conceptului 

de dezvoltare a managementului personalului, s-a convocat 

în şedinţe lunare pentru elaborarea Planului de acţiuni de 

implementarea Conceptului şi a redacţiei noi a Legii privind 

serviciul în organele vamale. Astfel, proiectul noii Legi 

privind serviciul în organele vamale a fost avizat şi urmează 

a fi aprobat. 

Planul de acţiuni pentru dezvoltarea managementului 

personalului în cadrul Serviciului Vamal a fost aprobat prin 

Ordinul nr. 907 p/o din 12.06.2013. 

A fost instalat sistemul informaţional de gestionare a 

personalului. Au fost introduse informaţii din 330 dosare 

personale şi  în baza acestui sistem informaţional au fost 

întocmite 4 rapoarte statistice. 

Totodată, a fost aplicat sistemul de evaluare funcţionarilor 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

publici din cadrul Serviciului Vamal, care nu dispun de statut 

special, în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului 

public. Concomitent, s-a iniţiat revizuirea sistemului de 

evaluare a performanţelor pentru funcţionarii publici cu 

statut special din cadrul aparatului central. 

Obiectivul nr. 14: Optimizarea sistemului de achiziţii publice prin armonizarea legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar şi prin reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice 

14.1 Armonizarea legislaţiei 

naţionale cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice la aquis-ul 

comunitar 

a) Modificarea Legii achiziţiilor 

publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 

2007, inclusiv cu includerea 

principiului proporţionalităţii care 

presupune obligativitatea 

autorităţilor contractante de a 

stabili cerinţele financiare şi de 

calificare în raport cu obiectul 

achiziţiei (volum, valoare) 

Trimestrul IV Risc 

operaţional 

Proiect aprobat Activitate în curs de realizare 

Proiectul dat a fost elaborat şi remis Cancelariei de Stat 

pentru examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 11-03/809 

din 11.09.2013. 

b) Aprobarea proiectului de Lege 

privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică sectoriale 

Trimestrul IV  Risc 

operaţional 

Proiect de lege 

elaborat şi aprobat 
Activitate în curs de realizare 

Proiectul de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică sectoriale a fost elaborat şi urmează să parcurgă 

etapa de avizare. 

 

14.2 Reformarea instituţională a 

Agenţiei Achiziţii Publice şi 

dezvoltarea noilor tehnici de achiziţii  

a) Crearea organismului naţional 

independent de soluţionare a 

contestaţiilor în domeniul 

achiziţiilor publice 

Trimestrul IV Risc extern 

(fonduri 

insuficiente 

ce pot 

provoca 

incapacitatea 

de a finaliza 

proiectul la 

timp, lipsa 

resurselor 

umane 

calificate) 

Autoritate 

administrativă de 

specialitate 

independentă şi 

funcţională 

Activitate în curs de realizare 

Prin scrisoarea nr. 11-03/809 din 11.09.2013 proiectul de 

lege pentru modificarea Legii achiziţiilor publice nr. 96-XVI 

din 13 aprilie 2007 a fost remis Cancelariei de Stat pentru 

examinare şi aprobare. Proiectul respectiv include şi 

prevederi privind organismul nominalizat. 

b) Crearea oficiilor teritoriale ale 

Agenţiei Achiziţii Publice   

Trimestrul II Risc extern 35 oficii teritoriale 

funcţionale 
Activitate realizată 

În trimestrul IV al anului 2012 au fost create 32 de servicii 

teritoriale ale AAP, cu dotarea lor în trimestrul I al anului 

2013. 

14.3 Realizarea achiziţiilor publice 

prin intermediul SIA RSAP pentru 

eficientizarea procesului de achiziţii 

publice, diminuarea corupţiei, 

Extinderea proiectului-pilot al 

Registrului de stat al achiziţiilor 

publice, în cadrul primului modul, 

cu atragerea noilor autorităţi 

Trimestrul II Risc extern 

(fonduri 

insuficiente 

ce pot 

Nr. de autorităţi 

publice centrale 

încadrate suplimentar 

în proiectul-pilot 

Activitate realizată  

- 64 de autorități contractante au fost incluse în SIA RSAP; 

- 1085 proceduri de achiziții publice au fost realizate prin 

intermediul SIA RSAP; 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

utilizarea eficientă a banilor publici  publice centrale provoca 

incapacitatea 

de a finaliza 

proiectul la 

timp, 

rezistenţa 

autorităţilor 

contractante, 

utilizarea 

defectuoasă 

a 

certificatelor 

digitale, 

lipsa 

personalului 

calificat) 

Nr. de proceduri de 

achiziţii publice 

desfăşurate prin SIA 

RSAP 

- au fost încheiate 1381 contracte de achiziţii în sumă de 

3383 245 292,98 lei. 

14.4 Armonizarea sistemului extern 

de supraveghere a achiziţiilor de 

bunuri şi servicii prestate de 

întreprinderile de stat, în special cele 

de interes public, şi asigurarea 

transparenţei şi clarităţii sistemului 

Efectuarea unui studiu privind 

oportunitatea introducerii 

obligativităţii întreprinderilor de 

stat de a implementa procedura de 

achiziţii publice 

Trimestrul IV Risc 

operaţional 

Studiu efectuat  

Propuneri formulate 
Activitate realizată 

Prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative au fost operate modificări 

la Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1996 cu privire la 

întreprinderea de stat și Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 

1997 privind societăţile pe acţiuni care va asigura principiul 

transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de 

achiziţii. 

Obiectiv nr 15: Dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional corespunzător principiilor descentralizării, asigurării democraţiei şi autonomiei locale 

15.1 Perfecţionarea cadrului 

normativ şi instituţional privind 

finanţele publice locale 

a) Elaborarea Metodologiei de 

alocare a transferurilor din fondul 

de susţinere financiară a unităţilor 

administrativ-teritoriale conform 

noului sistem de finanţare al 

administraţiilor publice locale 

 

Trimestrul II Risc extern 

 

Metodologie 

înglobată în Notele 

metodologice de 

elaborarea proiectelor 

bugetelor UAT 

Activitate realizată 

În Notele metodologice privind elaborarea de către APL a 

proiectelor de buget pentru anul 2014 şi a estimărilor pentru 

anii 2015-2016, remise APL pe 14.06.2013, a fost înglobată 

modalitatea de calcul a transferurilor cu destinaţie generală 

pentru UAT în condiţiile noului sistem de formare a 

bugetelor UAT. 

 b) Revizuirea Regulamentului-tip 

al direcţiei generale finanţe a 

unităţii administrativ-teritoriale, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.757 din 05.07.2004 

  

Trimestrul IV Risc extern 

 

Act normativ revizuit 

şi prezentat 

Guvernului 

 

Activitatea amînată pe anul 2014 

Activitatea respectivă a fost amînată pentru anul 2014,  

reieşind din faptul că proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea privind finanţele 

publice locale şi Codul fiscal) a fost adoptată tardiv 

(01.11.2013), iar implementarea integrală a noului sistem de 

formare a bugetelor UAT va fi începînd cu 1 ianuarie 2015. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Obiectiv nr 16: Perfecţionarea actualului sistem de finanţe publice locale, astfel încît să se asigure autonomia financiară a autorităţilor publice locale, cu menţinerea disciplinei 

financiare, maximizarea eficienţei şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor 

Reformarea sistemului de transferuri 

şi impozite partajate, statuarea 

acestuia pe baze obiective şi 

previzibile, cu separarea bugetelor 

APL de nivelul întîi şi nivelul al 

doilea, pentru a asigura un nivel cel 

puţin minim de servicii, cu condiţia 

ca sistemul să nu descurajeze efortul 

fiscal propriu şi utilizarea raţională a 

resurselor 

a) Promovarea în Parlament 

a proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative (Legea privind 

finanţele publice locale şi Codul 

fiscal). 

Trimestrul III Risc extern 

(politic) 

Proiect adoptat Activitate realizată cu depăşirea termenului 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legea privind finanţele publice locale şi Codul 

fiscal) a fost adoptat de către Parlament în lectură finală la 1 

noiembrie 2013 prin Legea  nr.267 din 01.11.2013 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. 

b) Elaborarea mecanismului pentru 

consolidarea datelor necesare 

calculării volumului transferurilor 

către UAT în noul sistem de 

finanţare al APL şi aplicarea noii 

formule de transferuri 

interbugetare pe baza datelor 

execuţiei bugetelor UAT pentru 

anul 2012 

Trimestrul IV Risc intern Mecanism stabilit 

Transferuri de 

echilibrare pentru 

proiectul bugetului pe 

anul 2014 calculate 

Activitate realizată  

Mecanismul respectiv a fost stabilit în baza execuţiei 

bugetelor UAT pentru anul 2012 . Transferuri de echilibrare 

au fost calculate pentru fiecare UAT în parte, pentru care 

implementarea noului sistem de formare a bugetelor este 

preconizată începînd cu 1 ianuarie 2014. 

Obiectiv nr 17: Consolidarea mecanismelor de cooperare între autoritate şi societatea civilă 

17.1 Asigurarea accesului societăţii 

civile la informaţia privind activitatea 

ministerului 

a) Popularizarea reformelor iniţiate 

şi implementate, precum şi a 

politicilor de dezvoltare 

instituţională ale Ministerului 

Finanţelor 

Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Informaţie prezentată 

şi/sau plasată pe 

pagina oficială 

Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare, societatea civilă a fost 

informată privind aprobarea Strategiei managementului 

finanţelor publice 2013-2020 prin intermediul publicării pe 

pagina oficială a ministerului, precum şi prin publicarea în 

Monitorul Oficial nr. 173-176 din 9 august 2013. 

 

     Totodată, pe parcursul anului 2013 pe pagina web a 

ministerului a fost publicat Planul anual de acțiuni a 

Ministerului Finanțelor pe anul 2013, raportul anual al 

Ministerului Finanțelor pe anul 2012, 3 rapoarte privind 

progresele înregistrate și dificultăți întîmpinate în procesul 

de realizare a Planului de acțiuni pentru anii 2012-2013 de 

implementare a Strategiei naționale anticorupție pe anii 

2011-2015 (trimestru I, II, III anului 2013). 

 b) Asigurarea accesului la 

informaţie din domeniul 

administrării vamale 

Pe parcursul 

anului 

Creşterea 

sporită a 

numărului 

de solicitări,   

Insuficienţa 

resurselor 

(tehnice, 

umane) 

Numărul vizitatorilor 

pag. web 

Panouri informative 

standardizate 

instalate la birouri şi 

posturi vamale  

Registrul serviciilor 

publice actualizat şi 

Activitate realizată  

Numărul total al vizitatorilor unici a paginii web a 

Serviciului Vamal a atins, în anul 2013, cifra de 217 376 

vizitatori, ceea ce constituie o creştere cu cca 32% 

comparativ cu anul 2012.  

Au fost instalate 36 panouri informative privind regulile de 

introducere/scoatere a mărfurilor de către persoanele fizice la 

19 posturi vamale de frontieră: 6 posturi vamale de la 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

publicat frontiera moldo–română şi 13 la frontiera moldo-ucraineană, 

astfel fiind asigurate cu panouri toate posturile de frontieră. 

În rubrica E-servicii pe pagina web a Serviciului Vamal a 

fost plasate 16 servicii, inclusiv şi pe pagina web a 

serviciilor publice. 

Au fost distribuite 11500 pliante (7500 în limba de stat, 2500 

în limba rusă şi 1500 în limba engleză) în toate posturile de 

la frontiera moldo-ucraineană cu privire la regulile de trecere 

a frontierei. (Activităţi realizate a se vedea în anexă) 

 

 

c) Asigurarea accesului la 

informaţie din domeniul 

administrării fiscale 

Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Numărul 

informaţiilor 

publicate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013, contribuabilii au avut posibilitatea 

de a fi informaţi despre principalele evenimente desfăşurate 

de Serviciul Fiscal de Stat, cum ar fi: 5 conferinţe de presă; 

1briefing, 4 mese rotunde, şedinţe, întrevederi, întîlniri şi 

seminare informative şi instructive cu contribuabilii 

(informaţii detaliate despre evenimentele desfăşurate a se 

vedea în anexă). 

La situaţia din 31 decembrie 2013 au fost desfăşurate 42 de 

dialoguri cu reprezentanţii din toate ramurile economiei 

naţionale: industrie, transport, agricultură, domeniul 

energetic, comunicaţii, turism, mediul academic, asociaţiile 

profesioniste de contabilitate şi audit, asociaţiile 

necomerciale, notarii, instituţiile financiare, asociaţiile 

businessului european, mediul de artă, instituţii medicale, 

deputaţi, etc. 

De asemenea, în perioada de referinţă au avut loc 240 de 

întrevederi şi şedinţe informative cu reprezentanţii diferitor 

categorii de contribuabili şi funcţionarii fiscali din 

subordinea, în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce ţin 

de promovarea şi implementarea reformelor în cadrul 

Serviciului Fiscal de Stat.  

Totodată, pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat au fost 

plasate 1192 materiale informative privind modificările 

legislaţiei, activitatea Serviciului Fiscal de Stat şi etc.; au 

fost elaborate 4 bannere informative: „Formulare tipizate cu 

regim special‖, „1 aprilie! – ultima zi de prezentare şi 

achitare a impozitului pe venit‖, „Prima şi ultima zi de 

prezentare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare‖ şi 

„Conturi trezoreriale pentru achitarea impozitului pe venit‖. 

Au fost elaborate şapte POP—UP referitor la: 1)eliberarea 

formularelor tipizate cu regim special; 2)informaţia cu 

privire la impozitul pe venit; 2)Economisiţi banii DVS!; 

http://www.fisc.md/article.aspx?id=882
http://www.fisc.md/article.aspx?id=882
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

4)Doar pînă la 30 iunie veţi beneficia de o reducere de 15 %; 

5) Spre atenţia agenţilor economici producători agricoli şi 

producători de zahăr şi simplificarea procedurii de eliberare 

a facturilor fiscale şi formularelor tipizate cu regim special, 

6)Referitor la dreptul la trecerea în cont a TVA în baza 

facturilor fiscale şi 7)„Verificarea bonului de casă emis de 

unităţile de schimb valutar‖. 

Concomitent, pentru portalul www.servicii.gov.md au fost 

transmisă informaţia despre serviciile oferite de Serviciul 

Fiscal de Stat, iar pentru portalul www.date.gov.md au fost 

transmise 31 materiale cuprinzînd date din activitatea fiscală. 

17.2 Asigurarea implementării  

acţiunilor incluse în Strategia de 

Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-

2015 

a) Implementarea obiectivelor şi 

acţiunilor din SDSC 2013-2015  

Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 
Nr Rapoartelor 

prezentate 

Guvernului/OSC 

Activitate realizată  

Raportul privind mersul implementării prevederilor SDSC pe 

perioada 01.01.2013-01.11.2013 a fost prezentat Cancelariei 

de Stat prin scrisoarea nr. 05-03/53 din 29.10.2013.  

În vederea implementării obiectivelor strategiei respective a 

fost elaborat proiectul de lege privind modificarea și 

completarea cadrului normativ, ce ține de introducerea  

mecanismului de desemnare procentuală (2%) din impozitul 

pe venit datorat statului spre organizaţiile de utilitate publică. 

Promovarea proiectul, din motive politice, a fost sistată. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 reprezentanții 

Ministerului Finanțelor au fost desemnați membrii grupului 

de lucru pentru elaborarea legii privind antreprenorialul 

social. În acest context, s-a participat la ședințele grupurilor 

de lucru și prin scrisoarea nr.   s-a prezentat Ministerului 

Economiei aviz la proiectul de lege respectiv.  

b) Prezentarea Rapoartelor de 

progres Guvernului şi OSC 

Pe parcursul 

anului 

Risc 

operaţional 

Obiectiv nr 18:  Administrarea și deetatizarea proprietății publice  

18 (I) Efectuarea monitoringului financiar al activității economico-financiare a  întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 

18.1 Asigurarea efectuării 

monitoringului şi analizei rezultatelor 

financiare ale întreprinderilor de stat 

şi a societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat 

a) Analiza rapoartelor financiare 

ale întreprinderilor de stat şi a 

societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat 

Pe parcursul 

anului 

Modificarea 

pe parcursul 

anului a 

termenului 

de 

prezentare a 

rapoartelor 

statistice sau 

conţinutul 

acestora 

(indicatorii 

valorici) 

 

Numărul de rapoarte 

întocmite  

 

Activitate realizată  

Au fost elaborate și remise beneficiarului 4 Note analitice 

privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii 

economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pe 

rezultatele anului 2012, pentru trimestru I , semestrul I și 9 

luni ale anului 2013. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

 b) Monitorizarea procesului de 

virare în BS a defalcărilor şi 

dividendelor din profitul net al IS 

şi SC cu capital public sau 

majoritar de stat, pentru anul 2012 

şi întocmirea Informaţiei 

respective 

Pînă la data 

de 

01.08.2013 

Risc 

operaţional 

Numărul de rapoarte 

întocmite  

 

Activitate realizată  

A fost generalizată informaţia privind încasările la bugetul 

de stat a dividendelor şi defalcărilor din profitul net al 

societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar de stat 

şi a întreprinderilor de stat pentru anul 2013. Astfel: 

- dividende aferente cotei de participare a statului în 

societăţile pe acţiuni transferate la bugetul de stat constituie 

139,9 mil. lei, rata îndeplinirii fiind de 100,06%. Conform 

rectificărilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, au fost 

prevăzute încasări sub formă de dividende – în mărime de 

139,8 mil. lei;   

 - defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat 

transferate la bugetul de stat constituie 33,7 mil. lei, rata 

îndeplinirii fiind de 100,67%. Conform rectificărilor Legii 

bugetului de stat pe anul 2013, au fost prevăzute încasări sub 

formă de defalcări – în mărime de 33,5 mil. lei. 

18 (II): Asigurarea transparenţei rezultatelor monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat 

18.2 Asigurarea accesului la 

informaţie privind rezultatele 

activităţii economico-financiare a 

întreprinderilor cu cotă majoritară de 

stat 

Plasarea pe pag. web a MF a Notei 

analitice privind rezultatele 

monitoringului financiar al 

activităţii economico-financiare a 

IS şi SC cu capital integral sau 

majoritar de stat pentru anul 2012 

Trimestrul III Modificarea 

pe parcursul 

anului a 

termenului 

de 

prezentare a 

rapoartelor 

statistice sau 

conţinutul 

acestora 

(indicatorii 

valorici) 

Raport publicat Activitate realizată  

Informaţia privind rezultatele monitoringului financiar al 

activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat pentru anul 2012 a fost plasată pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor la rubrica „Rapoarte şi Informaţii‖, 

subrubrica „Alte rapoarte şi informaţii‖. 

 

18.3 Impunerea transparenţei, 

simplicităţii şi a sistemului extern de 

supraveghere a achiziţiilor de bunuri 

şi servicii efectuate de întreprinderile 

de stat, în particular de cele de interes 

public 

Efectuarea unui studiu privind 

oportunitatea introducerii 

obligativităţii întreprinderilor de 

stat de a implementa procedura de 

achiziţii publice 

Trimestrul IV 

 

 

 

 

Risc extern 

 (lipsa 

resurselor 

financiare) 

 

 

Propuneri formulate Activitate realizată 

Prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative au fost operate modificări 

la Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1996 cu privire la 

întreprinderea de stat și Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 

1997 privind societăţile pe acţiuni care va asigura principiul 

transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de 

achiziţii. 

19. Asigurarea unui sistem de inspectare financiară performant, orientat spre examinarea semnalelor privind eventualele iregularităţi în gestionarea conformă a finanţelor şi bunurilor 

publice şi verificarea oportună a domeniilor cu riscuri sporite de fraude în scopul identificării acestora 

Activităţi de inspectare financiară  Pe parcursul 

anului 

Risc politic 

şi 

operaţional 

Volumul mijloacelor 

financiare supuse 

inspectării 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost supuse inspectării 

(controlului) financiare mijloacele financiare în sumă de 29,8 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

(controlului) 

financiare în raport 

cu bugetul public 

naţional; 

Ponderea recuperării 

pagubelor constatate 

şi a sumelor încasate 

faţă de cele calculate; 

Nr. de inspectări 

efectuate/planificate 

Gradul de acoperire cu 

inspectări financiare a 

Î.S, S.C. în care statul 

deţine o cotă parte 

majoră 

miliarde lei, ce constituie 77,0 % în raport cu partea de 

cheltuieli executate a bugetului public naţional. 

Ponderea acoperirii pagubelor depistate a constituit 30 %. 

Numărul de inspectări (controale) financiare 

efectuate/planificate a constituit 1587/1035. 

Gradul de acoperire cu inspectări financiare a Î.S, S.C. în 

care statul deţine o cotă parte a constituit 468/464 . 

Obiectivul nr. 20: Constituirea unui cadru normativ performant în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, prin elaborarea reglementărilor naţionale în conformitate 

cu directivele UE, care va  contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii, inclusiv raportării financiare şi auditului, şi la amplificarea prestigiului profesiei de contabil şi auditor 

Elaborarea actelor normative în 

domeniul contabilităţii şi auditului 

a) Elaborarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului „Cu privire 

la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea 

Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 

27.04.2007‖ 

Trimestrul III Nerespectare

a termenului 

de realizare 

în urma 

apariţiei 

situaţiilor 

neprevăzute 

Proiect de hotărîre 

elaborat  
Activitate realizată  

Proiectul a fost elaborat şi aprobat prin Legea pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 

23.12.2013 (Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 

31.12.2013). 

 b) Elaborarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului „Cu privire 

la modificarea şi completarea unor 

Hotărîri ale Guvernului‖ 

Trimestrul I Proiect de hotărîre 

elaborat 
Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Proiectul a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin 

scrisoarea nr. 15-02/228/359 din 19.04.2013, fiind aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 313 din 28.05.2013 „Cu 

privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele 

hotărîri ale Guvernului‖ (Monitorul Oficial nr. 119-121/382 

din 31.05.2013). 

 c) Definitivarea elaborării 

proiectelor SNC şi a Planului 

general de conturi contabile 

Trimestrul II Nerespectare

a termenului 

de realizare 

în urma 

apariţiei 

situaţiilor 

neprevăzute 

Proiecte SNC şi Plan 

definitivat 
Activitate realizată  

Proiectele SNC şi a Planului general de conturi contabile au 

fost elaborate, definitivate și aprobate prin: 

1. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 06.08.2013 

privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate 

(Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013; 

Monitorul Oficial nr.177-181/1224 din 16.08.2013); 

2. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 

privind aprobarea Planului general de conturi contabile 

(Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013; 

Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013). 

 d) Elaborarea proiectelor de Ordine 

„Cu privire la aprobarea şi punerea 

în aplicare a Planului general de 

conturi contabile şi a Standardelor 

Naţionale de Contabilitate‖ 

Trimestrul III Proiecte SNC 

elaborate 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

 e) Elaborarea proiectelor de Ordin 

„Cu privire la modificarea şi 

completarea ordinului MF nr. 149 

din 22.11.2010 cu privire la 

aprobarea Indicaţiilor metodice 

privind modul de asigurare a 

riscului de audit‖ 

Trimestrul II Nerespectare

a termenului 

de realizare 

în urma 

apariţiei 

situaţiilor 

neprevăzute 

Proiect elaborat Activitate realizată  

Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor nr. 61 din 24.04.2013 „Cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 149 

din 22.11.2013‖ (Monitorul Oficial nr.97-103/517 din 

03.05.2013). 

 f) Elaborarea proiectelor de Ordin 

„Cu privire la modificarea şi 

completarea ordinului MF nr. 150 

din 22.11.2010 cu privire la 

aprobarea Normelor de pregătire 

profesională a stagiarilor în 

activitatea de audit‖ 

Trimestrul II Proiect elaborat Activitate realizată  

Proiectul dat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor nr 79 din 27.05.2013 „Cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr.150 

din 22 noiembrie 2010‖ (Monitorul Oficial nr.122-124/818 

din 07.06.2013). 

 g) Elaborarea proiectelor de Ordin 

„Cu privire la modificarea şi 

completarea ordinului MF nr. 83 

din 07.07.2011 cu privire la 

aprobarea Programului de 

examinare pentru conferirea 

calităţii de auditor pentru auditul 

general‖ 

 

Trimestrul II Nerespectare

a termenului 

de realizare 

în urma 

apariţiei 

situaţiilor 

neprevăzute 

Proiect elaborat Activitate realizată  

Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor Nr. 77 din 22.05.2013 „Cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr.83 din 

7 iulie 2011‖ (Monitorul Oficial nr.119-121/796 din 

31.05.2013). 

Obiectivul nr. 21: Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor elaborate de Ministerul Finanţelor sau supuse avizului acestuia şi asigurarea reprezentării intereselor Ministerului 

Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti 

21.1 Avizarea proiectelor de acte 

normative şi legislative elaborate de 

către subdiviziunile Ministerului, cît 

şi cele remise spre avizare de către 

alte autorităţi 

 Permanent  Nr. proiecte avizate; 

Nr. proiecte remise 

spre avizare de 

autorităţi 

 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate 307 avize asupra 

proiectelor de acte normative în conformitate cu procedurile 

legale în vigoare. Totodată, au fost examinate şi oferite 

răspunsuri la 32 indicaţii de Guvern şi 22 sesizări parvenite 

din partea Parlamentului sau deputaţilor RM. 

21.2 Reprezentarea intereselor 

statului  (Ministerului Finanţelor ) în 

instanţele judecătoreşti 

 Permanent  Nr. referinţe 

împotriva cererilor de 

chemare în 

judecată/cereri 

introductive/cereri de 

chemare în judecată, 

etc, elaborate 

 

 

 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost întocmite 295 referinţe 

împotriva cererilor de chemare în judecată, au fost declarate 

349 cereri de apel şi 320 cereri de recurs. În plus, au fost 

întocmite 10 alte cereri de chemare în judecată. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Compartimentul: Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici recrutaţi, evaluaţi, instruiţi  şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei 

în îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

Obiectivul nr. 22: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului 

Creşterea calităţii serviciului public 

prin aplicarea inechivocă a practicii 

de angajare prin concurs a 

funcţionarilor publici, 

instituţionalizarea unui sistem de 

recrutare, evaluare şi promovare, în 

bază de merit şi competenţe  

a) Implementarea conformă a 

prevederilor legislaţiei în vigoare 

privind managementul funcţiei 

publice și a funcționarilor publici  

Pe parcursul 

anului 

Aplicarea 

inoportună 

sau întîrziată  

a 

prevederilor 

legislației 

Realizarea  

neconformă 

a 

procedurilor 

de personal 

Nr. persoane angajate 

prin concurs; 

Nr. persoane 

promovate 

Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost implementate 

prevederile legislaţiei în vigoare privind managementul 

funcţiei publice şi a funcţionarilor publici şi realizate toate 

procedurile de personal, astfel încît, la finele perioadei de 

raportare atestăm următoarele rezultate:  

- au fost numiţi în funcţie 40 persoane; 

- au fost promovaţi în funcţii publice 40 persoane. 

b) Cunoaşterea şi aplicarea bunelor 

practici din experienţa naţională şi 

internaţională privind 

managementul funcției publice 

Pe parcursul 

anului 

Nr. persoane angajate 

prin concurs 

Nr. persoane 

promovate 

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 au fost numiţi în funcţie 40 

persoane şi au fost promovaţi în funcţii publice 40 persoane. 

Obiectivul nr. 23: Absorbţia de personal calificat în domeniile de activitate ale ministerului 

Organizarea şi desfășurarea  

concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor publice  vacante 

a) Asigurarea activității conforme 

a Comisiei de concurs 

Pe parcursul 

anului 

Neprezentar

ea dosarelor 

în termenul 

stabilit 

Neîntrunirea 

de către 

candidați a 

tuturor 

condițiilor  

Nr. persoane angajate  

Nr. persoane 

confirmate în funcții  

Activitate realizată  

Pe parcursul anului 2013 a fost asigurată perfectarea 

documentară a numirilor în funcţii/posturi, inclusiv prin 

concurs, transfer de la alte instituţii, promovări în cadrul 

ministerului de la alte instituţii au fost angajate 55 persoane. 

Totodată, din numărul total al funcţionarilor numiţi în funcţii 

publice prin concurs au finalizat perioada de probă şi au fost 

confirmate în funcţii publice 49 persoane. 

 

 

b) Asigurarea respectării 

prevederilor privind modul de 

desfăşurare a probelor de concurs 

Pe parcursul 

anului 

Nr. persoane angajate 

prin concurs 

Nr. persoane 

confirmate în funcții  

Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare a fost asigurată 

publicarea a 8 anunţuri de ocupare a funcţiilor publice 

vacante în cadrul ministerului, în temeiul cărora au fost 

organizate 5 concursuri generale (cu ambele probe 

desfăşurate) pentru ocuparea funcţiilor vacante şi 3 

concursuri repetate (din lipsa candidaţilor sau a rezultatelor 

nesatisfăcătoare la probele de concurs). 

Obiectivul nr. 24: Identificarea cerinţelor reale de dezvoltare profesională şi formarea continuă a personalului 

Generalizarea rezultatelor procedurii 

de evaluare anuală a performanţelor 

profesionale a funcţionarilor publici 

şi a evaluărilor funcţionarilor publici 

debutanţi privind necesităţile de 

instruire şi dezvoltare profesională 

a) Perfectarea şi realizarea Planului 

anual de dezvoltare profesională a 

funcţionarilor publici 

Pe parcursul 

anului 

Contramand

area sau 

anularea 

cursului 

preconizat, 

Neparticipar

Nr. persoane 

identificate pentru 

instruire si înscrise în 

Planul de dezvoltare 

profesională; 

Nr. de persoane 

Activitate realizată  

Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborat Planul 

anual de dezvoltare profesională a funcţionarilor din cadrul 

ministerului, astfel pot fi menţionate următoarele realizări a 

acestuia, după cum urmează: 

- la cursurile la Comanda de Stat organizate în cadrul 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

ea 

funcţionarilo

r desemnaţi 

la cursul 

tematic 

participante la 

activităţi de instruire 

Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova au participat 98 persoane; 

- la cursuri organizate pentru funcţionari publici debutanţi au 

participat 29 persoane; 

- la cursuri interne organizate la sediul instituţiei au 

participat 68 persoane; 

- la cursul SIGEDIA au participat 200 persoane; 

- la cursuri organizate în afara locului de muncă, în ţară au 

participat 29 persoane; peste hotarele ţării - 50 persoane, la 

cursul de studiere a limbii franceze – 12 persoane, la cursul 

de studiere a limbii engleze – 15 persoane. 

b) Selectarea prestatorilor și 

achiziţionarea serviciilor de 

instruire pentru funcţionarii publici 

Pe parcursul 

anului 
Activitate realizată  

În scopul realizării Planului anual de dezvoltare profesională 

a funcţionarilor publici din cadrul ministerului au fost 

identificaţi şi contractaţi următorii prestatori de servicii de 

instruire: 

1) Centrul Internaţional de limbi moderne (ILTC) pentru 

cursul de limbă engleză; 

2) ACAP - pentru o serie de instruiri planificate pentru 

funcţionarii Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului 

în sectorul corporativ şi ai Direcţiei generale politică şi 

legislaţie fiscală şi vamală; 

3) AXA Management – pentru cursurile de instruire la 

subiectul „Managementul timpului‖ şi „Drepturile şi 

obligaţiile în domeniul securităţii în muncă‖; 

4) Academia de Administrare Publică de pe lîngă 

Preşedintele Republicii Moldova pentru cursul de instruire 

„Integrarea profesională în funcţia publică‖. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 pentru toate activităţile 

de instruire desfăşurate cu suportul prestatorilor de servicii 

de instruire a fost alocată suma de 69 mii lei. 

Obiectivul nr. 25: Crearea Centrului de Instruire în Finanţe 

25.1 Definitivarea procesului de 

elaborare a bazei normative de 

organizare şi funcţionare a Instituţiei 

Publice de Instruire în Finanţe 

 Trimestrul IV Risc extern 

(politic) 

Hotărîre de Guvern 

aprobată 
Activitate în curs de realizare 

Reieşind din avizul Direcţiei generale coordonarea 

politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei 

publice centrale din cadrul cancelariei de Stat nr.25-454 din 

06.09.2013, precum şi în conformitate cu prevederile Legii 

nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi cu Regulamentul Republicii Moldova, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.34 din 17 ianuarie 2001, 

Ministerul Finanţelor a definitivat şi a prezentat repetat spre 

aprobare Cancelariei de Stat proiectul de hotărîre a 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

performanţă 

Nivel de realizare 

Guvernului cu privire la crearea Instituţiei publice ‖Centrul 

de Instruire în Finanţe‖ . 

25.2 Identificarea şi crearea 

parteneriatelor în organizarea şi 

finanţarea Centrului de Instruire în 

Finanţe 

 Pe parcursul 

anului 

Risc extern 

(politic şi 

economic) 

Parteneriate create Activitate nerealizată  

Ţinînd cont de faptul că proiectul de hotărîre a Guvernului 

cu privire la crearea Instituţiei publice ‖Centrul de Instruire 

în Finanţe‖ se află la etapa de examinare la Cancelaria de 

Stat şi nu a fost deocamdată inclus pe ordinea de zi a 

şedinţelor Guvernului pentru aprobare, crearea 

parteneriatelor (prin proces documentar oficial) în 

organizarea şi finanţarea Centrului de Instruire în Finanţe 

reprezintă o activitate inoportună. Odată cu aprobarea 

documentului menţionat se va purcede la acţiuni de 

identificare, contractare şi documentare a potenţialilor 

parteneri în procesul de organizare şi finanţare a Centrului de 

Instruire în Finanţe. 
 

Abrevieri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAPC Autorităţile Administraţiei Publice Centrale  DJ Direcţia juridică 

AAPL Autorităţile Administraţiei Publice Locale IF Inspecţia Financiară 

AAP Agenţia Achiziţii Publice DIERIP Direcţia integrare europeană, relaţii internaţionale şi protocol 

CBTM Cadrul bugetar pe termen mediu DMAF Direcţia monitoring şi analiză financiară 

CNAM Compania Naţională de Asigurări Medicale DRCASC Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ 

CNAS Casa Naţională de Asigurări Sociale DRU Direcţia resurse umane 

DAMEP Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor IFPS Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

DASCPFI Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern IT Tehnologii informaţionale 

DCI Direcţia cooperare internaţională PDS Program de Dezvoltare Strategică 

DGDP Direcţia generală datorii publice PIB  Produsul Intern Brut 

DGPLFV Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală PMFP Proiectul "Managementul Finanţelor Publice" 

DGSB Direcţia generală sinteză bugetară SDSC Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015 

DGTS Direcţia generală  Trezoreria de stat SND Strategia Naţională de Descentralizare 

DFENCCAP Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice SV Serviciul Vamal 

DFOSPS Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială UE Uniunea Europeană 

DFR Direcţiile finanţelor de ramură VMS Valori mobiliare de stat 
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                Anexa  
Obiectivul nr. 4: Asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei, simplităţii şi onestităţii în repartizarea finanţelor publice 

Acţiunea 4.6 Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală 

Subacţiunea b) Elaborarea şi promovarea proiectelor de hotărîre de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare în acest scop 

 

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate şi promovate următoarele proiecte de hotărîre de Guvern: 

1. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, mijloace financiare în sumă de 873,4 mii lei pentru 3 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse 

represiunilor politice, în vederea executării titlurilor executorii, emise de către instanţele judecătoreşti (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 03.07.2013//Monitorul Oficial 

nr. 141-144/558 din 05.07.2013); 

 

2. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, mijloace financiare în sumă de 1252,2 mii lei pentru 12 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse 

represiunilor politice, în vederea executării titlurilor executorii în tranşe, emise de către instanţele judecătoreşti (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 

03.07.2013//Monitorul Oficial nr. 141-144/559 din 05.07.2013); 

 

3. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, mijloace financiare în sumă de 786,1 mii lei pentru 14 beneficiari (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 473 din 03.07.2013//Monitorul Oficial nr. 

141-144/560 din 05.07.2013); 

 

4. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, mijloace financiare în sumă de 15875,3 mii lei pentru 210 beneficiari (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 03.07.2013//Monitorul Oficial nr. 

141-144/561 din 05.07.2013); 

 

5. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale în sumă de 1064,6 mii lei pentru 7 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, 

în vederea executării titlurilor executorii, emise de către instanţele judecătoreşti (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.855 din 30.10.2013//Monitorul Oficial nr. 243-247/961 din 

01.11.2013); 

 

6. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale în sumă de 1334,4 mii lei pentru 21 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice în baza deciziilor comisiilor speciale, eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.900 din 13.11.2013//Monitorul 

Oficial nr. 258-261/998 din 15.11.2013); 

 

7. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, mijloace financiare în sumă de 298,4 mii lei pentru 3 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse 

represiunilor politice, în vederea executării titlurilor executorii în tranşe, emise de către instanţele judecătoreşti (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 13.11.2013//Monitorul 

Oficial nr. 258-261/999 din 15.11.2013); 

 

8. Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare‖, prin care a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, autorităţilor 

administraţiei publice locale, în sumă de 4767,3 mii lei pentru 36 beneficiari, pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 

politice în baza deciziilor comisiilor speciale eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.977 din 04.12.2013//Monitorul Oficial 

nr. 284-289/1080 din 06.12.2013).  
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Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării datoriei de stat cu minimum de cheltuieli şi la nivel optim de risc 

Acţiunea 5.4 Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de frontiera cost/risc 

Subacţiunea a) Negocierea şi contractarea acordurilor noi de împrumut cu maturitate lungă şi rată a dobînzii avantajoasă 

 

Pe parcursul anului 2013 au fost negociate 8 Acorduri de împrumut în valoare totală de aproximativ 580,7 mil. dolari SUA, dintre care 7 Acorduri de finanţare au fost semnate, 

inclusiv: 

 1. Acordul de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ‖Reforma Educaţiei în Republica Moldova‖. Valoarea 

împrumutului constituie 26,1 mil. DST (echivalentul a 40,0 mil. dolari SUA). Maturitatea împrumutului – 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii cumulativă 

constituie 2,0% (inclusiv, taxa de deservire-0,75% şi rata dobînzii-1,25%); 

 

2. Acordul de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ‖Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei‖. Valoarea 

împrumutului constituie 6,5 mil. DST (echivalentul a 10,0 mil. dolari SUA). Maturitatea împrumutului – 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii cumulativă constituie 

2,0% (inclusiv, taxa de deservire-0,75% şi rata dobînzii-1,25%); 

 

3. Acordul de împrumut între Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea Proiectului ‖Îmbunătăţirea serviciilor 

medicale‖.Valoarea împrumutului constituie 5926,0 mil. Yeni Japonezi (echivalentul a 60,6 mil. dolari SUA). Maturitatea împrumutului – 30 ani, inclusiv 10 ani perioada de graţie. 

Rata dobînzii constituie 0,1%; 

 

4. Contractul de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind realizarea „Lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova‖. 

Valoarea împrumutului constituie 150,0 mil. EUR. Maturitatea împrumutului – 18 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii va fi stabilită la fiecare debursare; 

 

5. Acordul de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea „Lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în 

Republica Moldova‖.Valoarea împrumutului constituie 150,0 mil. EUR. Maturitatea împrumutului – 15 ani, inclusiv 3 ani perioada de graţie. Rata dobînzii constituie EURIBOR 6 

luni +1%; 

 

6. Acordul de Credit Export dintre Republica Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic 

Republican din Moldova-faza II”. Valoarea împrumutului constituie 7,3 mil. EUR. Maturitatea împrumutului – 16 ani, inclusiv 7 ani perioada de graţie. Rata dobînzii constituie 

0,0%; 

 

7. Acordul cadru de împrumut între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Republica Moldova privind realizarea proiectului „Construcţia penitenciarului din Chişinău”. 

Valoarea împrumutului constituie 39,0 mil. EUR. Maturitatea împrumutului – 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii se va stabili pentru fiecare tranşă separat la 

momentul debursării în baza Acordurilor de debursare; 

 

8. Acordul de finanţare între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind finanţarea „Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică 

Incluzivă (IFAD VI)‖. Valoarea împrumutului constituie 10,5 mil. DST (echivalentul a 16,1 mil. dolari SUA). Maturitatea împrumutului – 40 ani, inclusiv 10 ani perioada de graţie. 

Rata dobînzii constituie 0,75%. 

 

 

Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării datoriei de stat cu minimum de cheltuieli şi la nivel optim de risc 

Acţiunea 5.4 Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de frontiera cost/risc 

Subacţiunea b) Acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat 
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Pe parcursul anului 2013 au fost acceptate 7 oferte de debursare din contul împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei, întru realizarea proiectelor finanţate din surse externe în valoare totală de 23,1 mil. EUR, inclusiv: 

 

1. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii destinat realizării Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă 

Potabilă ‖. Valoarea tranşei constituie 4,0 mil. EUR Maturitatea tranşei împrumutului - 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii – 2,58%; 

 

2. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii destinat realizării Programului de restructurare a sectorului vitivinicol. Valoarea 

tranşei constituie 3,7 mil. EUR. Maturitatea tranşei împrumutului - 12 ani, inclusiv 4 ani perioada de graţie. Rata dobînzii - EURIBOR+0,68%; 

 

3. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat realizării proiectului „Reconstrucţia spitalului Clinic 

Republican‖. Valoarea tranşei constituie 6,2 mil. EUR. Maturitatea tranşei împrumutului - 10 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii - 0,0%; 

 

4. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii destinat realizării Programului de restructurare a sectorului vitivinicol. Valoarea 

tranşei constituie 2,3 mil. EUR. Maturitatea tranşei împrumutului - 12 ani, inclusiv 4 ani perioada de graţie. Rata dobînzii - EURIBOR+0,68%; 

 

5. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat realizării proiectului „Construcţia Locuinţelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile II ‖. Valoarea tranșei constituie 0,7 mil. EUR. Maturitatea tranșei împrumutului - 15 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobînzii - 1,52 %; 

 

6. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii destinat realizării Programului de restructurare a sectorului vitivinicol. Valoarea 

tranșei constituie 2,7 mil. EUR. Maturitatea tranşei împrumutului - 12 ani, inclusiv 4 ani perioada de graţie. Rata dobînzii - EURIBOR+0,68%; 

 

7. Oferta de debursare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii destinat realizării Proiectului de Reabilitare a Sectorului Drumurilor II. Valoarea 

tranșei constituie 3,5 mil. EUR. Maturitatea tranşei împrumutului - 18 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobînzii- EURIBOR+0,98%. 

 

Obiectiv nr 17: Consolidarea mecanismelor de cooperare între autoritate şi societatea civilă 

Acţiunea 17.1 Asigurarea accesului societăţii civile la informaţia privind activitatea ministerului 

Subacţiunea c) Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării fiscale 

Pe parcursul anului 2013 contribuabilii au avut posibilitatea de a fi informaţi despre evenimentele desfăşurate de Serviciul Fiscal Principal de Stat, printre care pot fi menţionate 

următoarele:  

- la 27 februarie 2013 a avut loc un briefing pe tema „Poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitoare la învinuirile aduse de către Preşedintele Adunării Populare din Găgăuzia; 

- la 5 aprilie 2013 a fost desfăşurată o conferinţă de presă pe tema: „Eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special şi rezultatele prezentării declaraţiei cu 

privire la impozitul pe venit pentru anul 2012‖ 

- la 9 iulie 2013 a fost organizată o conferinţă de presă cu ocazia lansării versiunii electronice a publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.md‖ 

- la 23 iulie 2013 a avut loc o conferinţă de presă cu ocazia lansării serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate‖; 

- la 13 august 2013 Serviciul Fiscal de Stat a organizat o conferinţă de presă cu ocazia lansării sistemului informaţional automatizat „Registrul electronic al cererilor şi deciziilor 

privind restituirea TVA‖; 

- la 23 august 2013 a avut loc o conferinţă de presă cu genericul „100 de zile de activitate de promovare a sloganului „Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului‖, cu prilejul 

trecerii a 100 de zile de la numirea în funcţia de Şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; 

- la 30 august 2013 a fost desfăşurată o masă rotundă cu genericul „Monitorul fiscal FISC.md – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat‖ 

- la 1 octombrie 2013 a avut loc lansarea Proiectului de cooperare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Agenţia Fiscală Suedeză;  

- la 22 octombrie 2013 experţii Băncii Mondiale au prezentat raportul preliminar de evaluare a Serviciului Fiscal de Stat, obiectivul cheie al studiului constînd în a oferi o imagine 

veridică şi echidistantă a administraţiei fiscale din Republica Moldova; 

- la 14 noiembrie 2013 a avut loc o masă rotundă cu genericul „Impozitarea persoanelor fizice şi juridice‖, la care au participat reprezentanţii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 

a mediului de afaceri, a asociaţiilor profesionale, auditori şi contabili; 

http://monitorul.fisc.md/
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- la 25 noiembrie 2013 a fost desfăşurată o şedinţă festivă dedicată împlinirii a cinci ani de activitate a Întreprinderii de Stat „Fiscservinform‖; 

- la 10 decembrie a fost organizată o masă rotundă, în cadrul căreia au fost discutate subiectele privind administrarea fiscală, activitatea economico-financiară a întreprinderilor de 

stat, cît şi aspectele specifice acestui domeniu care vor contribui la creşterea gradului de înţelegere, identificarea problemelor şi căile de soluţionare;  

- la 19 decembrie 2013 a avut loc prezentarea studiului de fezabilitate privind regionalizarea Serviciului Fiscal de Stat, elaborat de către Peter Menhard, consilier EUHLPAM. Acest 

studiu va sta la baza proiectării structurii optimale de organizare regională a Serviciului fiscal în sensul creării unei structurii conforme necesităţilor unei administraţii fiscale 

moderne; 

- la 24 decembrie 2013 a avut loc ceremonia de premiere a 30 de contribuabili oneşti pentru realizarea indicilor economici înalţi şi onorarea obligaţiilor fiscale integral şi în termen 

faţă de stat.  

  Totodată, menţionăm că, începînd cu trimestrul II anului 2013, Serviciul Fiscal de Stat a dat startul unor dialoguri deschise  cu contribuabilii, cu genericul ―La o ceaşcă de 

cafea cu Şeful Fiscului‖, avînd ca scop abordarea într-o atmosferă mai puţin formală a problemelor cu care se confruntă contribuabilul în activitatea desfăşurată.  

 

Obiectivul nr. 11. Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul 

extern şi asigură securitatea lanţului de aprovizionare internaţional 

Acţiunea 11.1 Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor şi a timpului necesar vămuirii 

 

Activităţi realizate:  

1) Promovarea şi asigurarea implementării procedurilor simplificate de vămuire 

Pe parcursul anului 2013 a fost asigurată punerea în aplicare cadrului normativ privind procedurile simplificate, după cum urmează:  

- La 1 ianuarie 2013 a întrat în vigoare Regulamentul privind procedurile simplificate de vămuire, aprobat prin Ordinul SV nr. 521-O din 10.12.2012 şi Ordinul SV nr. 585-O 

din 28.12.2012 cu privire la punerea în aplicare a acestui Regulament; 

- A fost aprobat Ordinul comun al Serviciului Vamal şi a Poliţiei de frontieră nr. 84-O 21 din 22.01.2013 cu privire la accesul prioritar în punctele de trecere a frontierei de stat 

a titularilor procedurilor simplificate de vămuire.  

Totodată, în cadrul birourilor şi posturilor vamale au fost create şi asigurate condiţiile necesare pentru acordarea simplificărilor, în special: marcate linii speciale de trecere a 

frontierei în regim prioritar; create ghişee speciale pentru deservirea în regim prioritar a titularilor procedurilor simplificate; desemnate persoane responsabile de acordarea 

informaţiilor şi consultaţiilor titularilor; instruiţi colaboratorii vamali responsabili de gestionarea procedurilor simplificate.  

În scopul promovării şi informării agenţilor economici privind noile proceduri simplificate au fost convocate şedinţe cu reprezentanţii comunităţii de afaceri unde au fost 

prezentate şi explicate toate aspectele de acordare a procedurilor simplificate, cerinţele faţa de solicitanţi şi precondiţiile pentru a beneficia de simplificările vamale, printre care: 

şedinţele Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal, întrunirea cu reprezentanţii exportatorilor, seminar cu membrii Camerei de Comerţ şi Industrie, cu tematica "Aspecte 

practice de aplicare a legislaţiei vamale", şedinţe regulate cu reprezentanţii Asociaţiei Transportatorilor Auto din Moldova. 

Pe pagina web a Serviciului Vamal a fost creată o rubrică specială ―Proceduri simplificate‖ care cuprinde toate informaţiile relevante (legislaţie, formulare, puncte de contact etc.); 

S-a creat baza de date cu registrul titularilor procedurilor simplificate care este publicată pe pagina web. 

Au fost elaborate materiale informative (pliante, spoturi publicitare) pentru informarea agenţilor economici şi a publicului cu privire la procedurile simplificate, care au fost 

distribuite părţilor interesate.  

A fost extinsă aria de aplicare a simplificărilor pentru mai multe regimuri vamale, mai exact pentru 5 destinaţii vamale: import; export; perfecţionare activă; reexport; admitere 

temporară. Modificările nominalizate sunt reglementate prin ordinile Serviciului Vamal menţionate anterior. În aceste ordine s-a prevăzut reducerea cheltuielilor financiare 

aferente prezentării unei garanţii financiare organului vamal, scutirea titularilor procedurilor simplificate de obligaţia prezentării unei garanţii a drepturilor de import în cazul 

procedurii de tranzit. De asemenea ordinile prevăd pentru transportatorii, solicitanţi ai procedurilor simplificate, scutirea de necesitatea confirmării documentare a greutăţii 

mijlocului de transport. 

Pachetul de liberalizări aprobat vizează simplificarea esenţială a operaţiunilor  prealabile de vămuire. Astfel, declarantul va putea exercita dreptul său legal de a verifica marfa pînă 

la depunerea declaraţiei vamale, conform unor proceduri simplificate. Prin implementarea procedurilor menţionate, Serviciul Vamal încurajează declaranţii să întreprindă toate 

măsurile necesare pentru declarare autentică a mărfii, conform cantităţii de facto şi altor caracteristici ale mărfurilor recepţionate. În acest mod, vor putea fi prevenite mai multe 

cazuri de încălcare involuntară a legislaţiei vamale. 

2) Implementarea procedurii de declarare electronică 
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Pe data de 15 noiembrie 2013 cu ocazia intrării în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de vămuire 

electronică a mărfurilor la export, a avut loc o conferinţă de presă de lansare a procedurii. În cadrul conferinţei a fost perfectată, în regim on-line, prima declaraţie vamală electronică 

de export de către SA "Orhei-Vit" . Companiei a fost înmînat Certificatul Serviciului Vamal, care confirmă că această este primul utilizator al procedurii de vămuire electronică. 

În vederea asigurării mecanismului de implementare a Regulamentului cu privire la procedura de vămuire electronică au fost efectuate următoarele modificări a cadrului normativ: 

-aprobate modificări şi completări în Codului Vamal prin Legea nr. 324 din 24.12.2013 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative; 

- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr 570-O din 28.11.2013 cu privire la asigurarea executării HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a 

mărfurilor la export. nr. 904 din 13.11.2013; 

- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 630-O din 26.12.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului postului vamal electronic; 

- aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 595-O din 11.12.2013 referitor la vămuirea electronica a mărfurilor la export, ce descrie nomele metodologice cu privire la procedura de 

vămuire electronica a mărfurilor la export. 

Totodată, a fost elaborat mecanismul de aplicare a semnaturii degitale la depunerea declaratiei vamale în format electronic. 

 

3) Dezvoltarea programului „Operator economic autorizat” 

Serviciul Vamal a elaborat şi a promovat proiectul de modificare a Codului vamal, prin care se introduce conceptul de Operator economic autorizat (AEO) şi proceduri simplificate 

de vămuire. Modificările şi completările la Codul Vamal au fost aprobate prin Legea nr. 324 din 24.12.2013 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. 

A fost organizată şi desfăşurată şedinţa grupului de lucru pentru studierea Ghidului AEO, elaborat de Comisia Europeana, cu participarea reprezentaţilor EUBAM şi a 19 

reprezentanţi din birourile vamale. 

În perioada 04-05 aprilie 2013 reprezentanţii Serviciului Vamal au participat la seminarul regional întitulat „Încrederea reciprocă – cheia dezvoltării comerţului‖, la Budapesta, 

Ungaria, unde s-a făcut schimb de informaţii şi experienţă între reprezentanţii administraţiilor vamale ale Regiunii Europene, bazat pe prezentarea celor mai bune practici naţionale 

privind implementarea conceptului de AEO. 

 

4) Optimizarea procedurii de control vamal în vederea facilitării comerţului internaţional 

A fost creată posibilitatea declarării exportului direct la postul vamal de frontieră şi interne, fără necesitatea prezentării unui act permisiv sau acordul prealabil al organului vamal. 

Astfel, vămuirea exportului va putea fi efectuată în orice post vamal la frontieră şi cele interne, la alegerea exportatorului, iar agentul economic va parcurge doar 4 etape, 

economisind din timp şi costuri aferente. 

În vederea atingerii unui nivel mai înalt de productivitate în procesarea declaraţiilor vamale în detaliu, a fost stabilit timpul maxim de validare a declaraţiei vamale în detaliu: pînă la 

20 minute culoarul verde, pînă la 90 minute culoarul galben şi pe culoarul roşu pînă la 240 minute. 

A fost aprobată metodologia de prelungire a termenului de tranzit, prin care a fost stabilită o reglementare unică şi nedescriminatorie a prelungirii termenului acordat de birourile 

vamale - pînă la 8 zile, conform art. 42 Cod Vamal. 

A fost extins programul de lucru a mai multor birouri vamale. Astfel, posturile vamale activează în regim sporit, inclusiv şi în zilele de sîmbătă şi duminică, iar agenţii economici au 

posibilitatea să perfecteze tranzacţiile economice la aceste trei posturi vamale interne, căt şi la posturile vamale amplasate la frontieră, fără a le fi impuse anumite restricţii/cerinţe 

suplimentare.  

Au fost excluse restricţiile ce ţin nemijlocit de mărfurile transportate prin intermediul transmiterilor poştale internaţionale sau pentru categoria mărfurilor la vămuirea cărora este 

necesară implicarea altor instituţii pentru prelevarea probelor şi efectuarea cercetărilor de expertiză. 

 

5) Evaluarea necesităţilor instituţionale de implementarea a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) 

A fost completat şi remis Comisiei Europene chestionarul cu referire la situaţia curentă privind implementarea în Republica Moldova a Noului Sistem Computerizat de Tranzit 

(NCTS). 

Cu suportul ANV din România a fost organizată o vizită de studiu la Bucureşti, România, în perioada 13-14 iunie 2013. Au fost abordate următoarele tematici: sistemul instituţional 

al autorităţilor vamale române, principalele responsabilităţi ale Serviciului Tranzit, procedura de cercetare în cazul neîncheierii operaţiunii de tranzit. La finele vizitei de studiu au 

fost enunţate următoarele decizii şi propuneri: ajustarea bazei legale la regimul de tranzit comunitar, implementarea şi funcţionarea corectă a regimului de tranzit în cadrul tranzitului 

comunitar în Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). 

În perioada 13-14 iunie 2013 un grup de colaboratori a Serviciului Vamal a participat la un curs de instruire în domeniul NCTS unde au fost prezentate etapele de dezvoltare şi 

implementare a Noului Sistem Computerizat de Tranzit, precum şi funcţionarea corectă a regimului de tranzit în cadrul tranzitului comunitar NCTS. 
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6) Perfecţionarea sistemului de gestionare a autorizaţiilor pentru regimurile vamale suspensive 

Conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 320-O din 03.07.2013 au fost aprobate Normele metodologice privind modul de admitere a regimului vamal ,,admitere temporară‖. Scopul 

primordial acestor Norme metodologice este administrarea uniformă a regimului vamal ,,admitere temporară‖. Acestea propun o procedură de administrare şi interpretare unică a 

cadrului normativ existent în vederea excluderii divergenţilor de procedură. 

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 303-O din 27.06.2013 a fost aprobat Ghidul cu privire la operaţiunile de recepţionare, repartizare şi validare a declaraţiilor vamale în detaliu. 

Acesta are menirea de a facilita comerţul extern, cît şi de a atinge un nivel mai înalt de productivitate în procesarea declaraţiilor vamale în detalii. 

 

7) În vederea asigurării aplicării uniforme a procedurii de declarare a valorii în vamă şi implementării tehnicilor moderne de control  

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 111-O din 07.02.2013 a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la procedura verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor 

importate. Instrucţiune a fost coordonată cu experţii EUBAM şi se bazează pe prevederile GATT, Regulamentele UE şi legislaţia naţională în domeniu.  

În scopul dezvoltării capacităţilor instituţionale de aplicare a cerinţelor OMC şi UE în domeniul evaluării mărfurilor a fost realizat seminarul cu tematica „Aplicarea celor mai actuale 

practici în domeniul evaluării vamale‖ sub egida EUBAM la care au participat 14 colaboratori vamali. Seminarul a contribuit la dezvoltarea capacităţilor instituţionale de aplicare a 

cerinţelor OMC şi UE în acest domeniu.  

A fost asigurată traducerea Ghidului OMC în domeniul evaluării - ediţia specială ―A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement‖, care a fost distribuit colaboratorilor 

vamali şi utilizat în procesul de perfecţionare profesională. 

Întru identificarea problemelor privind aplicarea sistemului de determinare a valorii în vamă, a fost elaborat un chestionar privind valoarea în vamă şi repartizat agenţilor economici 

importatori/exportatori prin intermediul Comitetului Consultativ pe lîngă Serviciul Vamal. Rezultatele chestionării au servit drept bază pentru elaborarea Ghidului valorii în vamă, 

care a fost publicat în ediţia specială a revistei „VAMA‖. 

A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1043 din 23 decembrie 2013 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a 

mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova‖, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14.05.2002. 

Au fost elaborate şi aprobate modificările şi completările la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 privitor la amînarea determinării definitive a valorii în vamă şi incidenţa 

redevenţelor şi taxei de licenţă asupra valorii în vamă a mărfurilor importate. (Legea nr.275 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; Legea 

nr.324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative). 

Pe 22 octombrie 2013 Serviciul Vamal cu suportul Ambasadei Italiei în Republica Moldova a organizat un seminar sub genericul ,, Mecanismul procedural de determinare a valorii 

în vamă‖ pentru reprezentanţii companiilor moldo-italiene (au fost instruiţi 35 de operatori economici), iar la 12 noiembrie şedinţa similara a fost desfăşurată cu participarea 

companiilor moldo-germane, eveniment fiind susţinut de Asociaţia „Economica‖. 

30 consultanţi în domeniul vămuirii au participat la data de 14 decembrie 2013 la seminarul organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie. Seminarul a avut drept scop de a aduce 

la cunoştinţa participanţilor (reprezentanţii declarantului în procesul vămuirii) despre cele mai recente şi inovatorii modificări şi completări aprobate în cadrul legislativ naţional ce 

ţine de domeniul procedurii de declarare electronice a mărfurilor şi în domeniul evaluării vamale. 

 

8) Cu privire la îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în domeniul de cercetare şi expertiză a mărfurilor în scopuri vamale  

La data de 29.04.2013a fost lansat proiectul „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare‖ (IMPEFO), a 

fost primită prima tranşă de finanţare, selectată echipa de implementare, lansată procedura de achiziţie a antreprenorului general pentru construcţia Laboratorului Vamal etc. 

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 331-O din 08.07.2013 au fost aprobate Normele metodologice cu privire la cantitatea minimă a probelor de mărfuri, necesare pentru efectuarea 

cercetării/expertizei în scopuri vamale. 

Au fost instruiţi 4 colaboratori vamali în domeniu, în cadrul unui laborator din Rusia, la Institutul Naţional de Standardizare şi Metodologie din Republica Moldova, precum şi la 

Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Agricole. 

Totodată, a fost efectuată o vizită de studiu pe 23-27 septembrie 2013 la Bucureşti, Romania, în cadrul  proiectului IMPEFO, tematica abordată fiind „Consolidarea metodelor de 

analiză pentru produsele agroalimentare în vederea acreditării şi implementării acestora în practică‖. 

În perioada 28 octombrie - 01 noiembrie 2013 a fost efectuată o vizită de studiu la Bucureşti, Romania, în cadrul  proiectului IMPEFO. În cadrul vizitei respective a avut loc 

instruirea teoretică şi practică privind  metode de încercări aplicate în scopuri vamale la cercetarea produselor petroliere, familiarizarea cu echipamentul (manualele de utilizare, 

registrele echipamentului pentru înscrierea valorilor obţinute), modul de calibrare a echipamentului cu ajutorul substanţelor de referinţă certificate, sticlăria şi reactivii necesari 

pentru efectuarea încercărilor. Totodată, au fost discutate cerinţele faţă de echipamente, ce urmează a fi incluse la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea acestora etc. 
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Pe 03 decembrie 2013, s-a participat la şedinţa privind procedurile licitaţiei de achiziţie a lucrărilor pentru construcţia Laboratorului vamal, organizată de către Biroul Regional de 

Cooperare Transfrontaliera, Iaşi, România, fiind abordate aspectele ce ţin de rezultatele licitaţiei a doua pentru achiziţia lucrărilor de construcţie a Laboratorului vamal, măsurile 

necesare în vederea bunei desfăşurări a licitaţiei respective, precum şi alte aspecte privind implementarea proiectului, în particular, organizarea licitaţiilor ulterioare pentru achiziţia 

echipamentului pentru laborator, a laboratoarelor mobile, mobilierului etc. 

 

9) Consolidarea cooperării cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România 

Au fost prelungite pînă la finele anului 2014 Planul de cooperare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România, privind 

intensificarea colaborării în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, încheiat la Bucureşti la 14 iulie 2011 şi Planul de cooperare între Serviciul Vamal al Republicii 

Moldova şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România privind schimbul de experienţă şi pregătirea profesională în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, 

încheiat la Bucureşti pe 16 decembrie 2010. Măsurile întreprinse în baza acestor Planuri, implicit utilizarea comună a scanerelor, contrapunerea datelor vamale şi colaborare în 

domeniul analizei de risc au contribuit substanţial la scăderea traficului ilicit transfrontalier, inclusiv contrabanda de ţigări. Ca urmare a şedinţei cu participarea Directorului General 

a Serviciului Vamal şi Directorului General Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din 20 decembrie 2013 la Bucureşti, s-a convenit organizarea, la începutul lunii februarie 

2014, a şedinţei de lucru la nivel de experţi pentru a examina aspecte tehnice de promovare a proiectelor-pilot la frontiera moldo-română privind:  

- schimbul de informaţii vamale prealabile;  

- recunoaşterea reciprocă a statutului AEO;  

- crearea coridorului verde pentru sistemul TIR- EPD.  

Părţile vor elabora o poziţie comună vizavi de aceste proiecte, care va fi prezentată ulterior Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului Strategic de Cooperare Vamală 

Republica Moldova-UE.  

 

10) Perfecţionarea sistemului de schimb prealabil de informaţii vamale (PAISE) între Serviciul Vamal şi autoritatea vamală din Ucraina 

În contextul perfecţionării PAISE între Serviciul Vamal şi autoritatea vamală din Ucraina au fost convocate multiple şedinţe cu participarea EUBAM. 

În perioada 4-7 martie la Chişinău şi postul vamal Tudora-Starokazacie a avut loc cea de-a doua Reuniune a Grupului de lucru privind schimbul de informaţie între statele-membre 

ale UE şi ţările-vecine de Est, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene (Directoratul general Impozitare şi Uniunea Vamală/DG TAXUD) şi autorităţilor vamale din 

statele-membre UE. Reuniunea a avut formatul unei vizite de studiu, fiind identificate modalităţile de dezvoltare şi perfecţionare în continuare a schimbului prealabil de date între 

administraţiile vamale din Republica Moldova şi Ucraina. Totodată, a fost examinată posibilitatea preluării PAISE ca model pentru dezvoltarea schimbului de informaţii între UE şi 

state-vecine, precum şi promovarea proiectului pilot la frontiera moldo-română.   

 

11) Dezvoltarea controlului comun în punctele de trecere la frontiera Moldo-Ucraineană 

La Cea de-a opta reuniune a Grupului de lucru privind Managementul Integrat al Frontierei pe lîngă Platforma multilaterală a Parteneriatului Estic nr. I „Democraţie, Buna 

Guvernare şi Stabilitate‖, din data de 13-14 iunie 2013,  a fost discutată eventuala finanţare a  proiectului de construcţie puctului de trecere a frontierei de stat Palanca pentru 

organizarea controlului în comun pe teritoriul Republica Moldova. 

Pe data de 01 octombrie 2013 a avut loc şedinţa de negociere cu autorităţile din Ucraina a modalităţilor de construcţie puctului de trecere a frontierei de stat cu control comun 

Unguri-Broniţa. În cadrul şedinţei a fost stabilită organizarea vizitei experţilor la acest post în vederea elaborării proiectului şi prezentării către Comisia Europeană a unei poziţii 

comune privind acest proiect. Referitor la reconstrucţia puctului de trecere a frontierei de stat cu control comun Palanca - Maiaki-Udobnoe, proiectul se află în proces de examinare 

pentru a fi finanţate din contul fondurilor UE. 

În perioada 12–13 noiembrie 2013 în punctele de trecere a frontierei de stat Unguri-Bronniţa şi Otaci – Moghiliov-Podolsk a avut loc întrevederea de lucru a experţilor autorităţilor 

publice din Republica Moldova şi Ucraina privind construcţia punctului de trecere a frontierei de stat Unguri-Bronniţa în cadrul căreia a fost coordonat proiectul adresării comune a 

Republica Moldova şi Ucrainei la Comisia Europeană referitor la finanţarea construcţiei punctului de trecere a frontierei de stat Unguri-Bronniţa din fondurile UE. 

Au fost organizate mai multe întrevederi a grupului de lucru comun şi EUBAM în vederea eficientizării activităţii postului vamal „Briceni - Rosoşeni‖. Pentru a fluidiza traficului s-a 

convenit de a implementa sistemul de schimb de informaţii cu privire la persoanele, mijloacele de transport şi mărfurile care traversează frontiera vamală (tichet electronic), care ar 

reduce timpul de vămuire. 

 

12) Dezvoltarea colaborării vamale internaţionale  

Pe data de 3 octombrie la Aktau, Kazahstan, au fost semnate 2 protocoale între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal Federal al Rusiei, şi anume: 
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1) privind recunoaşterea reciprocă a anumitor rezultate ale controlului vamal la efectuarea operaţiunilor vamale în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate între 

Republica Moldova şi Federaţia Rusă; 

2)privind schimbul de date ce caracterizează valoarea în vamă a mărfurilor deplasate între Republica Moldova şi Federaţia Rusă.  

Aceste protocoale au  menirea de a asigura un control eficient asupra corectitudinii determinării şi declarării valorii în vamă a mărfurilor exportate din Republica Moldova în 

Federaţia Rusă, accelerării şi simplificării procedurilor vamale, crearea condiţiilor mai favorabile operatorilor economici în cadrul comerţului bilateral, precum şi contracararea 

fraudelor de eschivare de la achitarea deplină a drepturilor de import în bugetul statului. O importanţă deosebită prezintă recunoaşterea reciprocă a rezultatelor controlului vamal, 

inclusiv a valorii în vamă a mărfurilor stabilită de ţara exportatoare şi utilizarea acestora în cadrul controlului vamal, cu excepţia cazurilor cînd  vor fi stabilite anumite arii de risc sau 

acte ce prezintă suspiciuni vădite de fraudare. La iniţiativa Serviciului Vamal subiectul exportului produselor pomilegumicole în Federaţia Rusă a fost discutat în mod prioritar, iar pe 

lîngă recunoaşterea reciprocă a rezultatelor controlului vamal a fost solicitată acceptarea valorii în vamă stabilită de ţara exportatoare fără aplicarea procedurii de revizuire a acesteia. 

 

Obiectivul nr. 11. Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul 

extern şi asigură securitatea lanţului de aprovizionare internaţional 

Acţiunea 11.2  Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal 

 

Activităţi realizate:  

Cu referire la ajustarea cadrului normativ: 

-a fost emisă Dispoziţia Serviciului Vamal  nr. 320-d din 25.06.2013 „Cu  privire la elaborarea modului de interacţiune şi schimb de informaţie între Departamentul de aplicare a  

legii şi subdiviziunile Serviciului Vamal‖, care are scop eficientizarea activităţii analitice şi dezvoltării Sistemului de analiză şi management al riscurilor în organele vamale, 

stabilirea unui mecanism eficient de acumulare a informaţiei utile analizei riscurilor şi asigurarea unor mecanisme eficiente de interacţiune; 

- prin Ordinul SV nr. 305-O din 27.06.2013 s-au operat modificările în Ordinul Serviciului Vamal  nr.108-O din 20.03.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de completarea a 

Actului de inspecţie, utilizat în SI „Asycuda World‖; 

- a fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal  nr. 318-O din 01.07.2013 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de redirecţionare a declaraţiei vamale în detaliu pe un culoar mai aspru de 

vămuire‖, care are drept scop eficientizarea controlului vamal al mărfurilor şi are drept scop uniformizarea procesului de aplicare a principiilor de analiză de risc în procesul 

controlului vamal; 

- în vederea eficientizării schimbului de informaţii relevante analizei de risc în conformitate cu Hotărîrea Guvernului  nr. 1144 din 03.11.2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei 

sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal", Serviciul Vamal a organizat şedinţe cu factorii de decizie din ministere, agenţii şi servicii pentru a lansa un mecanism 

nou de interacţiune. În acest sens, în cadrul şedinţei s-a propus organizarea întrevederilor bilaterale cu fiecare instituţie, în vederea dezvoltării tematicilor de schimb de informaţii şi 

analiză de risc, definitivarea soluţiilor individuale în dependenţă de specificul de activitate şi date disponibile. Drept rezultat a şedinţelor a fost elaborat şi remis pentru examinare şi 

propuneri proiectul Acordului între Serviciul Vamal şi fiecare instituţie în parte (Ministere, Servicii etc.) care acumulează, gestionează şi prelucrează informaţii în domeniul vizat.  

A fost instituit un mecanism de organizare a activităţii operaţionale a echipelor mobile prin convocarea şedinţelor de prioritizare. Pe parcursul anului 2013 au avut loc 4 şedinţe de 

prioritizare. Activitatea a fost susţinută de consilierul EUHLPAM. 
Au fost întreprinse măsuri de  dezvoltare a modulelor din SI ‖Antifrauda‖. 

 

În contextul dezvoltării cooperării cu statele vecine în domeniu: 

Pe 14 august 2013 a avut loc întrunirea Grupului de management al riscurilor(GMR) în cadrul căruia s-a efectuat schimb de informaţii cu privire la rezultatele activităţii de analiză 

de risc, (cazuri depistate de încălcări a reglementărilor vamale, propuneri, etc.).  

Lunar sunt desfăşurate Şedinţe de Coordonare a EUBAM. În cadrul şedinţelor sunt abordate subiecte legate de situaţia la frontiera de stat moldo-ucraineană, sunt prezentate lunar 

rapoarte referitor la schimbul prealabil între Serviciile Vamale ale ambelor state, precum şi rapoarte de activitate a Serviciilor vamale şi de frontieră ale RM şi UA. 

Săptămînal, în cadrul birourilor vamale de la frontiera moldo-română, se desfăşoară şedinţe ale grupurilor comune de analiză de risc, instituite în baza Planului de cooperare 

bilateral. 

 

În vederea preluării celor mai bune practici europene în domeniu. 

Pentru dezvoltarea Centrului analitico-informaţional în ianuarie 2013, la Chişinău, cu suportul TAIEX a avut loc seminar cu tematica ―Analiza riscurilor şi inteligenţă‖,  în cadrul 

căruia  s-a studiat experienţa autorităţilor vamale europene, au participat 14 colaboratori vamali. 
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În februarie 2013, la Kiev a avut loc seminarul regional în domeniul metodologiei şi practicii analizei riscurilor, partea 2: Analiza statisticii în cadrul Proiectului de instruire al 

Iniţiativei Prioritare a Parteneriatului Estic privind managementul integrat a frontierei, implementat de ICMPD. 

 Pe parcursul anului 2013, în cadrului proiectului de asistenţă „Combaterea traficului ilicit de mărfuri, inclusiv produse din tutun, prin utilizarea sistemului de analiză de risc‖ cu 

sprijinul Serviciului Vamal de pe lîngă Ministerului Finanţelor al Republicii Polone au fost organizate atît vizite de schimb de experienţă în Republica Polonă, cît şi seminare în 

Republica Moldova cu participarea experţilor din Republica Polonă.  

În perioada 03-09 noiembrie 2013 a avut loc vizita de studiu în Marea Britanie cu tematica „Sistemul de analiză a riscurilor şi inteligenţă a Administraţiei vamale şi fiscale a 

Regatului Unit a Marii Britanii şi Irlandei de Nord‖, organizată cu suportul consilierului EUHLPAM, la care au participat 3 reprezentanţi a Serviciului Vamal. 

 

Obiectivul nr. 12. Sporirea nivelului de securitate economică a statului 

Acţiunea 12.1 Eficientizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală 

 

Întru realizarea acţiunii respective, pe parcursul anului 2013, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

- a fost elaborat Regulamentul privind intervenţia organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi 

măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală; 

- în ianuarie 2013 Serviciul Vamal a organizat o şedinţă cu autorităţile implicate în protecţia proprietăţii intelectuale şi titularii de drepturi, unde au fost prezentate rezultatele 

activităţii pe parcursul anului. În cadrul şedinţei respective a fost deschisă expoziţia mărfurilor contrafăcute, amplasată la Centrul de instruire a Serviciul Vamal; 

- Serviciul Vamal, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, a participat la operaţiunea regională „Trojan Horse III", desfăşurată sub egida Centrului de Aplicare a Legii în Sud-

Estul Europei (SELEC) pentru combaterea traficului ilicit de mărfuri, în cadrul căreia au fost contracarate tentative de introducere pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor 

contrafăcute; 

- în februarie 2013 a fost convocată prima şedinţa a grupului de lucru între Serviciul Vamal şi titularii de drepturi de proprietate intelectuală la care a fost propusă semnarea 

Memorandumurilor de Înţelegere; 

- Serviciul Vamal a participat la şedinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietate Intelectuală; 

- în scopul dezvoltării profesionale în domeniu, pe parcursul anului 2013, 100 colaboratori vamali au participat la 5 seminare cu tematica ‖Modalităţi de combatere a fenomenului 

contrafacerii‖, organizat la Centrul de instruire a Serviciului Vamal cu suportul EUBAM şi titularii de drept; 

- s-a participat la 2 şedinţe a comitetului mixt în cadrul Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele 

agricole şi alimentare; 

- colaboratorii responsabili de domeniul proprietăţii intelectuale au efectuat un curs de instruire cu tematica „Protecţia Proprietăţii Intelectuale‖, pentru colaboratorii echipelor mobile 

din cadrul Serviciului Vamal; 

- s-a participat la 2 şedinţe a Grupului de Lucru pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale sub egida EUBAM la or. Odessa, Ucraina. Scopul acestei şedinţe a fost schimbul de 

experienţă dintre autorităţile de drept şi titularii de drept, precum şi planificarea activităţilor ulterioare privind lupta cu contrafacerea produselor în Republica Moldova şi Ucraina; 

- în cadrul grupului de lucru interinstituţional ‖Observatorul‖, creat de către Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală(AGEPI) cu participarea Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal şi Procuraturii Generale, au fost discutate mecanismele de colaborare între instituţii abilitate cu împuterniciri în domeniul drepturilor proprietăţii intelectuale, 

schimbul operativ de informaţii, crearea bazelor de date, etc.; 

- în februarie 2013 Serviciul Vamal a participat la şedinţa organizată de AGEPI în vederea creării unei baze de date inter-departamentale;  

- au fost revizuite criteriile de selectivitate din SIIV „Asycuda World‖, care atenţionează colaboratorii vamali asupra mărfurilor de risc de contrafacere sau piraterie. Au fost create 30 

criterii de risc în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală; 

- a fost întreprinsă o vizită de studiu cu tematica ,,Indicaţiile Geografice‖, care a avut ca scop consolidarea colaborării dintre Republica Moldova şi Comitetul interprofesional al 

vinurilor Champagne ce ţine de protecţia indicaţiilor geografice. 

 

Obiectivul nr. 12. Sporirea nivelului de securitate economică a statului 

Acţiunea 12.2 Optimizarea procedurii de control ulterior 

 

Întru realizarea acţiunii respective, pe parcursul anului 2013 au fost întreprinse următoarele activităţi: 
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- în scopul armonizării cadrului normativ a fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 63-O din 11.01.2013 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea 

controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale‖; 

- în vederea implementării sistemului de monitorizare în regim on-line a procesului de efectuare a controlului ulterior a fost elaborat caietul de sarcini pentru crearea Modulului VI al 

SI „Antifrauda‖ – „Control ulterior‖ şi transmis spre realizare în adresa ÎS „Vamservinform‖; 

- în scopul preluării practicilor europene în domeniul controlului ulterior, cu suportul proiectului TAIEX a fost organizată o vizită de studiu în Austria, la care au participat 3 

colaboratori vamali; 

- în vederea consolidării capacităţilor şi preluării practicilor europene, în martie anului 2013 au fost organizate, inclusiv cu suportul EUBAM, următoarele activităţi de instruire: 

 ,, Normele metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale‖ cu participarea a 29 colaboratori vamali; 

 ,,Corectitudinea clasificării mărfurilor‖ organizat de către colaboratorii aparatului central al Serviciului Vamal,  în cadrul căreia au participat 7 colaboratori vamali; 

 ,,Control ulterior şi audit post-vămuire‖, în cadrul căreia au participat 23 colaboratori vamali; 

 ,,Audit post-vămuire în contextul activităţii EUBAM‖- au participat 20 colaboratori vamali; 

 ―Programul Microsoft Office Excel‖– au participat 2 colaboratori vamali. 

 ―Reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal şi asigurarea regimului adecvat de protecţie a acestora în activitatea vamală‖- au participat 18 colaboratori vamali. 

 

Obiectivul nr. 12. Sporirea nivelului de securitate economică  a statului 

Acţiunea 12.4 Eficientizarea măsurilor de securitate 

 

Suplimentar, întru realizarea acţiunii respective, pe parcursul anului 2013, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

 

În vederea implementării „Programului de prevenire a proliferării armelor de distrugere în masa-proiect pentru zona de frontiera a Republicii Moldova‖ au fost organizate mai multe 

şedinţe de lucru cu expertii URS Federal Services International Inc. A fost propus spre aprobare Planul comun de acţiuni între Serviciul Vamal şi DPF în vederea realizării acestui 

program. 

În contextul colaborării internaţionale în domeniul antifraudă şi perfecţionare profesională, SV a participat la următoarele evenimente: 

-în vederea consolidării dialogului privind combaterea fraudelor vamale, la 15 mai 2013, în Chişinău, a fost semnat acordul de cooperare administrativă între Serviciul Vamal şi 

OLAF. Acest fapt subliniază deschiderea dintre instituţii şi aprecierea eforturilor Serviciului Vamal în asigurarea securităţii la frontiera externă a UE. În temeiul acordului semnat, 

cooperarea între Serviciul Vamal şi OLAF va fi concentrată pe schimbul de informaţii cu privire la zonele cu risc de fraudă, structurile de organizaţii implicate în activităţi 

frauduloase, conexiuni între ele şi alte structuri criminale la nivel regional şi internaţional; 

- în februarie 2013 Serviciul Vamal a participat la operaţiunea ‖Valuta‖, care a avut drept scop prevenirea, depistarea şi curmarea traversării peste frontiera de stat a mijloacelor 

valutare, nedeclarate organului vamal; 

- în februarie 2013 la Odessa, Ucraina, a avut loc şedinţa Grupurilor de lucru I şi II privind combaterea criminalităţii transfrontaliere. Ţările partenere, Republica Moldova şi Ucraina, 

au prezentat ultimele evoluţii privind activitatea operaţională în domeniul combaterii traficului de droguri şi precursori. S-a convenit asupra necesităţii de organizare a unor 

investigaţii comune pe marginea unor cazuri concrete; 

- la şedinţa Grupului special privind infracţiunile legate de mijloacele de transport, în februarie 2013, a fost aprobată Concepţia Grupului de lucru, care are drept scop consolidarea 

eforturilor ţărilor partenere pentru a combate infracţiunile legate de mijloacele de transport prin cooperare instituţională şi internaţională; 

- în februarie 2013 la Bruxelles, Regatul Belgiei, a avut loc a 6 şedinţă a Grupului de experţi tehnici în domeniul securităţii expedierilor pe cale aeriană a Organizaţiei Mondiale a 

Vămilor (OMV). În cadrul şedinţei reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO), Uniunii Poştale Universale (UPU), Asociaţiei Internaţionale de Transport 

Aerian (IATA) au prezentat ultimele tendinţe în domeniul securităţii expedierilor pe cale aeriană. A fost prezentat raportul reprezentantului UPU (Univesal Postal Union), care s-a 

referit la elaborarea unui sistem electronic de monitorizare şi control a expedierilor poştale; 

- în februarie 2013, cu suportul companiei JT International, a fost organizat cursul de specializare în recunoaşterea ţigaretelor contrafăcute la laboratorul din or. Trier, Germania. 

Scopul principal a fost familiarizarea cu procedurile şi metodele de distingere a pachetelor şi ambalajelor originale de cele contrafăcute; 

- în martie 2013 la Bucureşti, România, a avut loc şedinţa preparatorie şi sesiunea de instruire privind desfăşurarea operaţiunii regionale ROMOLUK. Operaţiunea a avut drept scop 

combaterea traficului ilicit cu produse de tutungerie şi alcool şi este organizată de Autoritatea Naţională a Vămilor în comun cu Oficiul European Antifraudă al Comisiei Europene 

(OLAF). 
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- în martie 2013 la Bruxelles, Regatul Belgiei, Serviciul Vamal a participat la seminarul în cadrul Celui de-al 3-lea Program al OMV Global Shield (iniţiativă internaţională în 

contracararea traficului ilicit de precursori, care pot fi utilizate la fabricarea materialelor explozibile), întitulat ‖Protecţia reţelei de aprovizionare – reducerea ameninţărilor‖. În cadrul 

şedinţei a fost prezentat raportul final al fazei operaţionale a Programului Global Shield, precum şi rapoarte a diferitor organisme internaţionale specializate în combaterea traficului 

ilicit de precursori. 

 

Obiectiv nr 17: Consolidarea mecanismelor de cooperare între autoritate şi societatea civilă 

Acţiunea 17.1 Asigurarea accesului societăţii civile la informaţia privind activitatea ministerului 

Subacţiunea b) Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării vamale 

 

Întru asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării vamale au fost realizate următoarele activităţi: 

1) Asigurarea activităţii Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal 

În cadrul Aparatului Central au  fost desfăşurate 2 şedinţe a comitetului consultativ. În cadrul Birourilor Vamale au fost desfăşurate 20 şedinţe. La şedinţe au fost discutate subiecte 

importante ce ţin de optimizarea operaţiunilor vamale, abordarea unor exemple ale procedurii de tranzit, examinarea tranzacţiilor prin prisma valorii în vamă a mărfurilor, aplicarea 

măsurilor la frontieră, în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale, precum şi subiecte ce ţin de activitatea Zonelor Economice Libere. 

Rapoartele cu privire la şedinţele desfăşurate au fost publicate pe pagina web şi transmise în mijloacele mass-media. 

 

2) Asigurarea accesului la informaţii de interes public  

A fost elaborat noul design a paginii web, actualizate  informaţiile din rubricile si subrubricile paginii, concomitent a fost elaborată Strategia de comunicare pentru anii 2013-2015 şi 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei. 

Pe pagina web a Serviciului Vamal a fost creată o rubrică nouă Call Center. 

Pe pagina web a Serviciului Vamal a fost creată o rubrică nouă E-customs, care include 5 subrubrici:  

1.E-baze de date şi informaţii (cuprinde un pliant concis despre toată informaţia utilă ce poate fi găsită pe pagina oficială a Serviciului Vamal) ; 

2.Sistemul informaţional integrat vamal (cuprinde toată informaţia despre sistemul dat); 

3.Formulare on-line (sunt stocate toate formularele utile); 

4.E-date (este plasat un set de date, cu linkuri active pe www.date.gov.md); 

5.E-servicii (este plasat un set de servicii, cu linkuri active pe www.date.gov.md). 

Toate aceste subrubrici au menirea de facilita şi optimiza accesul la informaţie. Concomitent este un link activ care face posibilă conectarea la sistem informaţional, de către 

persoanele autorizate de către Serviciul Vamal printr-un certificat.  

A fost  lansată pagina de facebook a Serviciului Vamal unde sunt monitorizate principalele activităţi a instituţiei.  

Cu suportul BRITE se creează o pagină web şi un spot video pentru promovarea exportului electronic. 

S-a reuşit înregistrarea contului Serviciului Vamal pe platforma unică date.gov, cu ulterioara publicare a seturilor de date. 

S-a reuşit înregistrarea contului Serviciului Vamal pe platforma unică geoportal.md, cu ulterioara publicare a datelor referitoare la instituţie. 

 

4) Dezvoltarea profesională a responsabili de relaţiile cu publicul 

În vederea consolidării capacităţilor de comunicare, Serviciul Vamal a participat la un seminar care a fost desfăşurat în perioada 19-22 februarie 2013, grupul ţintă fiind colaboratorii 

serviciilor de presă, iar tematica „Comunicarea reformelor‖. Cursul de instruire teoretico-practic a fost organizat de către EUBAM şi BRITE pentru serviciile presă ale instituţiilor 

SV, FISC, DPF din RM.  

 

 

5) Instituţia a fost promovată pe reţelele de socializare 

Pe pagina facebook sunt prezentate toate noutăţile, anunţurile şi tot ceea ce ţine nemijlocit de informarea publicului despre activitatea Serviciului Vamal. 

 

6) Lansarea şi funcţionarea Centrului Unic de Apel a Serviciului Vamal 

În septembrie 2013 a în cadrul unei conferinţe de presă a fost lansată activitatea Centrului Unic de Apel(Call Centre). Call Centrul Serviciului Vamal este dotat cu 2 linii:  



 48 

- Linia anticorupţie – destinată recepţionării non-stop a informaţiilor referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte abuzuri de serviciu comise de către 

colaboratorii vamali. Linia este gestionată de Direcţia securitate internă. 

- Linia de informare – destinată recepţionării solicitărilor de informare privind activitatea vamală. Recepţionarea apelurilor se face în orele şi zilele de lucru, în afara acestora 

mesajele sunt preluate prin intermediul robotului. De asemenea, există posibilitatea de contacta linia de informare prin SKYPE. 

Pe parcursul anului 2013 de către Call Centrul Serviciului Vamal au fost recepţionate şi procesate: 

- Linia anticorupţie –66 apeluri telefonice; 

- Linia de informare –2682 solicitări de informaţie din care: 1880 – apeluri telefonice, 456 – mesaje pe e-mail şi 346 apeluri prin SKYPE. 
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