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Sumar introductiv 

ROLUL ȘI MISIUNEA MINISTERULUI FINANȚELOR 

Ministerul Finanțelor este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și promovează politica unică 

a statului în domeniul finanțelor publice. Misiunea ministerului constă în elaborarea și 

implementarea politicii statului în domeniul finanțelor publice. 

 

VIZIUNEA MINISTERULUI FINANȚELOR 

Viziunea Ministerului Finanțelor constituie dezvoltarea unui management eficient al 

resurselor financiare, care să contribuie la stabilitatea macroeconomică și creșterea nivelului 

de trai al populației. 

 

VALORILE MINISTERULUI FINANȚELOR 

Activitatea Ministerului Finanțelor se bazează pe următoarele valori comune: 

- Competență 
- Profesionalism 
- Responsabilitate 
- Transparență  
- Integritate  
- Deschidere la schimbare 
 

DESPRE RAPORTUL ANUAL 

Raportul dat de activitate reprezintă un sumar al principalelor realizări înregistrate pe 

parcursul anului 2016 de către Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din 

subordine. Totodată, acesta constituie un instrument prin care se asigură accesul cetățeanului 

la informația de interes public, inclusiv de promovare a transparenței în sistemul finanțelor 

publice.
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Principalele realizări 

Ministerul Finanțelor, pe parcursul anului 2016, întru dezvoltarea unui management 

eficient al finanțelor publice, care să contribuie la realizarea obiectivului primordial de 

creștere durabilă, respectiv la promovarea proceselor și sistemelor care garantează 

responsabilitatea, transparența și echitatea în conformitate cu standardele și practicile 

europene a întreprins o serie de măsuri, în urma cărora au fost înregistrate următoarele 

realizări majore: 

1. Semnarea Memorandumului privind politicile financiare și economice cu 

Fondul Monetar Internațional; 

2. Aprobarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2017-2019;  

3. Adoptarea în termen a Legii bugetului pe anul 2017; 

4. Adoptarea în termen a Politicii fiscale și vamale pentru anul 2017; 

5. Elaborarea și publicarea Bugetului pentru cetățeni 2016 și 2017; 

6. Aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu 

(2017-2019)” și instalarea versiunii noi a SI DMFAS 6.0.; 

7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 

2016-2020. 

  

ACORDUL ÎNTRE FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL ŞI REPUBLICA MOLDOVA APROBAT LA 7 

NOIEMBRIE 2016 

Semnarea Acordului cu FMI semnifică un moment de start al reformelor profunde, 

deblocarea finanțărilor externe, relansarea economică a ţării, creşterea încrederii din partea 

investitorilor locali şi străini, stabilitate financiară şi bugetară a ţării.  

Încheierea memorandumului privind politicile financiare și economice a determinat 

deblocarea asistenței financiare şi tehnice oferită Republicii Moldova de către partenerii de 

dezvoltare pentru suportul bugetar şi reluarea finanțării proiectelor investiționale inițiate.
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CADRUL MACROBUGETAR 

Cadrul bugetar pe termen mediu (în continuare - CBTM) reprezintă etapa inițială în 

procesul bugetar, în cadrul căreia Guvernul în comun cu alte autorități publice trasează 

obiectivele  politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, estimează prognozele BPN și stabilește 

limitele de cheltuieli pe termen mediu. CBTM are un rol esențial în procesul bugetar, acesta 

fiind menit să confere  stabilitate, predictibilitate și continuitate politicilor respective în 

perspectiva  de 3 ani, servind drept fundament strategic pentru elaborarea proiectului 

bugetului anual. 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM 2017-2019) a fost  elaborat  în conformitate 

cu art. 47 alin.(1) lit.a) și art. 48 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014 și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1011 din 26 august 2016. 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (2017-2019) stabilește obiectivele politicii bugetar-fiscale și 

vamale și cadrul de resurse și cheltuieli ale bugetului public național în perspectiva de trei ani.  

La elaborarea CBTM (2017-2019) au fost luate în considerație următoarele asumări: 

cadrul macroeconomic actualizat pentru perioada 2017-2019, restabilirea creșterii economiei 

naționale - după temperarea ritmurilor de creștere în anul 2015, restabilirea  finanțării 

externe pentru suportul bugetar din partea partenerilor de dezvoltare, implementarea 

cadrului legislativ în vigoare și a măsurilor fiscale și bugetare preconizate pe perioada de 

referință. 

De asemenea, pe parcursul anului 2016 în scopul perfecționării continue a 

metodologiei de estimare a veniturilor prin preluarea practicilor și instrumentelor 

informaționale moderne cu suportul asistenței tehnice oferite de UE în cadrul proiectului 

„Asistență tehnică pentru îmbunătățirea Reformei Managementului Finanțelor Publice în 

Republica Moldova”:  

 a fost elaborat studiul „Analiza metodelor de prognozare a veniturilor și recomandări 

de perfecționare a acestora”, de care se va ține cont la dezvoltarea în continuare a 

metodologiei de estimare a veniturilor;  

 au avut loc două instruiri specializate (30 mai - 03 iunie și 12-14 decembrie) cu 

tematica „Introducerea în econometrie”, la care au participat colaboratorii Ministerului 

Finanțelor și ai Ministerului Economiei. Scopul acestor instruiri a fost familiarizarea 

participanților cu metodele moderne de prognozare, precum și cu utilizarea softului 

specializat Eviews. Cunoștințele respective vor fi aplicate la punerea în practică a 

metodologiei perfecționate de prognozare, inclusiv a veniturilor. 
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POLITICA FISCALĂ ȘI VAMALĂ 

O politică fiscală și vamală eficientă presupune atingerea obiectivelor legate de 

obținerea veniturilor necesare finanțării cheltuielilor publice, redistribuirea veniturilor 

populației, precum și asigurarea unui suport pentru creșterea economică, accentul fiind pus 

în dependență de situația economică a țării și de politicile statului la etapa respectivă. 

Totodată, în vederea asigurării transparenței decizionale și dezvoltării unui cadru 

economic și social progresiv și, în același timp, de menținere a fluxurilor financiare necesare 

pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a 

Republicii Moldova, au fost stabilite obiectivele de politică fiscală și vamală, de administrare 

fiscală și vamală pe anii 2017-2019. 

Principalele măsuri de politică fiscală și vamală pe termenul mediu 2017-2019 au fost 

orientate spre: 

 rescrierea Codului fiscal și Codului vamal; 

 armonizarea legislației fiscale și vamale naționale la aquis-ul comunitar; 

 revederea tranșelor de venit impozabil și a cotelor de impozit, concomitent cu 

majorarea scutirii anuale personale, a scutirii personale majorate și a scutirii pentru 

persoanele întreținute; 

 revizuirea mecanismului de impozitare a veniturilor sub formă de creștere de 

capital pentru persoane fizice; 

 reexaminarea sistemului de reținere la sursă a impozitului pe venit pentru unele 

categorii de contribuabili; 

 revizuirea sistemului de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale; 

 menținerea cotelor generale ale contribuțiilor de asigurări sociale (29%) și a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (9%); 

 reexaminarea listei bunurilor supuse accizelor; 

 revizuirea mecanismului de impozitare și evaluare a bunurilor imobiliare; 

 revizuirea facilităților fiscale și vamale; 

 dezvoltarea conceptului de impozit pe avere; 

 implementarea unui mecanism revizuit de impozitare pentru deținătorii de 

patente – liberi profesionaliști; 
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*Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
nr.138 din 17.06.2016 privind realizarea măsurilor de politică 
fiscală, vamală și bugetară pe anul 2016 și perfecționarea 
actelor legislative din domeniile fiscal, vamal și bugetar; 
**Legea pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative nr.281 din 16.12.2016 privind realizarea măsurilor 
de politică fiscală și vamală pe anul 2017 și perfecționarea 
actelor legislative din domeniile fiscal și vamal 
 

 implementarea unui mecanism unificat 

de impozitare a activității profesionale în 

domeniul justiției. 

 

În partea ce ține de elaborarea și aprobarea politicii fiscale și vamale, merită a fi 

menționat că au fost elaborate, definitivate și adoptate două proiecte de legi de realizare a 

măsurilor de politică fiscală și vamală pe anii 2016*  și 2017** și perfecționarea actelor 

legislative din domeniile fiscal și vamal. 

 

 

 

 

Schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală este 

prezentată în anexa nr. 1. 

Principalele măsuri de politică fiscală și vamală realizate în anul 2016 

 

Cetățeni Entități economice Altele 

În vigoare de la 01.07.2016: 

 

 Introducerea impozitului 
pe avere pentru persoanele 
fizice – proprietari ai bunurilor 
imobiliare (cu excepția 
terenurilor) pe teritoriul 
Republicii Moldova, care au o 
suprafață mai mare de 120 m2 
și o valoare estimată, apreciată 
de organele cadastrale 
teritoriale, ce depășește 1,5 mil. 
de lei. 

 Majorarea termenului 
de reportare a pierderilor 
rezultate din desfășurarea 
activității de întreprinzător de 
la 3 ani la 5 ani, cu excluderea 
eșalonării acestora în părți 
egale; 

 Majorarea cotelor 
accizelor la produsele din 
tutun, produsele alcoolice și 
produsele petroliere în 
conformitate cu Directivele 
UE și recomandările 
Organizației Mondiale a 
Sănătății; 

 

Consolidarea eforturilor în vederea adoptării acestor proiecte de acte legislative au contribuit la crearea unor 

condiții favorabile pentru mediul de afaceri în partea ce ține de previzibilitatea documentelor de politici adoptate 

și, desigur, revenirea la un proces firesc și legal de adoptare a politicilor fiscale și vamale în limitele anului fiscal 

obișnuit și anume pînă la 01 ianuarie ce a dus, ulterior, la definitivarea în timp și a proiectului bugetului de stat. 



CADRUL MACROBUGETAR 

Pagina | 7 

 

 Excluderea 
obligativității eliberării facturii 
fiscale în cadrul comerțului 
electronic; 

 Excluderea posibilității 
restituirii TVA, taxei vamale și 
accizelor în contul stingerii 
datoriilor creditorilor; 

 Diminuarea cotelor 
taxelor vamale pentru 
mărfurile complementare 
pentru produsele finite din 
industria prelucrătoare; 

 Acordarea posibilității 
amânării termenului de plată 
a drepturilor de import 
pentru agenții economici 
autorizați (AEO) cu 10 zile; 

 Introducerea 
conceptului de Proceduri 
simplificate de tranzit. 

Veniturile suplimentare estimate ca urmare a implementării politicii fiscale pentru anul 2016: 

360 mil. lei. 

În vigoare de la 01.01.2017: 

 Majorarea scutirilor  
personale și a pragului de 
impozitare; 

 Scutirea de la aplicarea 
creșterii de capital la 
înstrăinarea locuinței de bază; 

 Majorarea cotei de 
impozitare a veniturilor de la 
darea în locațiune a imobilului 
către alți cetățeni, de la 5% la 
7%; 

 Majorarea de la 2% la 
3% a impozitului  veniturilor de 
la livrarea producției agricole 

   Extinderea facilităților  
IT; 

   Modificarea regimurilor 
TVA aferente unor 
operațiuni economice 
(drepturi de autor, 
biocombustibil solid); 

   Reducerea taxei pentru 
sigiliu aplicat de organul 
vamal de la 4 euro la 2 euro; 

   Introducerea perioadei 
fiscale flexibile pentru 
investitorii străini; 

   Acordarea posibilității 

   Introducerea conceptului 
de activități independente; 

   Unificarea regimului de 
impozitare pentru activitățile 
profesionale aferente 
sectorului justiției; 

   Majorarea de la 0,1% pînă 
la 0,3% a cotei impozitului pe 
bunurile imobiliare cu 
destinație comercială. 
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de către cetățeni; 

 Modificarea termenului 
de depunerea a declarației cu 
privire la impozitul pe venit de 
la 25 martie la 30 aprilie. 

de prelungire a termenului 
de admitere temporară 
până la 10 ani cumulativ; 

  Majorarea cotelor 
accizelor la produsele din 
tutun, produsele alcoolice și 
produsele petroliere, cu 
stabilirea acestora pe o 
perioadă de 3 ani; 

  Introducerea Soluției 
fiscale individuale anticipate 
(SFIA). 

Veniturile suplimentare estimate ca urmare a implementării politicii fiscale pentru anul 2017: 

600 mil. lei. 

EVENIMENTE IMPORTANTE CE VIZEAZĂ LEGISLAȚIA FISCALĂ ȘI VAMALĂ 

1. Asigurarea echității fiscale între posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica 

Moldova și cele neînmatriculate prin acordarea reducerilor de 70% la plasarea în regim de 

import a automobilelor neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe 

teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016. Astfel, prin aceasta s-a 

urmărit, de asemenea, obiectivele de creștere a siguranței în trafic a cetățenilor, de reducere 

a poluării mediului de către autoturisme, cât și de sporire pe termen lung a încasărilor la 

buget.1  

Printre principalii indicatori preliminari ce denotă atingerea obiectivelor propuse 

sunt:  

a) Creșterea numărului de automobile înregistrate în perioada ianuarie 2017 – mai 

2017, 16 785 automobile; 

b) Creșterea încasărilor la buget. Astfel, din accize la autoturisme plasate în regim de 

import cu reducere de 70%  au fost încasate  394 931 424 lei. 

Remarcăm că, acești indicatori au înregistrat valori mai mari decât cele preconizate. 

Astfel pentru veniturile din accize după acordarea reducerii se preconizau încasări de 

aproximativ 200 mln. lei, acesta fiind depășit cu 195 mln. lei. la situația actuală.  

 

                                                                    
1 Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.280 din 16.12.2016 (aferent mijloacelor de 
transport neînmatriculate în Republica Moldova. 
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*Inițierea lucrului asupra Conceptului de rescriere a Codului 
fiscal și a Codului vamal, precum și, atragerea celor mai buni 
experți naționali și internaționali în cadrul unor grupuri de 
lucru responsabile de rescrierea Codului fiscal și a Codului 
vamal au stat la baza inițierii reformei sistemului fiscal și vamal 
din Republica Moldova 

2. Inițierea reformei sistemului fiscal și 

vamal național prin menținerea și promovarea 

politicilor fiscale și vamale proprii și 

implementarea celor mai de succes practici și 

experiențe internaționale. Astfel, prin prisma 

armonizării legislației fiscale și vamale, reforma fiscală și vamală va contribui la eliminarea 

discriminării și a dublei impuneri, prevenirea cazurilor de evaziune fiscală, precum și va veni 

în întimpinarea mediului de afaceri ce activează pe plan internațional, cu o claritate și 

compatibilitate mai mare între legislația fiscală și vamală națională și legislația UE.* 

3. Elaborarea și promovarea de comun cu părțile interesate a Regulamentului cu privire 

la mecanismul desemnării procentuale, adoptat prin Hotărârea guvernului nr.1286 din 

30.11.2016, care asigură cadrul legal necesar pentru realizarea desemnării procentuale 

(numită convențional „Legea 2%”), prin reglementarea clară și transparentă a întregului 

proces cu stabilirea unor condiții egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală 

pentru asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private, și entitățile religioase. 

Această măsură are drept scop sporirea conștientizării societății cu privire la sectorul 

asociativ; sporirea transparenței, responsabilității și capacităților de comunicare a 

organizațiilor societății civile; dezvoltarea unei culturi filantropice; precum și de a contribui la 

sporirea durabilității financiare a organizațiilor societății civile, diminuând dependența 

financiară exterioară. 

4. Totodată, pe parcursul anului au fost elaborate și aprobate proiectele cu privire la 

acordarea de împuterniciri pentru negocierea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit și cel ce ține de inițierea negocierilor asupra 

proiectului Protocolului de modificare a Convenției între Republica Moldova și Regatul Țărilor 

de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 

venit și pe capital, întocmită la Chișinău la 03.07.2000. 

Concomitent, prin corespondență a fost asigurat procesul de negocieri în parte ce ține 

de Convenția între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru evitarea dublei 

impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și 

Convenția între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei 

impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. 
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A fost analizată oportunitatea aderării Republicii Moldova la Forumul Global OCDE 

privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, ulterior a fost inclusă ca Stat 

membru. 

Suplimentar, au fost purtate discuții cu autoritățile competente întru încheierea unei 

noi Convenții cu Republica Franceză, precum și ajustarea celor existente. 

GUVERNANȚA FISCALĂ 

 În scopul eficientizării guvernanţei fiscale și preluării bunelor practici de la ţările care 

au avansat în acest domeniu Ministerul Finanţelor a elaborat o analiză preliminară privind 

administrarea fiscală în Moldova în comparație cu practicile UE și evaluarea preliminară a 

relevanței unui Consiliu Fiscal pentru Moldova. Analiza respectivă a fost dezvoltată și 

încorporează rezultatele unui amplu proces de consultare cu autoritățile publice interesate și 

alte organizații relevante în domeniu din partea societății civile. 

 Astfel, în luna mai 2016, 

Ministerul Finanțelor, cu suportul 

asistenței oferite de UE pentru 

îmbunătățirea politicii și 

managementului în domeniul 

finanțelor publice, a organizat un 

atelier de 3 zile cu tematica 

„Guvernanța fiscală și rolul consiliilor 

fiscale – experiența altor țări și 

relevanța pentru Moldova”. În cadrul 

atelierului au fost discutate 

experiența și lecțiile învățate de unele țări cu sisteme mai avansate de guvernanță fiscală. În 

particular, reprezentanții Lituaniei, Suediei, Slovaciei și Serbiei, au prezentat principalele 

caracteristici și elemente de guvernanță bugetar-fiscală din țările respective, precum și s-au 

împărtășit cu experiența privind modul de organizare și funcționare a instituțiilor fiscale 

corespunzătoare.  

Suplimentar, la începutul lunii noiembrie 2016, Ministerul Finanțelor a organizat 

consultări publice cu autoritățile publice interesate, cu reprezentanții societății civile, 

academice și media. În cadrul consultărilor au fost discutate concluziile analizei privind 

guvernanța fiscală în Moldova în raport cu practicile Uniunii Europene și s-a efectuat un 

schimb de opinii cu privire la relevanța și posibilul rol al unui Consiliu Fiscal în Moldova. La 

ATELIER ,,GUVERNANȚA FISCALĂ ȘI ROLUL CONSILIILOR FISCALE – 
EXPERIENȚA ALTOR ȚĂRI ȘI RELEVANȚA PENTRU MOLDOVA ” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-media și e-
Transformare, Ministerul Finanțelor 
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consultările publice au participat şi reprezentanţi ai Ministerelor Finanţelor din Lituania, 

Serbia şi Slovacia, ţări în care Consiliul Fiscal funcţioneaza deja de mai mulţi ani. Raportul cu 

privire la rezultatele consultărilor a fost elaborat și plasat pe pagina web a MF 

(http://mf.gov.md/guvernanta_bugetar_fiscala). 

 

De asemenea, a fost analizată şi posibilitatea de a introduce un Consiliu Fiscal ca 

instituţie independentă, care să fie responsabil de evaluarea calitativă a politicilor bugetar-

fiscale. 

 Introducerea unui Consiliu 

Fiscal în Republica Moldova va fi 

analizată în raport cu alte priorităţi 

stringente, implicaţii de cost şi resurse 

umane. În acelaşi timp, crearea 

instituţiei trebuie să se desfăşoare 

concomitent cu întărirea capacităţilor 

Ministerului Finanţelor ca autoritate 

centrală fiscală. Guvernanţa fiscală în 

Republica Moldova este prevăzută prin 

Legea privind finanţele publice şi 

responsabilitatea bugetar-fiscală şi 

Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER ,,GUVERNANȚA FISCALĂ ȘI ROLUL CONSILIILOR FISCALE – 
EXPERIENȚA ALTOR ȚĂRI ȘI RELEVANȚA PENTRU MOLDOVA ” 

  

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-media și e-
Transformare, Ministerul Finanțelor 

 

http://mf.gov.md/guvernanta_bugetar_fiscala
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 DATORIA DE STAT 

 Pe parcursul anului au fost întreprinse măsuri în vederea îmbunătățirii mecanismelor 

și procedurilor de comunicare cu donatorii  pentru o planificare reală a suportului financiar 

extern. Au avut loc discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale și Comisiei Europene în cadrul 

cărora s-au identificat prioritățile de finanțare în vederea elaborării noii strategii de 

parteneriat cu Republica Moldova. 

În scopul optimizării riscului operaţional ce ţine de sistemul informaţional de management al 

datoriei şi analiză financiară (DMFAS), precum şi în vederea înregistrării şi menţinerii cu 

acurateţe a datelor, pe parcursul anului 2016 Ministerul Finanțelor a implementat un sistem 

informațional nou DMFAS 6, elaborat de UNCTAD. 

Întru asigurarea unui management prudent al datoriei de stat conform bunelor 

practici în domeniu, a fost elaborat şi aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 

20.12.2016 Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. 

Programul stabilește obiectivul fundamental al procesului de management al datoriei de stat, 

obiectivele specifice, precum și acțiunile care vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor 

pe termen mediu. 

Pe parcursul anului a fost pus accent pe implementarea prevederilor stabilite în 

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” prin  

monitorizarea lunara a valorilor înregistrate de către parametrii de risc pentru a asigura 

încadrarea lor, către finele anului, în limitele aprobate.  

 Acțiunile întreprinse de 

către Ministerul Finanțelor în 

vederea implementării obiectivelor 

din Program sunt descrise în 

Raportul privind situația în 

domeniul datoriei sectorului 

public, garanțiilor de stat și 

recreditării de stat pe anul 2016. 

 Conform situaţiei din 

31.12.2016 soldul datoriei de stat 

a constituit 50 785,8 mil. lei, fiind format din  21 519,6 mil. lei – datorie de stat internă şi 

1 464,7 mil. dolari SUA – datorie de stat externă. 

Parametrii de risc stabiliţi în 
Programul „Managementul datoriei 

de stat pe termen mediu (2016-
2018)” 

Stabilit Realizat la 
31.12.2016 

 Datoria de stat scadentă în 
decurs de un an (% din total) 

≤ 35% 18,7% 

 Datoria de stat internă (% din 
total) 

≥ 20% 42,4% 

 Datoria de stat într-o anumită 
valută străină (% din total)  

≤ 50% 24,3% 

 Datoria de stat cu rata dobînzii 
fixă (% din total) 

≥ 50% 69,1% 

Tabelul nr.1. Parametrii de risc MDSTM (2016-2018)” 
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Ponderea datoriei de stat în 

PIB, la situaţia din 31.12.2016, a 

constituit 37,8%, înregistrînd o 

majorare în raport cu perioada 

similară a anului precedent cu 10,4 

p.p.. Acest fapt se explică, în special, 

prin emisiunea pe parcursul anului 

2016 a VMS în sumă de 13 341,2 

mil. lei în vederea executării de către 

Ministerul Finanțelor a obligațiilor 

de plată derivate din garanțiile de 

stat acordate Băncii Naționale a Moldovei pentru garantarea creditelor de urgență. Ponderea 

datoriei de stat externe în PIB s-a majorat ca urmare a majorării soldului datoriei de stat 

externe exprimat în dolari SUA.  

În scopul menținerii costurilor asociate datoriei de stat pe termen mediu și lung la 

nivel acceptabil, s-a urmărit contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și 

lung, ținînd cont de raportul cost/risc. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost negociate 11 

acorduri de împrumut dintre care 10 acorduri de împrumut în sumă totală de 399,1 mil. dolari 

SUA au fost semnate. Dintre cele din urmă, toate acordurile de finanțare au fost semnate cu 

instituții multilaterale. Respectiv, au fost semnate 4 acorduri de finanțare cu Asociația 

Internațională de Dezvoltare, având maturitatea de 25 ani și rata dobânzii fixă în valoare de 

2,0% anual, 2 acorduri de finanțare cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, având maturitatea între 30 și 35 ani și rata dobânzii stabilită în dependență de 

ratele aplicabile pe piața internațională, 2 acorduri de finanțare cu Banca Europeană de 

Investiții, avînd maturitatea între 20 și 25 ani și rata dobânzii stabilită în dependență de ratele 

aplicabile pe piața internațională, un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, 

având maturitatea de 10 ani și rata dobânzii cumulative în valoare de 2,0% anual și un acord 

de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, avînd maturitatea de 16 

ani și rata dobânzii stabilită în dependență 

de ratele aplicabile pe piața internațională. 

Pe parcursul anului 2016, Ministerul 

Finanțelor permanent a monitorizat situația 

pe piața primară a VMS și a comercializat 

VMS doar la rate acceptabile ale dobînzii.  

  

Diagrama  nr.1. Structura VMS comercializată pe piața primară, % 

Diagrama  nr.2. Dinamica ratelor dobînzilor  pentru VMS  2015/2016 
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În anul 2016, Ministerul Finanțelor a menţinut structura emisiunii VMS pe piața 

primară, preferință fiind acordată emisiunii VMS cu termen mai lung de circulație. 

Ca rezultat, ponderea bonurilor de trezorerie cu scadenţa 364 zile în totalul VMS 

comercializate s-a majorat cu 6,7 p.p. comparativ cu anul 2015, iar  ponderea bonurilor de 

trezorerie cu scadenţa 91 zile şi 182 zile s-a diminuat cu 3,0 p.p., și 3,4 p.p respectiv. 

Comparativ anul 2015, volumul comercializat al Obligaţiunilor de stat pe termen de 2 

ani s-a majorat cu 90,4 mil.lei sau de 4 ori. Totodată, începînd cu luna noiembrie a anului 

2016, Ministerul Finanţelor a relansat în circulaţie pe piaţa primară Obligaţiuni de stat cu 

dobînda fixă pe termen de 3 ani, volumul comercializat a cărora a constituit 30,0 mil. lei. 

 Scadenţa medie ponderată anuală a VMS emise la situaţia din 31 decembrie 2016 s-a 

majorat cu 23 zile faţă de situaţia de la începutul anului şi a constituit 234 zile.  

Informația privind împrumuturile recreditate de stat, la situația din 31 decembrie 2016 

 Pe parcursul anului 2016 din contul 

liniilor de creditare şi a mijloacelor circulante 

acumulate (din rambursarea de către IFP a 

sumelor principale şi dobânzilor aferente) 

pentru realizarea proiectelor finanțate din surse 

externe, au fost recreditate împrumuturi și 

granturi către agenţi economici, autorităţi 

publice locale şi instituţii financiare participante 

în sumă echivalenta a cca 968,4 mil. lei, inclusiv 

43,6% din resurse recreditate din mijloacele 

circulante acumulate. 

În structura mijloacelor financiare 

recreditate de stat pe parcursul anului 2016 sub 

aspectul ramurilor economiei naționale, 

ponderea majoră îi revine complexului 

agroindustrial cu 46,9%, urmat de sectorul 

energetic cu 32,1%, cota cea mai mică îi revine 

ramurii comerț cu o pondere de 1,9%.  
Diagrama  nr.3. Structura recreditării împrumuturilor de stat sub 
aspectul ramurilor economiei naționale 
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ELABORAREA ȘI PLANIFICAREA BUGETULUI 

Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind bugetul de stat pe anul 2016 a 

fost transferată pentru prima jumătate a anului 2016, dat fiind necesitatea coordonării 

preliminare, cu misiunea așteptată a FMI, a politicii bugetar-fiscale și a indicatorilor 

macroeconomici și macrofiscali, pentru a semna  cu FMI un nou program privind politicile 

economice și financiare pe termen mediu. 

Totodată, în legătură cu anunțul de demisie a Guvernatorului Băncii Naționale a 

Moldovei, misiunea FMI care a avut loc în octombrie curent a fost lipsită de acest mandat. 

Între timp, după misiunea menționată a FMI, în luna noiembrie 2015, Guvernul  desemnat în 

luna august a fost demisionat.  

Astfel, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost prezentat Guvernului la 

16.05.2016 și aprobat de Parlament prin Legea nr.154 din 01.07.2016.  

Evoluțiile din semestrul I al anului 2016 au determinat revizuirea prognozei 

indicatorilor macroeconomici care au stat la baza proiectului de buget și respectiv necesitatea 

întreprinderii unor măsuri de consolidare a bugetului. O măsură concretă a constituit 

alinierea volumului cheltuielilor bugetare la scăderea resurselor  disponibile.  

Pe parcursul anului bugetar au fost operate 2 rectificări a bugetului de stat, prin Legile 

nr.236 din 3 octombrie 2016 și nr.261 din 9 decembrie 2016. Totodată, la partea de cheltuieli 

au fost operate redistribuiri de alocații între subprogramele unor autorități publice centrale, 

conform Hotărîrii Guvernului nr.1344 din 14.12.2016. 

Conform modificărilor operate, veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe parcursul 

anului 2016 au fost diminuate cu cîte 1,8 mlrd.lei, deficitul bugetar fiind menținut în volumul 

aprobat inițial de 4,2 mlrd.lei, ceea ce constituie 3,1% în PIB.  

Acțiunile întreprinse în domeniu, în special ajustarea părții de venituri și cheltuieli a 

bugetului de stat pe anul 2016 contribuit la semnarea în noiembrie 2016 a Acordului privind 

politicile financiare și economice cu FMI și în final a fost  deblocată finanțarea externă din 

partea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. 

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost adoptat de Parlament prin Legea nr. 279 din 

16.12.2016. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanțelor publice și 

creșterea economică.  Bugetul pe 2017 este fundamentat pe o creștere economică de 3%, 

temperarea ritmurilor inflației în limita de 5%, restabilirea relațiilor economice externe, 

precum și pe prioritățile de politici publice ale Guvernului și, nu în ultimul rînd, pe prevederile 

acordurilor de finanțare cu partenerii de dezvoltare.  
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INDICELE TRANSPARENȚEI BUGETARE 

Bazîndu-se pe cele mai bune practici mondiale 

de transparență bugetară, International Budget 

Partnership măsoară odată la doi ani Indicele 

Transparenței Bugetare (ITB). Acest indice măsoară 

dacă Guvernul publică opt documente-cheie bugetare, 

dacă acestea sunt disponibile publicului. Fiecărei țări îi 

este dat un scor din 100, care determină clasamentul 

acesteia în funcție de punctele obținute.  Republica Moldova pînă în anul 2016 nu a făcut 

parte din evaluarea mondială, din care cauză Expert - Grup a evaluat un indicator similar (ITB), 

utilizînd aceiași metodologie ca și pentru evaluarea OBI.  

Pentru prima data Indicele Transparenței 

Bugetare (ITB) în Moldova a fost evaluat în anul 

2012 și ulterior, în anul 2015. În anul 2015 

Republica Moldova a înregistrat un scor de 59 din 

100, rămînînd neschimbat față de nivelul din 2012. 

Aceasta ar putea fi interpretat că Republica 

Moldova are un proces bugetar relativ deschis 

publicului, fiind foarte aproape de calificativul de 

„bune practici”. 

În 2016 Republica Moldova a devenit membru al International Budget Partnership și, 

începînd cu anul respectiv, participă oficial la evaluarea ITB (OBI), ceea ce confirmă 

deschiderea Guvernului și obiectivul de sporire continuă a transparenței bugetare. 

BUGETUL PENTRU CETĂȚENI 

În scopul sporirii transparenței informației 

privind bugetul public și componentele sale, precum și 

gradul de accesibilitate a publicului la informații, 

Ministerul Finanțelor a publicat o prezentare succintă 

a bugetului prin tabele, grafice și imagini, „Bugetul 

pentru cetățeni 2016”, ,,Bugetul pentru cetățeni 2016” 

(versiunea rectificată 2016), „Bugetul pentru cetățeni 

2017”.  Acestea pot fi consultate accesînd link-ul: 

http://www.mf.gov.md/actdoc/cetateni
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EXECUTAREA BUGETULUI, CONTABILITATEA ȘI RAPORTAREA 

CONTUL UNIC TREZORERIAL (CUT) 

 Întru eficientizarea managementului lichidităților și utilizarea eficientă a banilor 

publici, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2016, s-a extins lista autorităților 

și instituțiilor publice la autogestiune, altor entități nonbugetare, care gestionează mijloacele 

financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național prin Contul Unic 

Trezorerial al Ministerului Finanțelor. 

 În anul 2016, întru realizarea obiectivului strategic privind consolidarea gestionării 

tuturor surselor de finanţare din partea donatorilor prin sistemul trezorerial al Ministerului 

Finanțelor, a continuat perfecţionarea mecanismelor de gestionare a mijloacelor financiare 

obținute din surse externe. 

 Conform legislației naționale, mijloacele obținute din granturi și/sau împrumuturi 

externe sunt  parte componentă a bugetului. Pentru a se conforma la prevederile legale și 

întru consolidarea mijloacelor bugetului public național în Contul Unic Trezorerial și la Banca 

Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor a deschis conturi la Banca Națională a Moldovei 

pentru gestionarea mijloacelor financiare externe. 

 Pe lîngă aceasta, în anul 2016, în 

conformitate cu Hotărîrea Băncii Naționale  a  

Moldovei cu privire la aprobarea  Conceptului 

privind optimizarea transferurilor naţionale nr. 138  

din 24.07.2014 a fost implementat Codul IBAN 

(International Bank Account Number), recunoscut la 

nivel internațional, ceea ce a condus atît la alinierea 

la practica internaţională, cît şi valorificarea 

avantajelor utilizării acestuia: minimizarea eronării 

datelor, a timpului de procesare şi reducerea 

costului serviciilor de transfer. 
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SISTEMUL DE CONTABILITATE ȘI RAPORTARE 

 Un alt obiectiv stabilit în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 

2013-2020,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 6 august 2013 este instituirea unui  

sistem adecvat de contabilitate şi de raportare în sectorul public prin elaborarea şi 

implementarea standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul public  în 

conformitate cu practicile internaţionale. 

Începînd cu 1 ianuarie 2016, întru executarea prevederilor Legii finanțelor publice și  

responsabilității  bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 a fost aprobat prin ordinul 

ministrului nr.216 din 28 decembrie 2015 și pus în aplicare un nou Plan de conturi contabile în 

sistemul bugetar  integrat cu clasificația bugetară, precum și Normele metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. 

 De asemenea, întru executarea obiectivului stabilit,  prin Ordinul ministrului finanțelor 

nr.159  din 27 decembrie 2016 a fost aprobat  Conceptul și Planul de acțiuni pentru 

elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aliniate la 

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). 

 În anul 2016, în conformitate cu Legea finanțelor publice și  responsabilității  bugetar-

fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,  pentru prima dată a fost întocmit Raportul semianual privind 

executarea bugetului public național și plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, în 

conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.219 din 29 decembrie 2015. 

 Raportul respectiv a fost elaborat în baza practicilor internaționale și asigură evaluarea 

situației financiare la jumătate de an în scopul  evitării riscurilor financiare și gestionării mai 

eficiente a finanțelor publice. 
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MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI CONTROLUL INTERN 

REALIZĂRI ȘI EVENIMENTE IMPORTATE 

 Prioritățile şi obiectivele de bază în domeniul controlului financiar public intern (în 

continuare CFPI) au fost direcţionate spre implementarea prevederilor Legii privind CFPI nr. 

229 din 23 septembrie 2010 şi Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20 decembrie 2013, precum și angajamentelor 

asumate prin art.49 din Acordul de Asociere RM-UE. În acest context, activitățile au fost 

focusate spre mediatizarea responsabilității managerilor din cadrul autorităților publice 

centrale și autorităților administrației publice locale de nivelul II privind aspectele aferente 

conceptului de răspundere managerială, precum și fortificarea capacităţilor auditorilor interni 

şi managerilor entităţilor publice prin instruire şi suport la locul de muncă. Măsurile 

desfășurate în domeniul CFPI au fost susţinute prin intermediul Acordului de colaborare 

dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei.  

 La momentul actual, în toate organele centrale de specialitate ale administraţiei 

publice sunt create subdiviziuni de audit intern, dintre care 1 subdiviziune nu este funcţională 

(nu dispune de nici un auditor), iar din cele 35 autorităţi ale administraţiei publice locale de 

nivelul doi doar în 24 autorităţi sunt create subdiviziuni de audit intern, dintre care 12 

subdiviziuni nu sunt funcţionale (nu dispun de nici un auditor). 

 

 

Diagrama  nr.4.  Numărul UAI existente față de cele funcționale și numărul total al auditorilor interni APC și APL 
comparativ cu auditorii interni care dețin certificate de calificare 
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 În scopul promovării necesităţii şi beneficiilor sistemului de managementului financiar 

și control (în continuare MFC), dezvoltării acestuia în cadrul entităţilor publice, precum şi 

consolidării capacităţilor auditorilor interni şi managerilor operaţionali din sectorul public, au 

fost sistematic desfăşurate seminare de instruire şi mediatizare. Astfel, au fost desfăşurate 5 

seminare de instruire în domeniul auditului intern, în cadrul cărora au fost instruite 148 

persoane implicate în activitatea de audit intern din sectorul public, iar în domeniul MFC au 

fost desfăşurate 23 seminare de instruire/mediatizare, în cadrul cărora au fost instruiţi 700 

manageri operaţionali. De asemenea, a fost mediatizată responsabilitatea de creare a 

subdiviziunilor de audit intern în cadrul organelor administrației publice locale de nivelul II în 

cadrul a 2 seminare, la care au participat 31 manageri.  

Un accent deosebit a fost pus pe consolidarea capacităţilor subdiviziunilor economie şi 

finanţe, care se vor axa inclusiv pe consiliere economică şi management financiar participativ 

în cadrul entităților publice. Astfel, au fost desfăşurate 2 ateliere de lucru privind evaluarea 

nivelului de implementare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.433 din 15.07.2015, precum 

şi aplicarea în practică a Regulamentului cadru de activitate a serviciilor financiare, la care au 

participat  42 manageri operaţionali.  

A fost organizată Conferinţa auditorilor interni cu genericul „Răspunderea managerială 

– situația actuală și provocările de viitor”, în cadrul căreia au participat 90 manageri şi auditori 

interni.  

A fost acordată asistenţă la locul de muncă întru dezvoltarea sistemului de MFC pentru 

2 entităţi publice (Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei) şi au fost desfăşurate 4 misiuni 

de audit intern-pilot în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Agenției 

pentru ocuparea forței de muncă, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Primăriei 

municipiului Chișinău, scopul cărora a fost orientarea auditorilor interni spre desfăşurarea 

activităţii de audit conform cadrului de reglementare. 

Deşi există un cadru normativ privind dezvoltarea sistemului de MFC, acesta nu este 

încă pe deplin funcţional, conceptul de responsabilitate managerială nefiind încă conştientizat 

suficient şi realizat de managerii din sectorul public. 
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INSPECTAREA FINANCIARĂ 

REALIZĂRI 

Inspecţia Financiară, în perioada de referinţă, a continuat reformarea şi perfecţionarea 

organizării şi desfăşurării activităţii de inspectare financiară, inclusiv perfecţionarea cadrului 

normativ, instituţional şi profesional. 

În perioada anului 2016 au fost efectuate 1327 inspectări financiare privind 

conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor 

bugetului public naţional şi patrimoniului public. Din numărul total de inspectări, 664 au fost 

efectuate conform Programului de activitate aprobat, dintre care 75 inspectări au fost incluse 

în Program în baza solicitărilor parvenite. Concomitent, în afara Programului de activitate au 

fost efectuate 663 inspectări, sau  50% din numărul total de inspectări efectuate, dintre care 

34 inspectări au fost efectuate conform indicaţiilor conducerii de vîrf a republicii, 11  – la 

indicaţia Ministerului Finanţelor, 492 – la solicitarea organelor de drept, 126  – în baza altor 

solicitări, petiţii şi rapoarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  nr.5.  Numărul inspectărilor financiare efectuate pe parcursul anului 2016 și încălcările constatate în sume 
bănești (mil.lei) 
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La entităţile publice au fost efectuate 914 inspectări financiare, ceea ce constituie 69,0 

% din numărul total de inspectări realizate, fiind verificate mijloace bugetare în sumă de 14,9 

mlrd. lei, ceea ce constituie 46% din partea de cheltuieli executată a bugetului  de stat.  

Totodată, au fost efectuate 413 inspectări financiare la Î.S., Î.M.,S.A. şi alte entităţi cu 

cota-parte a statului, ceea ce constituie 31,1% din numărul total de inspectări efectuate.  

Urmare a operării la finele anului 2013 a modificărilor în cadrul legal aferent efectuării 

inspectărilor în baza ordonanţelor organelor de drept, numărul de solicitări parvenit de la 

acestea,  în perioada de referinţă, s-a majorat considerabil faţă de anii precedenţi, fiind 

efectuate în anul 2016 – 492 inspectări sau 37,0% din numărul total de inspectări efectuate.  

Inspectările financiare efectuate pe parcursul anului 2016 denotă nerespectarea de 

către conducătorii entităţilor  supuse inspectării a prevederilor legislaţiei şi actelor normative 

în vigoare, fiind depistate încălcări estimate în sume băneşti în mărime de 285,8 mil. lei, 

inclusiv prejudiciu – 182,3 mil. lei, lipsuri – 18,2 mil. lei, cheltuieli nelegitime – 76,2 mil. lei, 

cheltuieli nerecuperate – 9,1 mil. lei. 

La entităţile publice suma depistată a constituit 165,1 mil. lei, la întreprinderile de 

stat, societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte – 120,7 mil. lei. 

În afară de acesta au fost depistate încălcări estimate în sume băneşti în mărime de 200,3 mil. 

lei.  

Au fost calculate suplimentar sume la buget, care includ mijloacele financiare calculate 

la bugetul de stat în baza deciziilor de sancţionare privind perceperea venitului ilicit obţinut şi 

a amenzii, precum şi sumele dividendelor sau defalcărilor netransferate, în mărime de 12,0 

mil. lei.  

Pe parcursul anului de referinţă au fost acoperite sume în mărime de 23,0 mil. lei, 

inclusiv prejudiciu – 5,1 mil. lei, lipsuri – 2,3 mil. lei, cheltuieli nelegitime – 5,0 mil. lei, 

cheltuieli nerecuperate – 2,1 mil. lei, conform materialelor de inspectări efectuate în anii 

precedenţi – 8,5 mil. lei. 

În cadrul inspectărilor din suma totală calculată  la buget au fost încasate 3,1 mil. lei. 

Neacoperirea sumelor depistate se explică prin contestarea unor aspecte consemnate în 

materialele de inspectare, care la ora actuală se află în stadiu de examinare de către organele 

de drept şi instanţele judecătoreşti. 

Întru asigurarea întreprinderii tuturor măsurilor de realizare a rezultatelor 

inspectărilor efectuate şi întreprinderea acţiunilor de reparare a prejudiciului cauzat statului, 

identificarea persoanelor vinovate şi tragerea la răspundere în modul stabilit de legislaţie, pe 

parcursul anului 2016, au fost remise în adresa organelor de drept 571 materiale de 

inspectări, suma totală estimată a încălcărilor depistate constituind  433,8 mil. lei.  
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În rezultatul examinării materialelor de către organele de drept au fost intentate 183 

de dosare penale, în baza a 36 de materiale fiind emise ordonanţe de refuz, în stadiu de 

examinare aflîndu-se 352 materiale.  

În scopul conştientizării răspunderii persoanelor cu funcţie de răspundere pentru 

gestionarea conformă a mijloacelor financiare şi bunurilor publice, în perioada de referinţă 

pentru încălcările stabilite în urma inspectărilor financiare au fost adoptate 826 decizii de 

sancţionare în baza proceselor–verbale întocmite, fiind aplicate şi încasate sancţiuni 

contravenţionale în sumă de 812,5 mii lei.  

Concomitent, întru întreprinderea măsurilor de rigoare asupra rezultatelor 

inspectărilor efectuate, au fost expediate 2321 prescripţii executorii şi sesizări, inclusiv: 718 – 

în adresa entităţilor supuse inspectării, 20 –  conducerii de vîrf a republicii,192 – Ministerului 

Finanţelor; 382 – organelor ierarhic superioare; 329 – oficiilor teritoriale ale Cancelariei de 

Stat; 376 – preşedinţilor de raioane; 304 – altor entităţi.  
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ADMINISTRAREA VENITURILOR 

ADMINISTRAREA FISCALĂ 

În anul 2016 capacitatea de administrare fiscală, capacitatea de colectare a 

impozitelor, taxelor și contribuțiilor, cea de administrare și control fiscal a cunoscut o 

consolidare și o optimizare, ceea ce a demonstrat efectul pozitiv al politicii de administrare 

fiscală.  

Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național (BPN) în 

anul 2016 s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015.  

La situația din 31.12.2016, în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat s-a 

înregistrat restanță la plăți de bază la BPN în sumă totală de 948,5 mil. lei. Comparativ cu 

situația din 31.12.2015, restanța la plățile de bază la bugetul public național înregistrează o 

diminuare cu 54,0  mil. lei sau cu 5,4 %. 

Informația cu privire la nivelul încasărilor la BPN pentru anul 2016 comparativ cu anul 

2015 și sarcina stabilită pentru anul 2016, acumulările bugetare și, respectiv, activitatea de 

colectare a restanței se prezintă după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  nr.6.  Nivelul încasărilor la BPN 2016/2015, sarcina stabilită pentru anul 2016 și activitatea de colectare a restanței 
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IMPOZITUL PE AVERE 

În anul  2016 Serviciul Fiscal  de Stat a asigurat administrarea unui impozit nou, și 

anume impozitul pe avere. Persoanele fizice care, potrivit datelor reflectate în  registrul 

bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2016, au fost înregistrate în calitate de 

proprietari ai obiectelor impunerii – bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv 

căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate este 

estimată la valoarea 1,5 mil. lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, 

sunt calificate drept subiecți  ai impunerii cu impozitul pe avere. 

La situaţia din noiembrie 2016 au fost identificați 2893 contribuabili care au corespuns 

criteriilor stabilite. Cei mai mulți contribuabili, 91%, fiind din mun. Chișinău. 

În pofida faptului că anul 2016 este primul an de aplicare a impozitului pe avere, 

constituind un exercițiu nou în domeniul fiscal, determinînd necesitatea elaborării și punerii 

în aplicare a mecanismului și instrumentelor noi de administrare fiscală, la situația din 20 

februarie 2017, suma încasărilor la impozitul pe avere a constituit 44,65 mil. lei, ceea ce 

reprezintă 89,3 % în raport cu suma planificată (50 mil. lei).  

 

REFORMA SERVICIULUI FISCAL DE STAT  

În anul 2016 autoritatea fiscală din Republica Moldova a inițiat o reformă de 

amploare, scopul căreia este sporirea capacității de deservire a contribuabililor, sporirea 

gradului de conformare benevolă a contribuabililor şi maximizarea veniturilor bugetare. 

Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală din Republica Moldova va fi 

reorganizată și va activa ca o entitate juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. Acest lucru este 

posibil grație susținerii Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. Prin Legea nr.281 din 

16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Parlamentul 

Republicii Moldova a aprobat modificări și completări la Codul fiscal prin care s-a dispus 

revizuirea statutului juridic al organelor fiscale.  

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat, în baza recomandărilor Fondului Monetar 

Internaţional de Asistenţă Tehnică „Reformarea Administraţiei Fiscale” din noiembrie 2016, a 

aprobat conceptul de reorganizare a Direcţiei generale administrarea marilor contribuabili. 
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COOPERARE FISCALĂ INTERNAȚIONALĂ 

Pe parcursul anului 2016, echipa Serviciului Fiscal de Stat a asigurat implementarea 

proiectelor de dezvoltare realizate de comun și cu suportul organismelor financiare 

internaționale și colegii din autoritățile fiscale ale altor state, precum Banca Mondială, 

Agenția Fiscală Suedeză și Fondul Monetar Internaţional.  

Agenția Fiscală Suedeză, pe parcursul ultimilor trei ani a devenit un 

partener de încredere și un exemplu bun de urmat. Acest proiect de 

cooperare a favorizat dezvoltarea unor relații noi între Serviciul 

Fiscal de Stat și contribuabili, fiind create pîrghii de încredere 

reciprocă și colaborare. Proiectul a oferit posibilitatea de a modifica mecanismele și tehnicile 

de management pe diverse domenii, cel mai mare efort fiind depus în elaborarea unor 

metode eficiente în domeniul controlului fiscal. De asemenea, a fost inițiat procesul de 

pregătire pentru un proiect nou de cooperare interinstituțională. 

O altă realizare ţine de finisarea cu succes a proiectului pregătitor 

pentru proiectul de modernizare a administrării fiscale, realizat de 

comun cu Banca Mondială.  Ținînd cont de evaluările și rapoartele 

finale, care au fost aprobate de Banca Mondială, proiectul a fost 

realizat pe deplin și cu succes.  

Este important de menţionat şi negocierea cu Banca Mondială a condițiilor de 

finanțare pentru Acordul TAMP. Acesta prevede modernizarea strategică a Serviciului Fiscal de 

Stat în următorii 5 ani. Suma totală a finanțărilor în cadrul proiectului TAMP constituie 20 mil. 

dolari. Pe lîngă faptul că proiectul TAMP a fost negociat cu Banca Mondială, fiind semnat 

acordul de finanțare, acest proiect a fost promovat și adoptat prin Legea nr.255 din 

23.09.2016 ,,Pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de 

modernizare a administrării fiscale (TAMP)” de către Parlament și a intrat în vigoare din 25 

ianuarie 2017. Principala componentă a Proiectului este destinată perfecționării sistemului IT. 

 La data de 04.11.2016, la București, România, a fost semnat 

Memorandumul privind schimbul de experiență și preluarea celor 

mai bune practici în domeniul administrării fiscale dintre Serviciul 

Fiscal de Stat şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Acest memorandum  

prevede schimb de practici  privind organizarea activității, administrarea veniturilor, aplicarea 

tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu 

contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc.  
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SCHIMBUL DE INFORMAȚII 
În scopul asigurării schimbului de informații 

între autorități, pe parcursul anului 2016, au fost 
încheiate următoarele acte de colaborare în domeniul 
schimbului de informații:  
 Memorandum între Serviciul Vamal și Serviciul 

Fiscal de Stat;  
 Acord între Serciul Fiscal de Stat și Î.S. „Camera 

Înregistrării de Stat”; 
 Acord între Camera de Stat pentru Supravegherea 

Marcării și Servicul Fiscal de Stat;  
 Acorduri între Serviciul Fiscal de Stat și 102 

executori judecătorești. 

 

DEZVOLTAREA „IT” A SERVICIULUI FISCAL DE STAT 

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale au crescut și necesitățile societății 

de a primi servicii în mod rapid, accesibil și calitativ. În acest scop, Serviciul Fiscal de Stat la 

momentul actual prestează 56 servicii fiscale, dintre care 35 – servicii electronice. 

Una din realizările notabile în domeniul automatizării proceselor de lucru este 

implementarea SIA „Documente fiscale interne”. Acest sistem informațional  permite 

funcționarilor fiscali perfectarea în regim on-line a formularelor de uz intern și reduce timpul 

de procesare a informațiilor fiscale.  

Topul celor mai utilizate servicii sunt: 

 SIA ,,Declarație electronică” – lansat în anul 2009, de acest serviciu beneficiază 62296 de 
utilizatori; 

 SIA ,,e-Factura” – lansat în anul 2015, de acest serviciu  beneficiază 54735 de utilizatori; 
 SIA ,,Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale” – lansat în anul 2012, de acest 

serviciu beneficiază  56592 de utilizatori; 
 SIA ,,Contul curent al contribuabilului” – lansat în anul 2014, de acest serviciu beneficiază 

60998 de utilizatori; 
 SIA ,,e-Cerere” – lansat în anul 2015, de acest serviciu beneficiază 16800 de utilizatori; 
 SIA ,,Comanda on-line a formularelor tipizate” – lansat în anul 2014, de acest serviciu 

beneficiază 53795 de utilizatori; 
 SIA ,,Verificarea obligațiunii fiscale (persoane fizice)” – lansat în anul 2013, de acest 

serviciu actualmente beneficiază 24597 de utilizatori; 
 SIA ,,Fișa imobilului” – lansat în anul 2013, de acest serviciu beneficiază 24597 de 

utilizatori; 
 SIA ,,Diseminare mesaje” – a fost lansat în anul 2015, de acest serviciu beneficiază 64629 

de utilizatori. 

   
 

 

 

 

 

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu 
mass-media și e-Transformare, Ministerul 
Finanțelor 
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ADMINISTRAREA VAMALĂ 

Pe parcursul anului 2016, Serviciul Vamal a continuat implementarea reformelor, în 

vederea eficientizării sistemului de administrare vamală, facilitării comerţului internaţional, 

simplificării procedurilor vamale, calităţii serviciilor prestate şi asigurării securităţii frontierei 

de stat. 

În perioada anului 2016 au fost 

percepute drepturi de import/export şi alte 

taxe în sumă de 17 miliarde 476 mii lei sau cu 1 

miliard 646 mii de lei mai mult faţă de anul 

2015, fiind în creştere cu 10,4%. 

 Din suma totală a încasărilor: 

 TVA la import în anul 2016 a constituit 

11 760,9 mil.lei, sau la nivel de 100,5% faţă de 

sarcina stabilită sau cu 63,8 mil.lei mai mult. În 

comparație cu anul  2015 se constată o 

creștere de 808,6 mil.lei sau 7,4% mai mult; 

 În anul 2016 accizele în total, la 

importul mărfurilor accizate au constituit 

4 181,6 mil.lei, sau la  nivel de 106,6% 

față de sarcina stabilită sau cu 257,6 mil.lei mai mult. Comparativ cu  anul precedent se 

constată o creștere de 697,6 mil.lei sau cu 20,0% mai mult. 

 

FACILITAREA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL ȘI A TRAFICULUI TRANSFRONTALIER 

Serviciul Vamal a continuat dezvoltarea instrumentelor moderne 

de  simplificare a procedurilor vamale, printre care conceptul de Agent 

economic autorizat (AEO). În prezent 102 companii deţin statutul de 

AEO şi vămuire simplificată şi trecerea frontierei în regim prioritar, în 

comparaţie cu 97 de companii pentru anul 2015. Totodată, prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1373  din  20.12.2016 a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a 

drepturilor de import pentru agenţii economici cu statut de AEO. Astfel, operatorii economici 

care deţin Certificatul AEO pot beneficia de amînarea achitării drepturilor de import pe o 

perioadă de pînă la 30 de zile, prin prezentarea unei garanţii sau gajarea activelor proprii. 

Proiectul-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO, lansat la 1 iulie 2015, la 

punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa în urma evaluării pozitive din partea UE, 

Diagrama  nr.7.  Ponderea veniturilor 2016/2015, mld.lei 
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a fost extins pentru 2017. În paralel, au fost 

iniţiate discuţii privind extinderea proiectului-

pilot în alte puncte de trecere a frontierei şi de 

recunoaştere mutuală a statutului AEO. 

 Totodată, Serviciul Vamal a continuat 

promovarea vămuirii electronice (e-customs). 

Începînd cu 1 martie 2015, toți agenții 

economici pot declara electronic nu doar 

exportul dar și importul de mărfuri. Odată cu 

eliminarea documentelor pe suport de hârtie 

și trecerea la procesarea doar electronică a 

tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a oferit 

posibilitatea producătorilor de a deveni mai 

competitivi pe piața străină, minimizînd timpul de vămuire și reducîndu-le considerabil 

costurile aferente exportului produselor autohtone. Drept urmare a măsurilor de promovare 

a procedurii declarării electronice, ponderea exportului perfectat electronic a constituit 98%, 

comparativ cu 65% în anul 2015, iar ponderea importului perfectat electronic din totalul 

importului a constituit 19%, comparativ cu cca 4,5% în anul 2015. 

 

 ACTIVITATEA ANTIFRAUDĂ 

 Pe segmentul urmăririi penale, s-a înregistrat o creştere a numărului de cazuri de 

contrabandă în 2016 faţă de 2015 ca număr cu 49 sau cu 28%. Valoarea mărfurilor de 

contrabandă a înregistrat o creștere semnificativă de cca 188 mil.lei ceea ce constituie 260%.  

 În partea ce ţine de activitatea echipelor mobile, putem evidenția că, pe un număr 

mai mic de sesizări cu cca 13% avem o creștere a mărfurilor reținute de 111% şi a celor 

confiscate cu 32% mai mult ca în perioada precedentă. 

În perioada raportată au fost înregistrate 332 cazuri de trafic ilicit cu produse de tutungerie, 

fiind reţinute 4,56 mil.ţigarete sau cu 2,54 mil.țigarete (+126%) mai mult ca în acelașii interval 

al anului precedent. 

 Prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1258  din  16.11.2016 a fost aprobat Memorandumul 

de înţelegere dintre Serviciul Vamal şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 

Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul 

ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016. Aprobarea şi intrarea în vigoare a 

respectivului document este extrem de importantă în contextul negocierilor între Delegaţia 

UE din Republica Moldova şi UNCTAD pentru finanţarea implementării şi integrării noilor 

Diagrama  nr.8.  Ponderea exportului/importului 

 perfectat electronic, % 
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module în softul ASYCUDA World, în special a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) şi 

Ghişeului unic.  

 Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.05 din 04.01.2017 a fost aprobată Strategia 

Serviciului Vamal privind managementul riscurilor,  elaborată cu suportul experţilor din UE.  

Prin implementarea Strategiei va fi consolidat cadrul instituţional şi normativ în domeniu, 

perfecţionate instrumente şi proceduri, mecanismul de colaborare interinstituţională şi 

internaţională. Importanţa deosebită se va acorda dezvoltării sistemelor informaţionale 

necesare pentru accesarea şi analiza datelor şi crearea produselor de analiza de risc cu 

randament sporit care va aduce la sporirea ponderii controalelor rezultative. 

 

 REORGANIZAREA SERVICIULUI VAMAL 

 Începînd cu 23 decembrie 2016, Serviciul Vamal 

activează în baza unei noi organigrame, care este rezultatul 

reformei instituţionale promovate şi implementate pe 

parcursul anului 2016.  Astfel, în procesul reorganizării a fost 

optimizat numărul birourilor vamale de la 7 pînă la 3, precum 

şi a fost redus cu 12% efectivul-limită, care constituie 1520 de 

unităţi faţă de 1728 unităţi anterior. 

 Căt ține de managementul personalului și 

integritatea,  prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1161  din  

20.10.2016 a fost aprobat Noul Cod de etică şi conduită a 

colaboratorului vamal, precum şi Ghidul metodic de aplicare a acestuia.  Acestea au fost 

elaborate în colaborare cu reprezentanţii Misiunii EUBAM, beneficiind de asistenţa 

metodologică a experţilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor şi Centrului Naţional Anticorupţie.  

Serviciul Vamal a fost recertificat conform standardului ISO 9001:2008 în domeniul  

Managementului Calităţii. Reconfirmarea calităţii serviciilor prestate de către autoritatea 

vamală este rezultatul misiunii de recertificare, efectuată de o echipă de auditori externi. 
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ACHIZIȚII PUBLICE 

REFORMA SISTEMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE 

În scopul implementării Acordului de Asociere RM-UE a fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 1332 din 14 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 
a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind 
implementarea acesteia”, care incorporează Foaia de parcurs solicitată de Comisia 
Europeană, pentru punerea în aplicare a capitolului 8 din Acord.  

Conform Strategiei reforma va cuprinde patru domenii care vor fi supuse gradual 
schimbărilor. Este vorba de armonizarea legislației la Directivele UE de domeniu, 
restructurarea Agenției de Achiziții Publice și instituirea unei Agenții Naționale de 
Soluționarea a Contestațiilor. De asemenea, se prevede să fie introdus un sistem electronic de 
achiziții, dar și să fie consolidate capacitățile pentru autoritățile contractante și funcționarii 
implicați în procesul de achiziții publice.  

Documentul include și măsuri pentru combaterea corupției din sistem, care este unul 
dintre obiectivele Guvernului. Astfel, va fi impusă transparență maximă la toate etapele 
procesului de achiziții publice, concomitent fiind funcționale diverse mecanisme de control, 
inclusiv sisteme de identificare a riscurilor.  Implementarea Strategiei urmează să asigure un 
sistem funcțional, transparent, deschis și echitabil, care să asigure încrederea cetățenilor și a 
comunității internaționale în funcția de achiziții publice. 

 

ACTIVITATEA DE ELABORARE ȘI REVIZUIRE A ACTELOR NORMATIVE 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind achizițiile publice nr.131 din 
03.07.2015 care a intrat în vigoare la 01.05.2016, ulterior fiind modificată prin Legea nr. 229 
din 23.09.2016.  

Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 vine să implementeze în legislația 
națională prevederile art. 271 din Acordul de Asociere RM-UE, respectiv să transpună 
prevederile Directivei nr. 18/2004/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și prevederile Directivei nr. 
66/2007/CE de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce 
privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziții publice. Totodată, a fost aprobat cadrul normativ secundar pentru achizițiile publice, 
care este prezentat în anexa nr. 2. 
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*eAchiziţiile vor exclude procedurile pe hîrtie, iar  
fluxulul de lucru va fi direcționat on-line și vor fi 
introduse instrumentele electronice. Acest lucru va 
spori, nemijlocit, transparența, viteza și concurența 
în procedurile de achiziții publice. 
 

EVENIMENTE IMPORTANTE  

La 28 aprilie 2016  s-a desfășurat conferința 
internațională ,,Reforma sistemului de achiziții 
publice”, organizată de Ministerul Finanțelor în comun 
cu Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (BERD) care este unul dintre partenerii 
de încredere în procesul de reformă. Pe parcurs au fost discutate planurile Guvernului de a 
crea un sistem mai puternic, mai transparent și mai eficient de achiziții publice și acțiunile 
întreprinse la moment pentru realizarea Acordului de Asociere cu UE.  

La eveniment au participat Wicher J. Slagter, 
șeful Secţiei Politică și Economică, Delegația UE 
în Republica Moldova,  Octavian Armașu, 
ministrul Finanțelor, Veronica Arpintin, șeful 
programului BAS, BERD, reprezentanții AAP, 
reprezentanți ai conducerii administrației publice 
centrale și locale, experți ai BERD și agenți 
economici.  
Reforma cuprinde două etape importante – 
instituirea unei Agenții de soluționare a 
contestațiilor și introducerea achizițiilor 
electronice (eAchiziții*). La cea de a doua etapă 
va fi pus în aplicare un proiect BERD de 

cooperare tehnică. 
 

La 27 septembrie 2016 s-a desfășurat 
conferința internațională ,,Aderarea la Acordul 
privind Achizițiile Guvernamentale (AAG) în 
cadrul Organizației Mondiale a Comerțului 
(OMC): provocările de implementare și 
beneficiile scontate”, organizată de BERD, în 
comun cu Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Economiei și Agenția de Achiziții Publice.  

La eveniment au participat 
reprezentanți ai Delegației UE în Moldova, ai 
autorităților publice centrale, reprezentanți ai 
comunității de afaceri și parteneri 
internaționali, inclusiv autoritățile de achiziții 
publice din Albania, Belarus, Georgia și Macedonia care inițiază sau deja derulează procesul 
de aderare la AAG OMC. 

 
 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,REFORMA SISTEMULUI DE 
ACHIZIȚII PUBLICE” 

  

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-
media și e-Transformare, Ministerul Finanțelor 

 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,ADERAREA LA ACORDUL 
PRIVIND ACHIZIȚIILE GUVERNAMENTALE (AAG) ÎN CADRUL 
ORGANIZAȚIEI MONDIALE A COMERȚULUI (OMC): PROVOCĂRILE 
DE IMPLEMENTARE ȘI BENEFICIILE SCONTATE” 

  

 

  

Sursa:  http://tender.gov.md/  
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La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un 

Memorandum între Ministerul Finanțelor, Agenția 

Achiziții Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai 

multe asociații de business, ONG-uri, dar și companii 

din sectorul IT care vor oferi platforme de 

tranzacționare pentru achizițiile publice în format 

electronic. Proiectul reprezintă un parteneriat unic care 

are scopul să dezvolte eAchiziţiile în Republica 

Moldova.  

Obiectivul principal al Memorandumului este de a 

implementa și a testa un sistem cuprinzător în 

conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date 

deschise și Date privind contractarea deschisă ca și 

concepte principale. Sistemul electronic va funcționa ca multi-platformă pentru sectorul 

public care antrenează toate părțile interesate. Sistemul de eAchiziţii va avea o bază de date 

centrală gestionată de Agenția Achiziții Publice, iar conexiunea și interconectarea dintre 

participanți vor fi efectuate prin intermediul companiilor private care vor dori să presteze 

servicii de platformă.  

Din ianuarie 2017 sistemul este pilotat pentru achizițiile de valoare mică cu implicarea 

Ministerului Finanțelor, instituțiilor subordonate și altor autorități publice la dorință, a doua 

etapă fiind prevăzută pentru semestrul I al anului 2017, cînd va fi aplicată procedura 

electronică de licitație deschisă, restrînsă și cererea ofertelor de prețuri pentru achizițiile 

publice peste 80 000 lei la achiziția de bunuri și servicii și peste 100 000 lei la achiziția de 

lucrări. Întreaga procedură de achiziții publice va fi realizată on-line, iar participanții la 

proceduri vor utiliza doar semnătura electronică. 

Suplimentar, pentru a lupta împotriva corupției Agenția Achiziții 

Publice, în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică și Banca 

Mondială, au lansat un website care conține date despre cca 16.000 de 

contracte de stat, numărul lor fiind în creștere.  

Portalul datelor privind contractarea deschisă permite cetățenilor 

accesul la date cu privire la toate activitățile de achiziții publice – de la licitație la etapele de 

atribuire – care au fost înregistrate la AAP din anul 2012. Dat fiind faptul că, activitățile de 

achiziții publice sunt înregistrate în sistemul de e-licitație al Guvernului, datele sunt 

actualizate simultan în portal. Inițiativa reprezintă un efort de colaborare, de sprijinire și 

dezvoltare a unei agende globale pentru creșterea transparenței și participării în toate 

SEMNAREA MEMORADUMULUI PRIVIND 
INIȚIATIVA MINISTERULUI FINANȚELOR, ONG-
URILOR LOCALE ȘI REPREZENTANȚILOR 
COMUNITĂȚII DE AFACERI INTERESAȚI SĂ 
COOPEREZE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII 
ACHIZIȚIILOR PUBLICE ELECTRONICE 
TRANSPARENTE ȘI EFICIENTE ÎN MOLDOVA 

  

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu 
mass-media și e-Transformare, Ministerul 
Finanțelor 
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etapele proceselor de achiziții publice, cuprinzînd toate contractele publice, inclusiv contracte 

finanțate prin combinații de surse publice, private și donatori. 

PUBLICITATE ȘI TRANSPARENȚĂ 

Publicitatea procedurilor de achiziţie publică este asigurată de către Agenţia Achiziții 

Publice prin menţinerea paginii oficiale în reţeaua internet – www.tender.gov.md, editarea 

Buletinului Achiziţiilor Publice (care este publicat de două ori pe săptămînă), prin publicarea 

listei contractelor de achiziții publice pe pagina-web “Date.gov.md”, prin intermediul 

Sistemului Informațional Automatizat „Registrului de Stat al Achizițiilor Publice” (SIA RSAP)  şi 

prin desfăşurarea întrunirilor, meselor rotunde, atelierelor de lucru. 

Întru asigurarea implementării cu succes a prevederilor Legii privind achiziţiile publice, în 

Buletinul Achiziţiilor Publice se publică  anunțurile de intenție, anunțurile de participare la 

proceduri de achiziții publice și anunţuri de modificare ale acestora, contractele atribuite, 

proiecte de acte normative, noile actele normative în acest domeniu, rezultatul examinării 

contestațiilor, precum și alte informații de interes public.  

Suplimentar, pentru asigurarea accesului publicului la informaţii cu privire la achiziţiile 

publice, a fost modificat formatul anunțului de participare care se publică în Buletinul 

Achiziţiilor Publice pentru a corespunde cu formatului UE. Anunțul de participare conține deja 

toată lista de bunuri, servicii sau lucrări care se solicită și toate 

cerințele de calificare care trebuie sa le întrunească operatorii 

economici. Aceasta asigură transparenţa şi excluderea factorului uman 

în procesul obținerii documentației de 

atribuire. 

Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată 

trasparența iniţierii şi desfăşurării achizițiilor 

publice, fiind înregistrate următoarele date: 

Metoda tradițională 
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Cît ține de 

rezultatele 

înregistrate în cazul 

desfășurării 

procedurilor de 

achiziții publice prin 

alte metode, 

precum achiziții 

publice prin acord-

cadru sau achiziție 

dintr-o singură sursă/negociere fără 

publicare, sunt prezentate în boxele 

informative. Totodată, se menționează că, 

conform legilației în domeniu, în cazul în 

care valoarea estimată a achiziţiei prin 

procedura cererii ofertelor de preţuri de 

bunuri şi servicii de la 80 000 pînă la 150 000 lei, iar la lucrări de la 100 

000 pînă la 200 000 lei, nu este obligatorie publicarea invitaţiei de 

participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei 

Achiziției Publice. 

O transparență mai sporită se atestă la procedurile inițiate prin intermediul Sistemului 

Informațional Automatizat „Registrului de Stat al Achizițiilor Publice” care oferă numeroase 

beneficii participanților la procedurile de achiziții: 

Beneficiile utilizării SIA RSAP 

 
Procedurile inițiate prin intermediul SIA RSAP oferă numeroase beneficii participanților la procedurile de 

achiziții, precum: 

 ofertanții pot controla procesul de desfășurare a achizițiilor prin vizualizarea informației privind statutul 
procedurii de achiziție; 

 interacțiunea directă cu reprezentanții autorităților contractante este simplificată și redusă la minim. 
Ofertantul poate accesa informația și documentația standard direct din sistem; 

 nu e nevoie de deplasări multiple la sediul autorităților contractante pentru obținerea documentației de 
atribuire. Aceasta poate fi obținută direct din sistem la orice oră. Se face economie de timp atît pentru 
operatorul economic, cît și pentru autoritatea contractantă, deoarece sunt eliminate sunetele la telefon 
și călătoriile în afara oficiului, odată ce operatorul economic poate obține documentația de atribuire 
direct de la masa lui de lucru;  

 pentru informația privind desfășurarea procedurii de achiziție, inclusiv pentru documentele publicate în 
SIA RSAP nu se percep plăţi în favoarea autorității contractante; 

 accesul la informații actualizate (modificările operate la procedura de achiziție) se face imediat, după 
publicarea anunțului de modificare a datelor procedurii în Buletinul Achizițiilor Publice; 

 agenții economici pot căuta procedurile după diverse criterii, de exemplu după obiectul de achiziție; 

 agenții economici pot vizualiza lista anunțurilor de intenție a autorităților contractante.  
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Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor 
Publice” (în continuare – SIA RSAP) este un sistem informațional și de 
telecomunicații complex, care se caracterizează prin existența unui 
punct unic de acces la resursele, aplicațiile și serviciile informaționale 
ce se referă la domeniul achizițiilor publice. El servește drept 
instrument de susținere a serviciilor de achiziții publice, aplicînd 
schimbul informațional prin intermediul mediului comunicațional. 
SIA RSAP asigură susținerea informațională a proceselor de regulare 
și control al achizițiilor publice, automatizează activitatea părților 
interesate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică. 

În perioada anului 2016 de către cele 

311 autorităţi contractante au fost iniţiate şi 

desfăşurate prin intermediul SIA RSAP 3 775 

de proceduri de achiziţii publice, în 

rezultatul cărora au încheiate 8 915 acte 

juridice de achiziţie în sumă de 4 793 366 

625,29 lei. 

ACHIZIȚII PUBLICE DURABILE 

Microproiectul se realizează în cadrul Proiectului “Greening Economies in the Eastern 

Neighborhood Project”, (EaPGREEN) finanţat de Uniunea Europeana şi implementat prin 

intermediul OECD, UNEP, UNECE şi UNIDO.  

Proiectul promovează dezvoltarea unei piețe de produse și servicii 

durabile care să conducă la îmbunătățirea performanței de mediul a 

serviciilor și produselor, precum și a tehnologiilor de obținere a acestora 

și are drept obiectiv extinderea și promovarea pieții produselor durabile 

în Republica Moldova prin determinarea instituțiilor și autorităților 

publice să adopte standardele achizițiilor durabile, astfel încît, pînă în 

anul 2020, cel puțin 15% din totalul achizițiilor să le revină achizițiilor 

durabile. 

În aces sens, pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse 

următoarele  acțiuni: 
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MONITORING-UL ECONOMICO-FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR DE STAT ȘI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU 
CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR DE STAT 

REALIZĂRI IMPORTANTE 

 Pe parcursul anului 2016 a fost asigurat monitoring-ul economico-financiar trimestrial 

al activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar 

de stat. Astfel, în anul 2016 au fost încasate în bugetul de stat: 

 Venituri sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în sumă de 48,06 

mil.lei, rata îndeplinirii fiind de 101,4% din suma aprobată prin Legea nr.236 din 3 

octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 

nr.154 din 1 iulie 2016; 

 Venituri sub formă de dividende din profitul net al societăților pe acţiuni cu cota statului 

în capital social în sumă de 76,34 mil. lei, rata îndeplinirii fiind de 100,5% din suma 

aprobată prin Legea nr.236 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 

din 1 iulie 2016. 

 De asemenea, în urma 

privatizării/vînzării bunurilor proprietate 

publică, în anul 2016, în bugetul de stat au 

fost încasate mijloace băneşti în mărime 

de 295,77 mil. lei sau cu  cca 260,6 mil. lei  

mai mult în comparaţie cu anul precedent.  

 În anul 2016, au fost aprobate 

completări la Hotărîrea Guvernului nr.568 

din 06.05.2008 ,,Cu privire la organizarea 

evidenţei proprietăţii publice, circulaţia 

acesteia şi exercitarea funcţiilor de către 

persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele statului/unităţilor administrativ 

teritoriale”, care prevăd obligativitatea 

întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 

acţiuni cu capital majoritar de stat de a 

Diagrama  nr.9.  Veniturile încasate la BS din administrarea 

și deetatizarea patrimoniului public, mil.lei 
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raporta trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, în format electronic, darea de seamă privind 

mărimea şi circulaţia proprietăţii publice. Scopul reglementării date este de a intensifica 

monitorizarea entităţilor cu capital de stat. 

 Totodată, la solicitarea Ministerului Finanţelor a fost lansat şi derulează proiectul de  

asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale, sub egida Departamentului pentru Dezvoltare 

Internaţională a Marii Britanii, care urmează să sprijine reforma întreprinderilor de stat în 

Republica Moldova. 

 

CONTABILITATE ȘI AUDIT ÎN SECTORUL CORPORATIV 

REALIZĂRI IMPORTANTE 

În scopul constituirii unui cadru normativ performant în domeniul contabilității și 

auditului în sectorul corporativ, care să contribuie la dezvoltarea și perfecționarea 

contabilității, raportării financiare și auditului, pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate 

următoarele activități:  

1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului: 

 elaborate și transmise spre avizare proiectele Legii contabilității în redacție nouă și 

Legii privind auditul situațiilor financiare în 

redacție nouă. În ambele cazuri au fost 

definitivate tabelele de concordanță a 

proiectelor cu Directivele UE corespunzătoare; 

 organizate 6 mese rotunde pe marginea 

proiectelor Legii contabilității și Legii privind 

auditul situațiilor financiare, cu participarea 

asociațiilor profesionale în domeniu, 

autorităților publice centrale, contabililor, 

auditorilor, entităților de audit, 

reprezentanților mediului academic, asociațiilor de business. 

   2. Întru asigurarea activității metodologice și organizatorice orientate spre 

perfecționarea și ținerea corectă a contabilității și auditului în sectorul corporativ: 

 au fost examinate şi avizate proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniul 

contabilităţii şi auditului şi acordat suport metodologic contabililor şi auditorilor; 

DEZBATERI PUBLICE ASUPRA PROIECTULUI LEGII AUDITULUI 
SITUAȚIILOR FINANCIARE 

  

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-media 
și e-Transformare, Ministerul Finanțelor 
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 s-au petrecut 5 ședinţe ale Consiliului 

consultativ pe lîngă Ministerul Finanțelor, care 

activează în baza Hotărîrii Guvernului nr.128 din 

08.02.2008, pentru examinarea proiectelor actelor 

normative elaborate în domeniul contabilității și 

raportării financiare în sectorul corporativ. Au fost 

examinate şi acceptate proiectele Legii contabilității 

și Indicațiilor metodice privind particularitățile 

contabilității în asociațiile de economii și împrumut. 

3. În vederea evidenței stagiarilor în activitatea de audit, asigurării procesului de 

certificare a auditorilor, coordonării procesului de instruire profesională continuă a 

auditorilor: 

 au fost înregistraţi 22 stagiari în activitatea de audit şi monitorizaţi prin vizarea 

perioadei de stagiu  24 stagiari; 

 organizate 6 examene pe discipline la care au participat 39 pretendenţi. În urma 

susţinerii examenului de calificare, la 14 persoane, în baza deciziei Comisiei de certificare, li s-

a conferit calificarea „Auditor pentru auditul general”, cu eliberarea de către Ministerul 

Finanţelor a certificatelor de calificare a auditorului; 

 de către Consiliul de supraveghere a activității de audit s-a monitorizat procesul de 

certificare  a auditorilor; 

 s-a ţinut şi actualizat informaţia din Registrul stagiarilor în activitatea de audit, 

Registrul de stat al auditorilor şi Registrul de stat al societăților de audit, al auditorilor 

întreprinzători individuali; 

 

ATELIER DE LUCRU PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI 
DE CERTIFICARE A AUDITORILOR 

  

 

  

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-media și e-
Transformare, Ministerul Finanțelor 

 

Diagrama  nr.10 Fluxul participanților la examenele pentru conferirea calității de auditor (2015/2016) 
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 desfășurat atelierul de lucru privind îmbunătățirea 

procesului de certificare a auditorilor, la care au participat 

reprezentanți ai instituțiilor de învățămînt superior din 

domeniul contabilității și auditului, reprezentanții asociațiilor 

profesionale din domeniu și auditori certificați reprezentanți ai 

societăților de audit; 

 aprobat Ordinul ministrului finanţelor nr. 20 din 

29.02.2016 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 cu 

privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru 

auditul general”; 

 conform ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 13.07.2016, în baza deciziei 

Consiliului de supraveghere a activității de audit (CSAA) au fost retrase 4 certificate de 

calificare a auditorului în urma încălcării cerințelor de instruire profesională continuă. 

4. De către Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul 

Finanțelor, care activează în baza Hotărîrii Guvernului nr.1450 din 24.12.2007, au fost 

desfășurate activitățile privind: 

 supravegherea modului în care auditorii, auditorii întreprinzători individuali, societățile de 

audit respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul activității de audit, 

standardelor de audit, Codului etic, precum și procedurile de control al calității lucrărilor 

de audit; 

 elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de 

perfecționare a auditorilor; 

 examinarea solicitărilor referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit; 

 adoptarea deciziilor privind retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor, privind 

suspendarea activității auditorului. 

  Au fost adoptate deciziile Consiliului de supraveghere a activității de audit (CSAA): 

 13 - cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor; 

 3 - cu privire la rezultatele controalelor externe; 

 2 - cu privire la sancționarea sub formă de avertisment; 

 1 - cu privire la prezentarea Ministerului Finanțelor a propunerii privind retragerea 
certificatului de calificare al auditorului. 
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 În cadrul a 3 şedinţe ale CSAA au  fost  examinate peste 10 plîngeri din partea 

entităţilor, 5 sesizări din partea diferitor organe de stat privind calitatea lucrărilor de audit 

executate şi formulate constatările corespunzătoare, sub aspectul respectării cerinţelor 

standardelor de audit, legislaţiei  în  domeniul auditului şi cerinţelor Codului etic al 

profesioniştilor contabili de către auditori şi societăţile de audit în care activează aceştia. 

 Pe parcursul anului 2016 CSAA a desfăşurat activităţi în vederea supravegherii a 120 

societăţi de audit, în cadrul cărora au desfăşurat activitate 202 auditori din numărul total al 

auditorilor înregistraţi în Registrul de stat al auditorilor, care conţine 261 persoane. 

 Totodată, a fost creată pagina oficială a CSSA, care conţine informaţia referitor la 

activitatea Consiliului, precum şi diverse informaţii utile auditorilor, societăţilor de audit, 

stagiarilor în activitatea de audit şi altor persoanelor cointeresate (http://csaa.mf.gov.md/). 

 5. În vederea promovării imaginii Ministerului Finanţelor, întăririi legăturilor cu 

partenerii sociali, pentru deseminarea prevederilor atît a legislaţiei în vigoare, cît şi a 

proiectelor elaborate în domeniul contablităţii şi auditului în sectorul corporativ, precum şi a 

necesităţii continuării reformelor în domeniul menţionat prin racordarea legislaţiei naţionale 

la cea europeană s-a participat la mesele rotunde, seminarele, conferinţele şi alte evenimente 

organizate de către asociaţiile de business, asociaţiile profesionale în domeniul contabilitţii şi 

auditului, instituţiile superioare de învăţămînt, etc. 

 6. În vederea preluării bunelor practici şi 

experienţei internaţionale în domeniul 

contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ s-a 

participat la Conferinţe şi ateliere de lucru în cadrul 

Programului STAREP (Consolidarea auditului şi 

raportării finanaciare în ţările Parteneriatului Estic) 

al Centrului pentru Reformă Raportării Financiare 

(CFRR) al Băncii Mondiale. 

 

 

SUPRAVEGHEREA MARCĂRII METALELOR PREȚIOASE 

  În scopul apărării drepturilor posesorilor de articole din metale prețioase și pietre 

prețioase, a drepturilor producătorilor acestor articole împotriva concurenței neloiale, 

precum și în scopul apărării intereselor statului se efectuează supravegherea marcării de stat. 

 Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost înregistrați în Registru agenților economici care 

practică activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet, 19 

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
STAREP   

   

Sursa: Serviciul de informare, comunicare cu mass-media 
și e-Transformare, Ministerul Finanțelor 
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agenți economici – deținători de licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre 

prețioase. 

În aceeași perioadă de referință, din Registrul menționat, au fost excluși 32 agenți 

economici la care a expirat termenul de valabilitate a licenței pentru activitatea cu metale și 

pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet. 

Totodată, pe parcursul anului 2016 au fost: 

 efectuate 13 expertize ale metalelor prețioase, pietrelor prețioase și articolelor din ele; 

 supuse expertizării 10225 articole din metale prețioase cu greutatea 28563,23 g.; 

 diagnosticate 419 pietre giuvaiere cu greutatea 13396,13 g.  

În rezultatul expertizărilor s-au stabilit 36 articole giuvaiere cu marca falsă cu 

greutatea totală de 74,22 g., iar rezultatele expertizării au fost remise organelor de anchetă.  

Rezultatele activității  Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării sînt prezentate 

în anexa nr. 3. 
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COMPONENTA INSTITUȚIONALĂ 

SISTEMUL DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL  

În anul 2016, procedura de autoevaluare a sistemului de MFC la situaţia din 31 

decembrie, a fost realizată în baza celor 62 formulare completate de fiecare subdiviziune 

structurală autonomă din cadrul instituţiei, fiind determinat scorul de conformare la SNCI. 

Finalitatea procedurii de autoevaluare a rezumat în întocmirea şi semnarea la data de 

17.02.2016 de către ministrul finanţelor a Declaraţiei privind buna guvernare, precum şi 

publicarea acesteia pe pagina web oficială a instituţiei, accesată la adresă: 

http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20reali

yate/Dec ara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF.   

Rezultatele reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

MFC în cadrul Ministerului Finanţelor denotă o evoluţie per ansamblu pozitivă a conformităţii 

sistemului la SNCI, furnizînd asigurări rezonabile privind gestionarea fondurilor publice 

conform criteriilor bunei guvernări.  

Situaţia constatată a determinat caracterul acţiunilor întreprinse pentru consolidarea 

sistemului de MFC al Ministerului Finanţelor. Astfel, în anul 2016 în cadrul instituţiei au fost 

realizate un şir de acţiuni orientate spre delegarea corespunzătoare a sarcinilor de organizare 

şi menţinere a unui sistem adecvat de control 

managerial în domeniile de responsabilitate, cu 

introducerea acestora în regulamentele 

subdiviziunilor şi fişele posturilor de conducere. 

Concomitent, a fost asigurată identificarea şi 

documentarea proceselor de bază din cadrul 

Ministerului Finanţelor, în acest scop fiind creat un 

grup de lucru sub conducerea Secretarului de stat. 

Ca rezultat, au fost elaborate Registrul proceselor de 

bază şi Registrul proceselor corelate şi interacţionate, 

în cadrul Ministerului Finanţelor fiind identificate 

241 procese de bază, rata de documentare a 

acestora la situaţia din 31.12.2016 fiind de 72%.  

Pe aspectul de management al performanţei şi riscurilor, Ministerul Finanţelor a 

asigurat o corelare înaltă între obiectivele din documentele de politici instituţionale cu cele 

naţionale, sectoriale şi intersectoriale pe domeniul de competenţă. Pentru anul 2016, 

 RAPOARTE DE AUTOEVALUARE A SISTEMULUI DE MFC ÎN 
CADRUL MINISTERULUI FINANȚELOR   

 

  

Sursa: Direcția audit intern  

http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Dec%20ara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF
http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Dec%20ara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF
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riscurile interne şi externe au fost identificate în cadrul exerciţiului anual de planificare a 

activităţii, cu introducerea acestora în planurile de acţiuni. Evaluarea, controlul şi 

monitorizarea riscurilor, inclusiv a celor de corupţie, a fost efectuată în baza registrului 

riscurilor elaborat de fiecare subdiviziune structurală autonomă, cu consolidarea ulterioară în 

Registrul riscurilor al Ministerului Finanţelor. 

 

 ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN  

 Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 

23 misiuni de audit intern, din care: 

 17 misiuni de asigurare, evaluării fiind 

supuse următoarele domenii: 

 documentarea proceselor de bază;  

 transparenţa în procesul decizional; 

 sistemul de management financiar şi 

control asupra procesului de planificare şi 

monitorizare a executării cheltuielilor 

capitale publice; 

 executarea de casă a cheltuielilor bugetului de 

stat şi bugetelor locale;  

 monitorizarea cheltuielilor de personal şi a numărului angajaţilor în sectorul bugetar; 

 planificarea şi executarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu a 

angajaţilor Ministerului Finanţelor. 

 3 misiuni de consiliere, care au avut ca obiective: 

 proiectarea organizării evenimentelor (seminare, conferinţe, etc.) în cadrul 

Ministerului Finanţelor;  

 documentarea procesului de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu şi legii 

anuale a bugetului de stat în subdiviziunile finanţelor de ramură a Ministerului 

Finanţelor; 

 proiectarea procesului de coordonare a asistenţei tehnice pentru Ministerul 

Finanţelor. 

 3 misiuni ad-hoc. 

 Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi 

metodologiei în domeniu. Pentru rapoartele de audit aprobate de ministrul finanţelor au fost 

acceptate toate recomandările propuse şi întocmite planuri de acţiuni pentru implementarea 

lor. 

Diagrama  nr.11 Tipul misiunilor de audit realizate în 

anul 2016 
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TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

 În scopul asigurării transparenţei în procesul decizional, principiu de bază promovat de 

Ministerul Finanţelor în activitatea sa, pe parcursul anului 2016, au fost respectate 

prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a 

Hotărîrii Guvernului  nr. 967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional”.  

Pe parcursul anului 2016 au fost adoptate 122 decizii, dintre care:  

 57 proiecte de decizii au fost supuse consultărilor publice, 

  15 decizii au fost adoptate în regim de urgenţă, dintre acestea: 3 proiect de lege, 12 

proiecte de Hotărîri de Guvern; 

 29 decizii au fost adoptate fără a fi supuse consultărilor publice (acestea nu cad sub 

incidenţa prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 şi a Hotărîrii Guvernului  nr. 967  din  

09.08.2016).  

 Totodată, în scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul 

de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Ministerul Finanţelor, pe pagina web oficială, în 

banner-ul „Transparenţa decizională”, a fost plasat Programul anual de elaborare a proiectelor 

de acte normative pe anul 2016.  Datele generalizate despre transparenţa în procesul 

decizional în Ministerul Finanţelor pot fi consultate urmărind link-ul: 

http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz.  

 Suplimentar, se menţionează că, Ministerul Finanţelor a postat, atît pe pagina oficială 

www.mf.gov.md, cît şi pe platforma on-line www.particip.gov.md, documentele de politici, 

proiectele de acte normative, informaţii privind perioada şi formatul consultărilor publice, 

funcţionarii publici responsabili, precum şi alte detalii specifice proiectelor. 

 

RESURSE UMANE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ  

Pe parcursul anului 2016, conform Planului anual de dezvoltare profesională au fost 

desfăşurate 71 cursuri tematice, cu participarea a 350 funcţionari, inclusiv  în cadrul 

Academiei de Administrare Publică:  

 7 instruiri tematice, (29 instruiri) la comanda de stat, la care au participat 47 

persoane;  

 2 instruiri finanţate din contul Ministerului Finanţelor, la care au participat 205 

persoane;  

 40 instruiri organizate peste hotarele ţării cu diverse tematici în domeniul financiar, 

bugetar-fiscal, economic, etc, la care au participat 82 persoane;  

http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz
http://www.mf.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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 6 instruiri în cadrul Seminarului informativ privind noile prevederi legale/practici de 

lucru pentru specialiştii din cadrul trezoreriilor teritoriale, la care au participat 208 persoane;  

 2 instruiri on-line, la care au participat 6 persoane;  

 2 cursuri de studiere a limbii engleze, la care au participat 125 persoane.  

 

Totodată, în partea ce ţine de cunoaşterea şi aplicarea bunelor practici din experienţa 

naţională şi internaţională privind managementul funcţiei publice au fost organizate 8 

activităţi de instruire în ţară şi peste hotare, la care au participat funcţionarii publici, 

nemijlocit:  

 

 Management şi leadership (în cadrul Academiei de Administrare Publică);  

 Integritatea funcţionarului public (în cadrul Academiei de Administrare Publică);  

 Guvernarea publică şi reformele structurale (la Joint Vienna Institute);  

 Managementul conflictelor (cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public”);  

 Consolidarea capacităţilor subdiviziunilor resurse umane ,,Formare de formatori” 

(cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”);  

 Vizita de studiu pentru secretarii de stat în Lituania şi Letonia (cu suportul 

proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”);  

 Vizita de studiu „Politici şi practici în domeniul resurselor umane” la Ministerul 

Finanţelor Publice din România (în cadrul Programului de cooperare pentru anul 2016);  

 Conferinţa-trening „Organizarea şi realizarea interviurilor orientate pe 

competenţă şi evaluarea personalului”, Kiev, Ucraina. 
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Anexe                                                                                                                                                Anexa nr.1 

Schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală 
  

Indicator de rezultat  Ministerul Finanțelor  Părțile  cointeresate  Guvernul Republicii  Parlamentul Republicii  

 (Serviciul  Vamal,  Moldova  Moldova  

Serviciul Fiscal de Stat,  

Anunț pe pagina web și 
scrisoare de informare 
părților cointeresate  
  
Setul final de inițiative primit 
de la părțile cointeresate  
Proiect de lege elaborat și 
plasat pentru consultare 
publică  
Sinteza de obiecții și 
propuneri  
în baza rezultatelor consultării  
  
Set pentru expertizare: 
proiectul actualizat al legii,  
sinteza de obiecții și propuneri  
  
Aviz de expertiză anticorupție, 
juridică și a Grupului Tripartid 
(sindicate, patronate, Guvern)  
  
Set pentru aprobarea  
Guvernului: proiectul 
actualizat al legii, sinteza de 
obiecții și propuneri, 
expertizele  
  
Proiect de lege aprobat de 
Guvern  
Proiect de lege înregistrat în 
Parlament  
Proiect de lege avizat de 
comisiile parlamentare  
  
Proiect de lege aprobat în 
prima lectură de Parlament  
  
Amendamente parlamentare 
la  
proiectul de lege  
  
Opinia Guvernului vizavi de 
amendamentele propuse 
sintetizată  
  
Proiect de hotărîre de Guvern 
privind avizul Guvernului  
asupra amendamentelor 
aprobat  
  
Proiect de lege revizuit avizat 
de comisia de profil (Comisia  
economie, buget și finanțe   
  
Proiect de lege aprobat lectură finală de Parlament  

ministere  și  autorități,  
grupuri de interese)   

  
  
  

      

    
  
  

    

  
  
  

      

        

  
  
  

      

  
  
  

      

        

      
  
  

  

        
  
  

        

        

        

        

        

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  
  

  
  
  

  
  

Inițierea procesului de  
elaborare a legii   

Prezentarea propunerilor   

Elaborarea proiectului  
legii   pentru consultare   

Elaborarea proiectului  
legii   pentru expertizare   

Elaborarea proiectului  
legii   pentru aprobare de  

Guvern   

Înregistrarea în  
Parlament a   proiectului   

Avizarea în comisii a  
proiectului   

Aprobarea în primă  
lectură a   proiectului   

Înaintarea  
amendamentelor    

Formarea opiniei  
Guvernului vizavi de  

amendamente    

Aprobarea în Guvern a   
avizului la amendamente   

Avizarea de CEBF a  
proiectului   

Aprobarea în  Guvern a  
proiectului legii   

Avizarea proiectului  
legii   

Expertizarea proiectului  
legii   

Aprobarea în  lectură  
finală a proiectului   
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Anexa nr. 2 

 

Cadrul normativ secundar aprobat în domeniul achiziţiilor publice 

 Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achizițiile publice de valoare mică”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului 

privind achizițiile publice de lucrări”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului 

privind evidența Listei operatorilor economici calificați”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din 14.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni 

privind implementarea acesteia”; 

 Ordinul ministrului finanțelor nr. 71 din 27.05.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii”;  

 Ordinul ministrului finanțelor nr. 72 din 27.05.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări”;  

 Ordinul ministrului finanțelor nr. 84 din 15.06.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin 

procedura de dialog competitiv”;  

 Ordinul ministrului finanțelor nr. 85 din 15.06.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin 

procedura de procedura de negociere”. 
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Anexa nr. 3 

 

Rezultatele activității  Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării 

Denumirea organizațiilor 
 

Numărul 
articolelor, 

bucăți 

Greutatea, gr. Numărul 
articolelor 
marcate, 

bucăți 

Numărul analizelor 
efectuate, 

bucăți 

1 2 3 4 5 

Aur 

Agenții economici deținători de 
licență în domeniul metalelor 
prețioase 

157796 330602,2 155599  

Organele de drept, vamale, fiscale 7202   18675,03 7123  

Persoane particulare 954     3131,28 872  

Total 165952 352408,51 163594  

Argint 

Agenții economici deținători de 
licență în domeniul metalelor 
prețioase 

115868 339156,54 115805  

Organele de drept, vamale, fiscale     3023   10011,78 2998  

Persoane particulare         17       211,89 5  

Total 118908 349380,21 118808  

Platină 

Agenții economici deținători de 
licență în domeniul metalelor 
prețioase 

61 342,52 61  

Diagnosticarea pietrelor 

Agenții economici, persoane 
particulare 

473  buc./  
1175pietre 

17562,90   

Evaluarea articolelor, pietrelor 

Agenții economici, persoane 
particulare 

 139 pietre 12992,03   

Prepararea reactivelor, analiza lingourilor, înregistrarea semnelor nominale 

Agenții economici, persoane 
particulare 

198/113 9773,2  113 

Total anul 2016 285592 742459,37 282463 113 

Total anul  2015 269331 723704,63 265800 143 

comparativ +16261 
106% 

+18754.74 
102.6% 

+16663 
106,2% 

-30 
79% 

 

 

 

 



ANEXE 

Pagina | 50 

 

 

Abrevieri: 

AAG Acordul privind Achiziţiile Guvernamentale 

AAP Agenţia Achiziţii Publice 

AEO Agent economic autorizat 

APC Autorităţi Publice Centrale 

APL Autorităţi Publice Locale 

BASS bugetul asigurărilor sociale de stat 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare 

BNM Banca Naţională a Moldovei 

BPN Bugetul Public Național 

CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

CFPI Controlul financiar public intern 

COP Cererea ofertei de prețuri 

DMFAS SI Sistemul informațional ,,Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice” 

EaPGREEN Greening Economies in the Eastern Neighborhood Project  

EUBAM Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina 

FAOM Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

FMI Fondul Monetar Internaţional 

GATT Acordul General pentru Tarife și Comerț 

IFP Instituții financiare participante 

Î.M. Întreprindere municipală 

Î.S. Întreprindere de stat 

ITB Indicele Transparenței Bugetare 

MF Ministerul Finanţelor 

MFC Management financiar şi control 

NCTS Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) 

OBI Open Budget Index 

OECD Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

OMC Organizaţia Monidală a Comerţului 

ONG Organizație nonguvernamentală 

PIB Produsul Intern Brut 

RM Republica Moldova 

RSAP Registrul de stat al achiziţiilor publice 

S.A. Societate pe acţiuni  

SI Sistem informaţional 

SIA Sistemul informaţional automatizat 

SNCI Standardele naționale de control intern 

TRIPs Aspecte ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de Comerț 

TVA Taxa pe valoarea adăugată 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Cooperare_%C8%99i_Dezvoltare_Economic%C4%83
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UAT 

 

Unitate administrativ-teritorială 

UE Uniunea Europeană 

UNCTAD Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 

UNECE Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa 

UNEP Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 

UNIDO Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala  

VMS Valori Mobiliare de stat 

 

http://www.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=58

