
 

 

   APROBAT: 

  Octavian ARMAŞU, 

                           ministru al finanţelor      

                                           

07.02.2017      

                                                                              

                                                                                    

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ 
privind progresul înregistrat în implementarea acţiunilor incluse în  

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 

perioada de raportare: (01.01.2016-31.12.2016) 

 

1. Sumar executiv 
În urma analizei efectuate privind progresul acţiunilor şi gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 

2016, s-au constatat următoarele: 

- 7 acţiuni nu au fost realizate, dintre care 4 acţiuni au fost transferate pentru anul 2017 (pp. 1.1.7, 1.1.11, 2.2.2, 7.1.3, 7.1.4, 12.2.1, 13.2); 

- 11 acţiuni sunt încă în curs de realizare, termenul fiind depăşit din cauza unor riscuri externe (pp. 1.1.10, 2.2.1, 4.2.2, 7.3, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.3, 12.1, 12.4, 

13.3.1); 

- 10 acţiuni au fost realizate parţial (pp.  3.6, 4.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 8.2.2, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 11.1.1, 19.1.2); 

- 3 acţiuni au fost realizate cu depăşirea termenului, din cauza unor circumstanţe neprevăzute (pp. 3.8.2, 3.8.3, 17.3.4); 

- 1 acțiune a fost  realizată de către Parlament (pct. 11.2.1);  

- nu a parvenit necesitatea realizării a 3 acţiuni (pct. 18.4.1, 18.4.2,18.4.3) 

- restul acţiunilor -   98 au fost realizate în termen. 

 

2. Implementarea Planului anual de acţiuni 
 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

1 2 3 4 5 6 7 

Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi 

transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă 

1.1.Implementarea 

deplină a noii legi 

privind finanţele 

publice şi 

responsabilităţii 

bugetar-fiscale:  

restricţionarea 

modificărilor bugetare 

pe parcursul anului; 

1.1.1. Definitivarea 

proiectului legii pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din 

politica bugetar-fiscală şi 

vamală pe anul 2016 

Semestrul I Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- tergiversarea avizării 

proiectului legii de către 

autorităţile publice şi 

Proiect 

definitivat şi  

prezentat 

Guvernului 

DGPLFV 

DGSB  

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

 

Activitate realizată în termen 

Proiectul de lege a fost definitivat, prezentat 

Guvernului la 29.02.2016 și la 09.03.2016 (definitivat 

după ședința Guvernului) și adoptat prin Legea nr. 138 

din 17.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative. (Monitorul Oficial nr.184-

192/401 din 01.07.2016) 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

aplicarea regulilor 

bugetar-fiscale stabilite 

de legislaţie; 

eliminarea practicii de 

adoptare a strategiilor şi 

programelor sectoriale 

fără acoperire 

financiară 

partenerii sociali 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

 de către participanţii la 

proces 

1.1.2. Definitivarea 

proiectului de lege a 

bugetului de stat pe anul 

2016 

Semestrul I 

 
Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- apariţia unor cheltuieli 

excepţionale 

Risc intern 
-  defecţiuni tehnice  ale 

SIMF sau alţi factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile 

Proiect 

definitivat şi 

 prezentat 

Guvernului 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

 Activitate realizată în termen 

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost 

prezentat Guvernului la 16.05.2016, iar varianta 

definitivată după ședința Guvernului - la 24.05.2016.  

Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 643 din 24.05.2016 şi adoptat prin 

Legea nr. 154 din 01.07.2016 (Monitorul Oficial nr.230-

231/486 din 26.07.2016). 

1.1.3. Elaborarea 

versiunii pilot bugetul 

pentru cetăţeni, 2016 

Trimestrul 

III 
Risc extern  

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 
- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor de către 

participanţii la proces 

Bugetul pentru 

cetăţeni elaborat 

şi plasat pe 

pagina web  

 

 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

Activitate realizată în termen 

Versiunea pilot a „Bugetului pentru cetățeni, 2016” a fost 

elaborată de comun cu APC de specialitate, experții UE 

și CAI „Expert-Grup”, și plasată pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor la 20.07.2016. Poate fi accesată la 

următorul link: 

http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetaten

i.pdf.  

Totodată, a fost elaborată  și plasată pe pagina web a 

ministerului  versiunea pilot a „Bugetului pentru cetățeni, 

2016 (rectificat)” 

(http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetate

ni%202016-rectificat.pdf). 

1.1.4. Elaborarea 

proiectului legii pentru 

modificarea Legii 

bugetului de stat pe anul 

2016, în dependenţă de 

mersul executării 

bugetului de stat în anul 

curent 

 

După 

necesitate 

 

Risc extern 

- instabilitate economică în 

plan naţional şi la nivel 

regional; 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor de către 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

Activitate realizată în termen 

Au fost elaborate, prezentate Guvernului spre 

examinare şi aprobare şi, respectiv, aprobate/adoptate 

următoarele proiecte: 

- proiectul hotărîrii Guvernului privind angajarea 

răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 

nr.154 din 1 iulie 2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1086 din 26.09.2016, adoptat prin 

http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni.pdf
http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni.pdf
http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni%202016-rectificat.pdf
http://mf.gov.md/files/files/bugetul%20pentru%20cetateni%202016-rectificat.pdf
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

 

 

participanţii la proces; 

- solicitări ad-hoc parvenite 

din partea autorităţilor 

ierarhic superioare 

Legea nr. 236 din 03.10.2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 

din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial 343-346/715, 

04.10.2016); 

- proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 

2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 

01.12.2016, adoptat prin Legea nr. 261 din 09.12.2016 

pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat 

pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial 

453-458/897, 23.12.2016); 

- proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor 

alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 

2016 nr.154 din 1 iulie 2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1344 din 14.12.2016 (Monitorul Oficial 

441-451/1421, 16.12.2016). 

1.1.5. Elaborarea CBTM 

(2017-2019) 

 

Semestrul II Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- reţinerea luării deciziilor 

referitor la obiectivele 

politicii fiscale pe termen 

mediu; 

- instabilitatea economică 

în plan naţional şi la nivel 

regional 

Risc intern 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

Activitate realizată în termen 

CBTM (2017-2019) a fost elaborat, prezentat 

Guvernului spre examinare şi aprobare la 24.08.2016 şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din 

26.08.2016 „Cu privire la Cadrul bugetar pe termen 

mediu (2017-2019)” (Monitorul Oficial nr.347-

352/1190 din 07.10.2016).   

1.1.6. Elaborarea 

proiectului legii pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din 

politica bugetar-fiscală şi 

vamală pe anul 2017 

 

Semestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice;  

- reţinerea luării deciziilor 

referitor la obiectivele 

politicii bugetare pe termen 

mediu; 

 - tergiversarea avizării 

Proiect elaborat 

şi  

prezentat 

Guvernului 

DGPLFV 

DGSB  

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

Activitate realizată în termen 

Proiectul de lege a fost elaborat, prezentat Guvernului 

și adoptat prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire 

la modificarea şi completarea unor acte legislative 

(privind realizarea măsurilor de politică fiscală şi vamală 

pe anul 2017 şi perfecţionarea actelor legislative din 

domeniile fiscal şi vamal). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

proiectului legii de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

 de către participanţii la 

proces; 

- - abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ 

 

1.1.7. Elaborarea 

proiectului legii privind 

limitele macrobugetare 

pe termen mediu (2017-

2019) 

Semestrul II Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- instabilitatea economică 

în plan naţional şi la nivel 

regional 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB  

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

Activitate nerealizată 

Proiectul de lege respectiv  urma a fi elaborat și prezentat 

Guvernului după aprobarea CBTM (2017-2019), însă nu 

a fost posibil din următoarele considerente. 

Procesul de elaborare a CBTM (2017-2019) a demarat cu 

întîrziere, ca urmare a definitivării și adoptării tardive a 

Legii bugetului de stat pe anul 2016 și necesitatea 

coordonării indicatorilor macroeconomici și macrofiscali 

cu misiunea FMI.  

Totodată, aprobarea unui nou Program cu FMI a avut loc 

în luna noiembrie 2016, iar consultările cu misiunea FMI 

asupra indicatorilor bugetului pe anul 2017 au avut loc în 

perioada 28.11-02.12.2016. 

 1.1.8. Elaborarea 

proiectului legii 

bugetului de stat pe anul 

2017 

Semestrul II 

 
Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- instabilitate economică în 

plan naţional şi la nivel 

regional; 

- solicitări ad-hoc, 

parvenite din partea 

legislativului; 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor de către 

participanţii la proces 

Risc intern 
-  defecţiuni tehnice  ale 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

Activitate realizată în termen 

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 a fost 

elaborat, prezentat Guvernului spre examinare şi 

aprobare la 01.12.2016, iar ulterior aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1294 din 05.12.2016 şi  

adoptat prin Legea nr.279 din 16.12.2016 (Monitorul 

Oficial nr.472-477/943 din 27.12.2016). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

SIMF sau alţi factori ce pot 

duce la situaţii 

imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat  

 1.1.9. Elaborarea 

bugetului pentru 

cetăţeni, 2017 

Semestrul II Risc extern  

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 
- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor de către 

participanţii la proces 

Bugetul pentru 

cetăţeni elaborat 

şi plasat pe 

pagina web  

 

 

DGSB 

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

Activitate realizată în termen 

Bugetul pentru cetăţeni, 2017  a fost elaborat cu suportul 

CAI „Expert-Grup” şi plasat pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor la data de 29.12.2016. Poate fi 

accesat la următorul link:   

http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/BC

2017.pdf . 

 1.1.10. Definitivarea  

proiectului legii  privind 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative, reieşind din 

prevederile Legii 

finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-

fiscale 

Semestrul II 

 

Risc extern 

- lipsa de consecvenţă 

şi susţinere politică în 

promovarea şi 

implementarea 

reformelor iniţiate în 

domeniul 

managementului 

finanţelor publice; 

- tergiversarea avizării 

proiectului legii de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Proiect 

definitivat şi 

prezentat 

Guvernului  

 

 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

Activitate în curs de realizare 

Proiectul legii în cauză a fost elaborat și remis 

Guvernului la 11.08.2015. La 02 octombrie 2015, și 

ulterior, la 03 februarie 2016 Guvernul a remis proiectul 

Ministerului Finanţelor la contrasemnare.  

Însă, ținînd cont că în procesul de coordonare cu APC au 

apărut unele divergențe, procesul de promovare a 

proiectului a fost tergiversat. La indicația Guvernului 

nr.31-14-10-716 din 17 iunie 2016, pe parcursul lunilor 

octombrie – noiembrie 2016, au fost organizate consultări 

suplimentare cu unele APC interesate (Ministerul 

Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi Familii, CNAS, CNAM). Sinteza 

modificărilor a fost definitivată, în baza acesteia urmînd a 

fi ajustat proiectul legii  privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

 1.1.11. Elaborarea 

proiectului hotărîrii de 

Guvern  privind 

modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, reieşind din 

prevederile Legii 

finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-

fiscale 

Semestrul II Risc extern 

- lipsa de consecvenţă 

şi susţinere politică în 

promovarea şi 

implementarea 

reformelor iniţiate în 

domeniul 

managementului 

finanţelor publice; 

- tergiversarea avizării 

proiectului hotărîrii de 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine 

Activitate nerealizată 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și 

completarea unor acte normative va fi elaborat și 

prezentat Guvernului după promovarea la Parlament a 

proiectului de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (menţionat la pct. 1.1.10). 

 

http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/BC2017.pdf
http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/BC2017.pdf
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

către autorităţile publice şi 

partenerii sociali  

1.2. Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale necesare 

pentru implementarea la 

scară naţională a 

bugetării bazate pe 

performanţă (BBP), cu 

suportul proiectului 

SlovakAid 

1.2.1. Coordonarea şi 

monitorizarea 

activităţilor Planului de 

implementare a 

proiectului SlovakAid 

pentru dezvoltarea 

capacităţilor de bugetare 

pe programe 

Conform 

termenelor 

stabilite în  

Planul de 

implementar

e a 

proiectului 

Risc extern  

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea BBP; 

- diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare 

Numărul 

acţiunilor/măsuri

lor întreprinse 

conform Planului 

de implementare 

a proiectului  

 

DGSB  

 
Activitate realizată în termen 

În perioada de raportare, din cele 17 acțiuni preconizate 

pentru anul 2016 au fost realizate 10. 

Ca urmare a misiunii de monitorizare a 

activităților Proiectului SlovakAid, organizată în perioada 

20-22 iunie curent, s-a decis amînarea pentru anul 2017 a 

7 activități legate de instruirea formatorilor în 

monitorizarea și evaluarea programelor, atelierul de nivel 

înalt și vizita de studiu în Slovacia pentru reprezentanții 

APL de nivelul I. 

Astfel, pe parcursul anului 2016 au avut loc 2  misiuni de 

monitorizare a proiectului  - în luna februarie şi iunie. 

La finele misiunilor a fost întocmite și diseminate în 

cadrul Ministerului Finanţelor Rapoartele privind 

rezultatele misiunii, care oferă detalii despre rezultatele 

misiunii, în special privind progresul în implementarea 

planului Proiectului pe anii 2014-2016.   

Misiunea preconizată pentru toamna anului 2016, care 

urma să fie focusată pe discutarea Planului de 

implementare a Proiectului pe anii 2017-2019 a fost 

contramandată pentru începutul anului 2017. 

1.2.2. Evaluarea 

capacităţilor de bugetare 

pe programe în cadrul 

administraţiei publice 

din Moldova 

(comparativ cu anul 

2011) şi actualizarea 

Planului de dezvoltare a 

capacităţilor pe termen 

mediu  

Semestrul I Risc extern  

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea BBP; 

- diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare; 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

Risc intern  

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Raportul de 

evaluare a 

capacităţilor 

publicat pe 

pagina web a 

MF; 

Planul de 

dezvoltare a 

capacităţilor 

actualizat 

DGSB  

DFR 

 

Activitate realizată în termen 

Proiectul Raportului privind evaluarea capacitaților, 

inclusiv planul de dezvoltare a capacităților a fost 

întocmit cu suportul Proiectului SlovakAid.  

La 10.06.2016, proiectul Raportului a fost plasat pe 

pagina web 
http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep  
La 20 iunie 2016, au fost organizate două ateliere de 

lucru cu participarea reprezentanților Ministerului 

Finanţelor, APC și APL, în cadrul cărora au fost 

prezentate concluziile raportului și recomandări. 

1.2.4. Asistenţa la 

distanţă în revizuirea 

calităţii programelor 

unor APC 

Trimestrul II Risc extern 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea BBP; 

- diminuarea/întreruperea 

Număr APC 

beneficiare de 

asistenţă 

conform Planului 

de implementare 

DGSB  

DFR 

 

Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare  6 APC (Ministerul 

Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării regionale si 

http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare; 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

Risc intern 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative de către părţile 

implicate; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

a proiectului; 

Număr de 

programe 

revizuite 

Construcțiilor și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei - CNAS) au beneficiat de asistență în revizuirea 

calității programelor. 

Au fost revizuite 48 subprograme. 

 

1.2.5. Asistenţa la 

distanţă în revizuirea 

calităţii programelor 

unor APL de nivelul I 

Trimestrul II Risc extern 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea BBP; 

- diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare; 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

Risc intern 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative de către părţile 

implicate; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Număr APL 

beneficiare de 

asistenţă 

conform Planului 

de implementare 

a proiectului; 

Număr de 

programe 

revizuite 

DGSB  

DFR 

Direcţiile 

finanţe ale 

UAT 

 

Activitate realizată în termen 

Conform planului de implementare pentru anul 2016 a 

proiectului SlovakAid, 5 APL de nivelul I au beneficiat 

de asistență la distanță (com.Băcioi, or.Vadul lui Vodă, 

or.Soroca, or.Telenești, com.Cuhureștii de Sus). 

Au fost revizuite 51 subprograme, respectiv:10 

subprograme - or.Vadul lui Vodă, 9 subprograme - com. 

Bacioi, 10 subprograme - or. Telenești, 9 subprograme -  

or.Soroca, 13 subprograme - com.Cuhureștii de Sus. 
 

1.2.6. Asistenţa la locul 

de muncă pentru APL de 

nivelul II 

Trimestrul 

III 
Risc extern 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea BBP; 

- diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare; 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor 

Risc intern 

- prezentarea informaţiilor  

Număr APL 

beneficiare de 

asistenţă 

conform Planului 

de implementare 

a proiectului; 

Număr de 

programe 

revizuite 

DGSB  

DFR 

Direcţiile 

finanţe ale 

UAT 

 

Activitate realizată în termen 

Conform planului de implementare pentru anul 2016 a 

proiectului SlovakAid, 4 APL de nivelul II au 

beneficiat de asistență la locul de muncă  (r-ul Cahul,  

r-ul Criuleni, r-ul Ialoveni și r-ul Nisporeni). 

Au fost revizuite 39 subprograme, inclusiv: r-ul Cahul – 

9 subprograme, r-ul Criuleni – 12 subprograme, r-ul 

Ialoveni – 10 subprograme și r-ul Nisporeni – 8 

subprograme. 



 8 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

necalitative de către părţile 

implicate; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

1.3. Dezvoltarea  

analizelor preliminare 

privind guvernanţa 

fiscală în Moldova în 

raport cu practicile UE 

şi relevanţa instituirii 

unui consiliu fiscal în  

Moldova  ţinînd cont de 

recomandările 

Delegaţiei UE şi 

publicarea acestora 

 Trimestrul 

IV 
Risc intern 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile 

 

Materiale 

publicate  

DGSB 

de comun cu 

direcţiile 

interesate 

(cu suportul 

asistenţei UE) 

 

Activitate realizată în termen 

În baza analizelor preliminare din 2015 și consultărilor 

desfășurate pe parcursul anului 2016, a fost elaborată 

analiza finală privind guvernanţa fiscală în Moldova în 

raport cu practicile UE şi relevanţa instituirii unui 

consiliu fiscal în  Moldova. 

Documentul a fost plasat pe pagina web a Ministerului 

Finanţelor  şi poate fi accesat la următorul link: 

http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/Fisc

al%20governance%20in%20Moldova%20ro.pdf . 

1.4. Organizarea 

întîlnirilor  şi 

consultaţiilor cu 

societatea civilă asupra 

analizei preliminare a 

relevanţei instituirii 

unui consiliu fiscal în 

Moldova şi publicarea 

unui Raport despre 

rezultate 

 Trimestrul 

IV  
Risc intern 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

 

Întîlniri şi 

consultări 

organizate;  

Raport publicat  

 

DGSB  

de comun cu 

SICMM şi 

e-

Transformare 

(cu suportul 

asistenţei UE) 

Activitate realizată în termen 

La 25-27 mai 2016, cu suportul asistenței oferite de UE 

pentru îmbunătățirea politicii și managementului în 

domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier cu 

tematica „Guvernanța fiscală și rolul consiliilor fiscale 

- experiența altor țări și relevanța pentru Moldova”.  

Suplimentar, la 3 noiembrie 2016, Ministerul Finanțelor 

a organizat un atelier de consultări publice cu tema 

„Guvernanța fiscală în Moldova, relevanța și posibilul 

rol al consiliului fiscal”, în cadrul căruia au fost 

prezentate 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. 

În cadrul ambelor ateliere, experți din Serbia, Lituania, 

Slovacia și Suedia 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.  

La aceste evenimente au participat în total circa 50 

persoane - reprezentanți ai Ministerului Finanţelor, 

Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Curții 

de Conturi, Băncii Naționale a Moldovei, Cancelariei de 

Stat și altor APC, precum și reprezentanți ai unor 

organizații non-guvernamentale (Institutul de Cercetări 

Economice, CAI „Expert-Grup”, IDIS „Viitorul”, 

http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/Fiscal%20governance%20in%20Moldova%20ro.pdf
http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/transpbuget/Fiscal%20governance%20in%20Moldova%20ro.pdf
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

CALM) și ai Delegației UE în Moldova.  

Raportul cu privire la rezultatele consultărilor a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Finanţelor şi poate fi 

accesat la următorul link: 

http://mf.gov.md/files/files/guvernanta%20fiscala/Note%

20on%20outcomes%20of%20consultations%20in%2020

16%20-%20ROM.pdf . 
1.5. Îmbunătăţirea 

prognozelor de 

cheltuieli 

1.5.1. Monitorizarea 

permanentă şi analiza 

propunerilor de cheltuieli 

bugetare, ţinînd cont de 

capacitatea de executare 

şi utilizare eficientă a 

mijloacelor financiare 

publice 

La 

necesitate 
Risc extern 

-  imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- nerespectarea termenilor-

limită de prezentare a 

propunerilor de buget de 

către participanţii la proiect 

Propuneri de 

cheltuieli 

revizuite; 

Informaţii 

perfectate 

DFR Activitate realizată în termen 

Au fost întocmite şi remise către APC particularităţile 

specifice pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de 

buget pe anul 2017 şi estimărilor pentru anii 2018-2019, 

cu anexarea plafoanelor de cheltuieli pe autorități. 

Totodată, aspectele specifice ce ţin de propunerile de 

buget parvenite din partea APC, în special cele legate de 

alocarea resurselor suplimentare, au fost examinate în 

cadrul consultărilor bugetare, organizate de către 

Ministerul Finanţelor în conformitate cu calendarul 

bugetar în perioada 11-28 octombrie 2016.  

Prin urmare, în baza plafoanelor de cheltuieli definitivate 

şi în contextul reformei managementului finanţelor 

publice, conform clasificaţiei bugetare noi, setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului, au fost examinate propunerile pentru proiectul 

bugetului de stat şi bugetele locale pentru anul 2017 şi 

actualizate strategiile sectoriale de cheltuieli.  

1.5.2. Analiza 

propunerilor de cheltuieli 

în vederea corespunderii 

capacităţilor reale de 

realizare a indicatorilor 

de performanţă 

La 

necesitate 
Risc extern 

-  imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- nerespectarea termenilor-

limită de prezentare a 

propunerilor de buget de 

către participanţii la proiect 

Propuneri de 

cheltuieli 

revizuite; 

Informaţii 

perfectate 

DFR Activitate realizată în termen 

A se vedea informaţii la pct. 1.5.1. 

1.5.3. Estimarea 

cheltuielilor de personal 

în corespundere cu 

legislaţia în vigoare şi 

politica salarială  

Trimestrul 

III 
Risc extern 

- neconformarea 

autorităţilor la cadrul 

normativ legal existent la 

estimarea cheltuielilor de 

personal 

- prezentarea informaţiilor/ 

materialelor necalitative, 

nerespectarea termenilor-

limită sau neprezentarea 

% cheltuielilor 

de personal în 

PIB 

DAMCPASB Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost efectuată 

analiza cheltuielilor de personal în sectorul bugetar şi a 

fost estimat fondul de cheltuieli de personal pentru anii 

2017-2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

politica salarială. În corespundere cu calculele efectuate 

pentru anul 2017, ponderea cheltuielilor de personal în 

PIB constituie 8,3 %. 

 

http://mf.gov.md/files/files/guvernanta%20fiscala/Note%20on%20outcomes%20of%20consultations%20in%202016%20-%20ROM.pdf
http://mf.gov.md/files/files/guvernanta%20fiscala/Note%20on%20outcomes%20of%20consultations%20in%202016%20-%20ROM.pdf
http://mf.gov.md/files/files/guvernanta%20fiscala/Note%20on%20outcomes%20of%20consultations%20in%202016%20-%20ROM.pdf
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

informaţiilor de către 

participanţii la proces 

- tergiversarea adoptării 

modificărilor legislaţiei în 

vigoare 

Risc intern 

- termeni restrînşi  pentru 

efectuarea şi prezentarea 

unor analize detaliate 

1.5.4. Estimarea surselor 

reale de finanţare a 

proiectelor de investiţii 

capitale finanţate din 

surse externe şi a 

capacităţilor de 

verificare a acestora  

La 

necesitate 
Risc extern 

- instabilitate economică în 

plan naţional şi regional; 

- tergiversarea aprobării 

acordurilor de finanţare cu 

donatorii externi; 

- capacitate redusă a 

instituţiilor bugetare de a 

prezenta calitativ şi în 

termen a estimărilor 

cheltuielilor din sursele 

donatorilor externi  

Risc intern 

-  defecţiuni tehnice  sau 

alţi factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile  

Tabel de sinteză 

 elaborat 

DFENCC Activitate realizată în termen 

În baza prognozelor intrărilor de granturi şi împrumuturi 

destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, 

precum şi a cheltuielilor, prezentate de către autorităţile 

publice centrale pentru întocmirea prognozei preliminare 

a fluxului de surse externe pentru elaborarea CBTM 

2017-2019, a fost întocmit tabelul de sinteză 

„Informaţia privind proiectele finanţate din surse externe 

în bugetul de stat pentru anii 2017-2019”. 

 

Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea 

competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor şi legislaţiei fiscale şi vamale naţionale cu cea comunitară 

2.1. Perfecţionarea 

continuă a politicilor 

fiscale şi vamale în 

scopul asigurării 

dezvoltării durabile a 

sistemului economico-

financiar 

2.1.1. 

Elaborarea/reformularea 

măsurilor de politici 

fiscale şi vamale, politici 

de administrare fiscală şi 

vamală, ca parte 

componentă a CBTM 

2017 – 2019 

Trimestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

politice 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a politicilor 

Măsuri de 

politici 

elaborate/reform

ulate şi incluse în 

CBTM 

DGPLFV Activitate realizată în termen 

Au fost formulate şi reformulate obiectivele politicii 

fiscale şi vamale (27 obiective), politicii de 

administrare fiscală și vamală (14 obiective) pe 

termenul mediu 2017 – 2019 pentru fiecare tip de impozit 

şi taxă, fiind identificate în acelaşi timp mai multe opţiuni 

pentru fiecare obiectiv. 

Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termen mediu 

2017-2019 ca parte componentă a Cadrului bugetar pe 

termen mediu 2017 – 2019 au fost aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din 26.08.2016 „Cu privire 

la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019)”. 

(Monitorul Oficial nr.347-352/1190 din 07.10.2016) 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

2.1.2. Elaborarea 

proiectelor de acte 

legislative şi normative 

din domeniile fiscal şi 

vamal 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

politice; 

- tergiversarea avizării 

proiectelor de acte 

legislative şi normative de 

către autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative şi normative 

Proiecte de acte 

legislative 

elaborate 

şi prezentate 

Guvernului 

DGPLFV Activitate realizată în termen 
Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate, prezentate 

Guvernului şi aprobate/adoptate: 

- Legea nr. 280 din 16.12.2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (aferent 

mijloacelor de transport neînmatriculate în 

Republica Moldova); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 71  din  05.02.2016 „Cu 

privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea Legii privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25 

iulie 2014” (Monitorul Oficial nr.32-37/96 din  

12.02.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 126  din  16.02.2016 „Cu 

privire la retragerea din Parlament a unui proiect de 

lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern” 

(Monitorul Oficial 38-42/151, 19.02.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 198  din  26.02.2016 

„Pentru aprobarea proiectului de lege privind 

importul unor bunuri” (Monitorul Oficial 49-54/228, 

04.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 215  din  29.02.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind importul unui autovehicul” (Monitorul 

Oficial nr.49-54/245 din  04.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 260  din  04.03.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

privire la completarea art.6 alin.(10) din Codul fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

nr.55-8/291 din  11.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 261  din  04.03.2016 „Cu 

privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

nr.55-58/292 din  11.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 04.03.2016 „Cu 

privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru completarea articolului 24 al Legii nr.1164-

XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a 

titlurilor I şi II ale Codului fiscal” (Monitorul Oficial 

nr.55-58/293 din 11.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 264  din  04.03.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

privire la completarea articolului 24 al Legii 

nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în 

aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” 

(Monitorul Oficial nr.59-67/301 din 18.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 280  din  10.03.2016 

„Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la 

Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial nr.59-

67/316 din 18.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 283  din  11.03.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

nr.59-67/319 din 18.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 284  din  11.03.2016 

„Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea Codului vamal al Republicii 

Moldova” (Monitorul Oficial nr.59-

67/320 din 18.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 321  din  22.03.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

privire la modificarea articolului 96 din Codul fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul 

Oficial, nr.79-89/381 din 01.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 336  din  24.03.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind importul unor loturi de echipamente şi 

utilaje” (Monitorul Oficial 79-89/387, 01.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 378  din  01.04.2016 „Cu 

privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală 

relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 

decembrie 1972” (Monitorul Oficial nr. 90-

99/429 din 08.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 379  din  01.04.2016 

„Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege cu privire la protecţia sănătăţii publice 

împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul 

ambiant şi consecinţele consumului de tutun” 

(Monitorul Oficial 90-99/430, 08.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 470  din  15.04.2016 
„Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Regatului Norvegiei privind contribuţia 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Norvegiei la consolidarea statului de drept în 

Republica Moldova” (Monitorul Oficial 106-

113/524, 22.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 492  din  22.04.2016 
„Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative” (Monitorul Oficial 114-122/548, 

29.04.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 501  din  22.04.2016 

„Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative” (Monitorul Oficial nr.114-

22/556 din 29.04.2016); 

- Hotărîrea  Guvernului nr. 525 din 29.04.2016 „Cu 

privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 

24 aprilie 1997”, adoptată prin Legea nr. 138 din 

17.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.184-

192/401 din 01.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 526  din  29.04.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la amendamentele 

înaintate la proiectul de lege cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative” 

(Monitorul Oficial nr.151-155/714 din 03.06.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 591  din  13.05.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind importul unui autovehicul” (Monitorul 

Oficial nr.134-139/649 din  20.05.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 611  din  17.05.2016 

„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

privire la importul unui autovehicul” (Monitorul 

Oficial nr.134-139/669 din 20.05.2016); 

- Hotărîrea  Guvernului nr. 690 din 31.05.2016 

„Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor 

la proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative” (Monitorul 

Oficial nr.156/750 din 07.06.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 04.07.2016 „Pentru 

aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

importul unor bunuri” (Monitorul Oficial 193-

203/889, 08.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 873 din 18.07.2016 „Cu 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

privire la modificarea şi completarea Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

217-229/950, 22.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 18.07.2016 
„Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

217-229/953, 22.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 877 din 18.07.2016 „Pentru 

aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 

completarea unor acte legislative” (Monitorul 

Oficial 217-229/954, 22.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 22.07.2016 
„Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind importul unui autovehicul” (Monitorul 

Oficial 232-244/982, 29.07.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 27.07.2016 
„Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV 

din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător” (Monitorul Oficial 247-255/1005, 

05.08.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 991 din 19.08.2016 „Pentru 

aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

importul unor clopote” (Monitorul Oficial 277-

287/1077, 26.08.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1058 din 15.09.2016 

„Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial 

315-328/1150, 23.09.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1165 din 24.10.2016 
„Pentru aprobarea listelor materiei prime 

medicamentoase, materialelor, articolelor, 

ambalajului primar şi secundar, utilizate la 

prepararea şi producerea medicamentelor” 

(Monitorul Oficial 368/1255, 25.10.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

mecanismul desemnării procentuale” (Monitorul 

Oficial 416-422/1382, 02.12.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1302 din 05.12.2016 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

„Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 

iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător” 

(Monitorul Oficial 423-429/1396, 09.12.2016) 

 

Au fost elaborate: 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea 

maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală 

pentru efectuarea decontărilor în numerar şi 

Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 

privind punerea în aplicare a Legii Fondului 

republican şi a fondurilor locale de susţinere socială 

a populaţiei (este la etapa de avizare); 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea Regulamentului privind 

restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei 

Hotărîri de Guvern (este la etapa de avizare); 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Avizului la proiectul de lege pentru completarea 

articolului 42 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 

aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă 

(IL nr.441 din 25 noiembrie 2016) (este la etapa de 

avizare); 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Avizului la proiectul de lege cu privire la importul 

unui autovehicul, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă (IL nr.388 din 30.09.2016). 

2.1.3. Elaborarea 

proiectelor de acte 

legislative şi normative 

cu privire la iniţierea 

negocierilor, 

renegocierilor, parafarea, 

semnarea şi ratificarea 

Convenţiilor de evitare a 

dublei impuneri cu alte 

state 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- posibile deficienţe de 

comunicare 

şi colaborare instituţională 

şi 

interinstituţională 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

negociere; 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative şi normative 

Proiecte de acte 

legislative şi 

normative 

elaborate, 

convenţii 

negociate/ 

renegociate, 

parafate şi 

ratificate 

DGPLFV Activitate realizată în termen 
A fost pusă în aplicare, începînd cu 01.01.2016: 

- Convenţia dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 

pe venit, întocmită la Valleta la 10.04.2014. 

Au fost elaborate şi aprobate/emise: 

- Decretul Preşedintelui nr. 2065-VII din 12.05.2016 

cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Protocolului de modificare a Convenţiei între 

Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 

întocmit la Chişinău la 03 iulie 2000 (Monitorul 

Oficial nr.134-139/283 din 20.05.2016); 

-  Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 29.02.2016 „Cu 

privire la acordarea de împuterniciri” pentru 

negocierea Convenţiei dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit (Monitorul 

Oficial nr.49-54/242 din 04.03.2016); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 907 din 25.07.2016 „Cu 

privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.212 

din 29 februarie 2016 cu privire la acordarea de 

împuterniciri”  (Monitorul Oficial nr.232-

244/986 din 29.07.2016). 

2.2. Racordarea 

cadrului normativ 

naţional la standardele 

şi practicile UE 

2.2.1. Definitivarea 

Tabelului de concordanţă 

ca parte componentă a 

procesului de armonizare 

a actelor legislative 

vamale naţionale la 

prevederile 

Regulamentului (CEE) 

nr.2913/92 al Consiliului 

din 12 octombrie 1992 

de instituire a Codului 

Vamal Comunitar 

Semestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

politice; 

 - tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative 

-  abilităţi insuficiente de 

armonizare a actelor 

legislative la cele ale 

Uniunii Europene 

Tabel de 

concordanţă 

întocmit 

 

DGPLFV Activitate în curs de realizare 

A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al 

Republicii Moldova la prevederile Regulamentului 

Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire a 

Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de 

concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI și 

VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial. 

Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale grupului 

de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova 

privind implementarea Cadrului Strategic pentru 

Cooperare Vamală, întrunit în Bruxel la data de 

02.03.2016, a fost propusă inițierea și realizarea 

armonizării legislației vamale în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al 

Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de 

stabilire a Codului Vamal al Uniunii. 

În acest sens, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.67 

din 23.05.2016 cu privire la elaborarea, definitivarea și 

promovarea proiectului noului Cod vamal a fost aprobat 

Planul intern de acțiuni pentru realizarea și definitivarea 

procesului de armonizare a actelor legislative vamale 

naționale la prevederile Codului vamal al Uniunii 

Europene, prin elaborarea proiectului noului Cod vamal 

al Republicii Moldova. 

De asemenea, au fost elaborate și examinate în cadrul 

grupului de lucru, creat în baza Ordinului ministrului 

finanțelor menționat supra, Titlurile I , II şi III al noului 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Cod vamal. 

2.2.2. Definitivarea 

procesului de armonizare 

a actelor legislative 

vamale naţionale la 

prevederile 

Regulamentului (CEE) 

nr.2913/92 al Consiliului 

din 12 octombrie 1992 

de instituire a Codului 

Vamal Comunitar, prin 

elaborarea proiectului 

Codului Vamal al 

Republicii Moldova, în 

conformitate cu Acordul 

de Asociere dintre 

Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice şi 

statele sale membre, pe 

de o parte, şi Republica 

Moldova, pe de altă 

parte, şi Planul Naţional 

de Acţiuni pentru 

implementarea  

Acordului de Asociere 

RM - UE în perioada 

2014 – 2016 

Semestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

politice; 

 - tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative 

- abilităţi insuficiente de 

armonizare a actelor 

legislative la cele ale 

Uniunii Europene 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGPLFV Activitate nerealizată 

Activitatea respectivă nu poate fi realizată, reieșind din 

faptul că, aceasta este strîns legată de executarea acțiunii 

2.2.1. 
Astfel, elaborarea și definitivarea proiectului de lege se 

efectuează odată cu definitivarea Tabelelor de 

concordanță aferente noului Cod vamal, ca parte 

componentă a procesului de armonizare a actelor 

legislative vamale naționale la prevederile legislației 

vamale ale Uniunii Europene, potrivit Hotărîrii 

Guvernului nr.1345 din 24.11.2006 „Cu privire la 

armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația 

comunitară”. 
Totodată, tergiversarea procesului de armonizare este 

condiționată de obligativitatea executării concluziilor 

operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – 

Republica Moldova privind implementarea Cadrului 

Strategic pentru Cooperare Vamală, întrunit în Bruxelles 

la data de 02.03.2016. Concluziile respective prevăd 

inițierea și realizarea armonizării legislației vamale în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 

09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, dar 

nu conform celor din Regulamentul (CEE) nr.2913/92 al 

Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului 

Vamal Comunitar. 

2.2.3. Armonizarea 

actelor legislative 

vamale şi fiscale 

naţionale la prevederile 

Regulamentului 

nr.1186/2009 al 

Consiliului din 

16.11.2009 de instituire 

a unui regim comunitar 

de scutiri de taxe 

vamale, ca parte 

componentă a Codului 

vamal armonizat, şi la 

prevederile Directivei 

Semestrul II 

Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

politice; 

 - tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative; 

- abilităţi insuficiente de 

armonizare a actelor 

Tabel de 

concordanţă 

întocmit 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGPLFV Activitate în curs de realizare 

A fost solicitată asistenţă din partea experţilor în partea 

ce ţine de introducerea prevederilor titlurilor I şi II din 

Regulamentul (CE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 

noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

scutiri de taxe vamale în textul proiectului  noului Cod 

vamal. 

De asemenea, a fost iniţiată elaborarea unei analize  

comparative, fiind elaborat Tabelul comparativ privind 

tipurile de scutiri de taxa vamală prevăzute în 

Regulamentul nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 

de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe 

vamale cu cele prevăzute în legislaţia fiscală şi vamală în 

vigoare (Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codul 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

2007/74/CE a 

Consiliului din 20 

decembrie 2007 privind 

scutirea de taxa pe 

valoarea adăugată şi de 

accize pentru bunurile 

importate de către 

persoanele care 

călătoresc din ţări terţe 

legislative la cele ale 

Uniunii Europene 

vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, Legea cu privire la 

tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, Legea cu 

privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de 

pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice 

nr.1169-XV din 20.12.2002), aceasta fiind parte 

componentă a proiectului Codului vamal armonizat. 

Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient şi o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli şi instituirea unui sistem adecvat de contabilitate şi de raportare 

3.2. Asigurarea 

restituirii valorilor 

bunurilor prin achitarea 

de compensaţii 

persoanelor supuse 

represiunilor politice în 

conformitate cu legea 

bugetară anuală 

 Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- prezentarea deciziilor 

incomplete/necalitative  

comisiilor speciale 

teritoriale  

Proiecte 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului; 

Suma 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

DFOSPS Activitate realizată în termen  
Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate şi aprobate: 

- Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 31.05.2016 „Cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 

2071,0 mii lei pentru 19 beneficiari din 11 unităţi 

administrativ-teritoriale în baza deciziilor comisiilor 

speciale; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 02.11.2016 „Cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de  

10560,7 mii lei pentru 110 beneficiari din 21 unităţi 

administrativ-teritoriale în baza deciziilor comisiilor 

speciale; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 02.11.2016 „Cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de  

1010,4 mii lei pentru 5 beneficiari din 2 unităţi 

administrativ-teritoriale în baza titlurilor executorii. 

În baza Hotărîrilor Guvernului respective Ministerul 

Finanţelor a alocat surse financiare în mărimea de 

13642,1 mii lei. 

Suplimentar, a fost elaborat şi este la etapa de avizare 

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare” în sumă de  2265,1 mii lei pentru 

15 beneficiari. 

3.3. Asigurarea 

acordării 

indemnizaţiilor unice 

pentru construcţia sau 

procurarea spaţiului 

locativ, sau restaurarea 

caselor vechi unor 

categorii de cetăţeni în 

conformitate cu legea 

 Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- prezentarea deciziilor 

incomplete/necalitative  

comisiilor speciale 

teritoriale 

Proiecte 

elaborate şi 

prezente  

Guvernului; 

Suma 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

DFOSPS Activitate realizată în termen  
Pe parcursul anului 2016 a fost elaborată şi aprobată 

Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 23.05.2016 „Cu privire 

la alocarea mijloacelor financiare”, respectiv, Ministerul 

Finanţelor a alocat surse financiare în mărime de 1908,7 

mii lei pentru 42 beneficiari din 8 unităţi administrativ-

teritoriale. 

Suplimentar, au fost elaborate: 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

bugetară anuală mijloacelor financiare”, în sumă de  2112,8 mii lei pentru 

50 beneficiari. Proiectul respectiv a fost contrasemnat şi 

prezentat Guvernului pentru promovare; 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare”, în sumă de  1447,8 mii lei pentru 

33 beneficiari. Proiectul în cauză este la etapa de avizare. 

3.4. Analiza 

corectitudinii şi 

plenitudinii reflectării 

datelor în raportul 

generalizat pe ţară 

referitor la capitolele 

cheltuielilor din bugetul 

de stat 

3.4.1. Examinarea 

dărilor de seamă ale 

APC şi APL privind 

reflectarea cheltuielilor 

ce ţin de finanţarea 

investiţiilor şi 

cheltuielilor capitale 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

-  neprezentarea în termen a 

informaţiilor de către 

actorii implicaţi; 

- prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Dări de seamă 

examinate în 

termenul stabilit 

prin Ordinul 

ministrului 

finanţelor nr. 221 

din 31.12.2015 

DFENCC Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului bugetar de către APC  au fost 

prezentate şi, respectiv, examinate 57 dări de seamă. 

3.5. Întocmirea 

Raportului privind 

executarea bugetului de 

stat pe anul 2015 

 29 aprilie Risc extern 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

rapoartelor de către 

executorii de buget 

Risc intern 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor de către 

subdiviziunile structurale 

ale ministrerului 

Raport întocmit 

şi prezentat 

Guvernului 

DGTS  

DGSB 

 în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine  

ÎS 

„Fintehinform

” 

Activitate realizată în termen 

Raportul  privind executarea bugetului de stat pe anul 

2015 a fost întocmit și  prezentat Guvernului prin 

scrisoarea nr. 24/4-3-68 din 29 aprilie 2016, fiind ulterior  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 

20.05.2016 şi adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 

172 din 21.07.2016 (Monitorul Oficial nr.247-

255/528 din 05.08.2016). 

3.6. Întocmirea 

raportului semianual 

privind executarea 

bugetului public 

naţional şi 

componentele acestuia 

 Trimestrul 

III 
Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 

- prezentarea informaţiilor  

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor; 

Raport întocmit 

şi prezentat 

Guvernului 

DGSB 

DGTS 

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului şi 

instituţiile din 

subordine  

ÎS 

„Fintehinform

” 

Activitate realizată parţial 

Raportul semianual (la situația din 30.06.2016) a fost 

elaborat, reieșind din indicatorii bugetului provizoriu pe 

anul 2016, şi aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor 

nr. 212 din 28.12.2015, deoarece luînd în considerare 

necesitatea coordonării indicatorilor bugetului de stat pe 

anul 2016 cu misiunea FMI, care a avut loc în perioada  

23.02-01.03.2016 în vederea încheierii unui nou program, 

Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost adoptată de 

către Parlament numai la 01.07.2016, cu intrare în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM - 

26.07.2016. Raportul semianual a fost plasat pe pagina 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

-  defecţiuni tehnice sau 

alţi factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

web a Ministerului Finanţelor şi poate fi accesat la 

următorul link: 

http://mf.gov.md/files/reports/Raport%20semi-

anual%202016%20si%20anexe_0.pdf.  

3.7. Elaborarea şi 

implementarea SNC 

pentru sectorul public 

în conformitate cu 

practicile internaţionale 

3.7.1. Elaborarea 

Conceptului pentru 

elaborarea Standardelor 

de contabilitate pentru 

sectorul public 

Trimestrul 

IV 

 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a Conceptului 

Concept elaborat  

şi aprobat 

 

DGTS Activitate realizată în termen 

Conceptul pentru elaborarea Standardelor Naționale de 

Contabilitate pentru Sectorul Public a fost aprobat prin 

Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 

decembrie 2016 „Privind aprobarea Conceptului şi 

Planului de acţiuni pentru elaborarea Standardelor 

Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”. 

3.7.2. Întocmirea 

Planului de acţiuni 

pentru elaborarea 

Standardelor de 

contabilitate pentru 

sectorul public  

Trimestrul 

IV 

 

Risc intern 

- neincluderea unor acţiuni 

importante/necesare în 

Plan 

Plan elaborat  

şi aprobat 

DGTS Activitate realizată în termen 

Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor naționale 

de contabilitate pentru sectorul public a fost aprobat prin 

Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 

decembrie 2016 „Privind aprobarea Conceptului şi 

Planului de acţiuni pentru elaborarea Standardelor 

Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”. 

 3.7.3. Elaborarea 

proiectului hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 764 din 

25.11.1992 privind 

aprobarea Normelor 

pentru efectuarea 

operaţiunilor de casă în 

economia naţională a 

Republicii Moldova 

Trimestrul II Risc extern 

- tergiversarea procesului 

de formare a noului 

Guvern; 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DGTS Activitate realizată în termen 

Proiectul în cauză a fost elaborat și prezentat 

Guvernului spre aprobare prin scrisoarea 24/3-3-183 din 

30 mai 2016, fiind ulterior aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 883 din 18 iulie 2016 „Cu privire la 

completarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de 

casă în economia naţională a Republicii Moldova”. 

(Monitorul Oficial nr.217 -229/960 din 22.07.2016) 

3.8. Asigurarea 

publicării rapoartelor 

financiare consolidate 

pentru Guvernul central 

3.8.1. Examinarea 

necesităţii de ajustare a 

cadrului normativ în 

vederea publicării 

rapoartelor financiare 

consolidate pentru 

guvernul central 

Trimestrul 

IV 
Risc intern 

- 

tergiversarea/neacceptarea 

propunerilor de modificare 

a actelor normative 

Notă analitică 

elaborată  

şi prezentată 

conducerii 

DGTS 

DGSB 
Activitate realizată în termen 

În urma  examinării cadrului normativ în vederea 

publicării rapoartelor financiare consolidate pentru 

guvernul central,  au fost elaborat şi urmează a fi aprobat 

proiectul  Ordinului ministrului finanţelor privind 

modificarea și completarea Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul nr.216 din 

28.12.2015.  

3.8.2. Elaborarea 

proiectului de ordin cu 

privire la aprobarea 

Trimestrul I Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Ordin elaborat şi 

aprobat 

DGTS Activitate realizată cu depășirea termenului 

Proiectul respectiv a fost  elaborat și aprobat prin  

Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 15.04.2016 

http://mf.gov.md/files/reports/Raport%20semi-anual%202016%20si%20anexe_0.pdf
http://mf.gov.md/files/reports/Raport%20semi-anual%202016%20si%20anexe_0.pdf


 21 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

termenelor de prezentare 

a rapoartelor pe primul 

semestru şi 9 luni pentru 

anul 2016 privind 

executarea bugetelor 

autorităţilor publice 

centrale şi rapoartelor 

privind executarea 

bugetelor locale 

„Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a 

rapoartelor pe primul semestru şi 9 luni pentru anul 2016 

privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale 

şi rapoartelor privind executarea bugetelor locale”, cu 

modificările ulterioare operate prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 111 din 05.08.2016 „Cu privire la 

modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor 

financiare pe semestrul I al anului 2016” şi Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 141 din 08.11.2016 „Cu 

privire la modificarea termenelor de prezentare a 

rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2016”. 

Depășirea termenului a fost condiţionată de 

implementarea începînd cu 1 ianuarie a noului sistem 

informațional de raportare financiară și de multiplele 

dificultăți apărute în procesul de întocmire, semnare și 

transmitere electronică de către autoritățile/instituțiile 

bugetare a rapoartelor, respectiv, nu au putut fi luate 

decizii în trimestrul I referitor la prezentarea  acestora. 

3.8.3. Elaborarea 

proiectului de ordin cu 

privire la aprobarea 

cerinţelor la întocmirea 

rapoartelor pe primul 

semestru, 9 luni şi anuale 

privind executarea 

bugetelor autorităţilor 

publice centrale, 

bugetelor locale şi 

bugetelor instituţiilor 

publice finanţate de la 

buget 

Trimestrul 

III 
Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

 

 

Ordin elaborat şi 

aprobat 

DGTS 

DGSB 
Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Ținînd cont de implementarea, începînd cu 1 ianuarie a 

noii metodologii de evidență contabilă, de raportare în 

sistemul bugetar, a noului sistem informațional, precum 

și de multiplele dificultăți apărute pe parcursul anului în 

aplicarea acestora, decizia pentru identificarea cerințelor 

la întocmirea rapoartelor financiare nu a putut fi luată în 

termenul stabilit.  

Proiectul Ordinului respectiv  a fost elaborat şi aprobat 

prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 164 din 

30.12.2016 cu privire la aprobarea cerinţelor  la 

întocmirea rapoartelor narative privind executarea 

bugetelor autorităţilor/ instituţiilor bugetare. 

3.8.4. Elaborarea 

proiectului de ordin cu 

privire la modul de 

achitare şi evidenţă a 

plăţilor la BPN prin 

sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor 

în anul 2017 

 

 

 

Trimestrul 

IV 
Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

 

Ordin elaborat şi 

aprobat 

DGTS 

 
Activitate realizată în termen 

Proiectul respectiv a fost aprobat prin Ordinul 

viceministrului finanţelor nr. 158 din 27.12.2016. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate 

4.1. Contractarea 

împrumuturilor de stat 

externe pe termen 

mediu şi lung, ţinînd 

cont de raportul 

cost/risc 

4.1.1. Negocierea şi  

semnarea acordurilor noi 

de împrumut la condiţii 

financiare avantajoase 

(ex. maturitate, rată a 

dobînzii, etc.) 

20 

decembrie 

 

Risc extern 

-  instabilitate politică şi 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- volatilitatea pieţei 

financiare externe 

4 acorduri de 

finanţare 

negociate şi 

semnate 

 DGDP Activitate realizată în termen  
Pe parcursul anului 2016 au fost negociate şi semnate 11 

Acorduri de împrumut în valoare de aproximativ 417,3 

mil. dolari SUA, dintre care: 

Au fost semnate: 

1. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi 

Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea 

Proiectului ,,Îmbunătățirea Drumurilor Locale”, semnat 

la Chișinău, la 28 aprilie 2016. Condițiile aferente 

acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 

57,0 mil. DST (echivalentul a 80,0 mil. dolari SUA); 

maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani 

perioada de grație; rata dobînzii cumulativă: 2,0% 

(inclusiv: taxa de deservire - 0,75%,  rata dobînzii- 

1,25%); 

2. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi 

Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea 

Proiectului ,,Modernizarea administrării fiscale”, semnat 

la Chișinău, la 28 iunie 2016. Condițiile aferente 

acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 5,3 

mil. DST (echivalentul a 7,42 mil. dolari SUA); 

maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani 

perioada de grație; rata dobînzii cumulativă: 2,0% 

(inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobînzii - 

1,25%); 

3. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

privind realizarea Proiectului ,,Modernizarea 

administrării fiscale”, semnat la Chișinău, la 28 iunie 

2016. Condițiile aferente acordului de împrumut sunt: 

valoarea împrumutului: 12,58 mil. dolari SUA; 

maturitatea împrumutului: 30 ani, inclusiv 5 ani 

perioada de grație. Rata dobînzii va fi stabilită în 

dependență de ratele aplicabile pe piața internațională. 

4. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi 

Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea 

Proiectului ,,Finanţarea adiţională pentru 

Competitivitatea în Agricultură II”, semnat la Chișinău, 

la 8 iulie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare 

sunt: valoarea împrumutului: 7,1 mil. DST 

(echivalentul a 10,0 mil. dolari SUA); maturitatea 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; 

rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de 

deservire - 0,75%,  rata dobînzii - 1,25%); 

5. Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi 

Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea 

,,Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurare 

a infrastructurii feroviare”, semnat la Chișinău, la 26 

septembrie 2016.  Condițiile aferente contractului de 

finanțare sunt: valoarea împrumutului: 50,0 mil. Euro 

(echivalentul a 55,6 mil. dolari SUA), maturitatea 

împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. 

Rata dobînzii va fi stabilită în dependență de ratele 

aplicabile pe piața internațională; 

6. Împrumutul de stat extern acordat de Fondul Monetar 

Internaţional: 

- prin intermediul mecanismului extins de creditare 

(ECF), aprobat la 7 noiembrie 2016. Condițiile aferente 

împrumutului sunt: valoarea împrumutului: 43,1 mil. 

DST (echivalentul a 59,5 mil. dolari SUA); maturitatea 

împrumutului: 10 ani, inclusiv 5,5 ani perioada de 

grație; rata dobînzii cumulativă: 0,0% pînă în anul 2018, 

urmînd a fi reexaminată de către FMI la fiecare 2 ani; 

- prin intermediul mecanismului de finanţare extinsă 

(EFF), aprobat la 7 noiembrie 2016. Condițiile aferente 

împrumutului sunt: valoarea împrumutului: 31,4 mil. 

DST (echivalentul a 43,4 mil. dolari SUA); maturitatea 

împrumutului: 10 ani, inclusiv 4,5 ani perioada de 

grație; rata dobînzii; dobînda aplicată pentru împrumutul 

dat va fi egală cu rata de bază la drepturile speciale de 

tragere (DST), care este determinată săptămînal, taxa de 

deservire: 0,50% din suma debursată şi comision de  

angajament: 0,15 % anual din suma nedebursată. 

7. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi 

Asociația Internațională de Dezvoltare pentru suport 

bugetar ,,DPO 2”, semnat la Chișinău, la 17 decembrie 

2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: 

valoarea împrumutului: 13,0 mil. DST (echivalentul a 

17,8 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 

ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; comision de 

angajament: 0,5 %; rata dobînzii cumulativă: 2,0% 

(inclusiv: taxa de deservire - 0,75%,  rata dobînzii - 

1,25%/1,13 %); 

8. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

pentru suport bugetar ,,DPO 2”, semnat la Chișinău, la 

17 decembrie 2016. Condițiile aferente acordului de 

împrumut sunt: valoarea împrumutului: 27,2 mil. 

dolari SUA; maturitatea împrumutului: 30 ani, 

inclusiv 5 ani perioada de grație; comision unic – 0,25 % 

din suma împrumutului, comision de angajament: 0,25 %. 

Rata dobînzii va fi stabilită în dependență de ratele 

aplicabile pe piața internațională. 

9. Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi 

Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea 

proiectului ,,Gazoductul Ungheni-Chişinău”, semnat la 

Chișinău la 19 decembrie 2016. Condițiile aferente 

contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului 

constituie 41,0 mil. Euro (echivalentul a 42,8 mil. dolari 

SUA), maturitatea împrumutului: 20 ani, inclusiv 5 ani 

perioada de grație, comsion de angajament: 0,5%. Rata 

dobînzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile 

pe piața internațională. 

Au fost negociate: 

10. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

pentru realizarea proiectului ,,Gazoductul Ungheni-

Chişinău”. Condițiile aferente contractului de finanțare 

sunt: valoarea împrumutului constituie 41,0 mil. Euro 

(echivalentul a 42,8 mil. dolari SUA), maturitatea 

împrumutului: 16 ani, inclusiv 3 ani perioada de grație, 

comsion de angajament: 0,5%. Rata dobînzii va fi 

stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața 

internațională; 

11. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă pentru 

realizarea proiectului ,,Rezilienţă Rurală”(VII). 

Condițiile aferente contractului de finanțare sunt: 

valoarea împrumutului constituie 18,2 mil. dolari 

SUA, maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani 

perioada de grație, rata dobînzii cumulativă: 2,0% 

(inclusiv, taxa de deservire: 0,75% și rata dobînzii: 

1,25%). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

 4.1.2. Analiza şi 

acceptarea ofertelor de 

debursare din contul 

împrumuturilor semnate 

cu creditorii Banca 

Europeană de Investiţii 

şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, la 

condiţiile financiare ce 

asigură menţinerea  

parametrilor stabiliţi a 

structurii portofoliului 

datoriei de stat 

31 

decembrie 

 

Risc extern 

- volatilitatea pieţei 

financiare externe; 

-  instabilitate politică şi 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Numărul 

ofertelor de 

debursare 

analizate; 

Numărul 

ofertelor de 

debursare 

acceptate din 

contul  

împrumuturilor 

de stat externe  

DGDP Activitate realizată în termen  
Pe parcursul anului 2016  au fost analizate 6  oferte de 

debursare din contul împrumuturilor acordate de către 

Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, întru realizarea proiectelor finanțate 

din surse externe, în valoare totală de 20,8 mil. EUR, 

fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de 

maturitate a împrumutului şi rată a dobînzii. 
 

4.2. Dezvoltarea pieţei 

interne a valorilor 

mobiliare de stat 

4.2.1. Consolidarea 

comunicării cu 

participanţii pe piaţă 

Trimestrial Risc extern 

- receptivitate redusă din 

partea participanţilor pe 

piaţă 

4 întrevederi cu 

participanţii pe 

piaţă 

 

DGDP Activitate realizată parţial 

Pe parcursul anului 2016 a fost organizată o şedinţă cu 

dealerii primari şi consultată la distanţă (prin e-mail) 

opinia acestora referitor la relansarea în circulaţie a 

Obligaţiunilor de stat cu dobînda fixă cu scadenţa de 3 

ani. Comunicarea insuficientă cu dealerii primari s-a 

datorat unor riscuri externe, ca receptivitatea redusă din 

partea acestora (lipsa feedback-ului la mesajele transmise 

şi comunicarea unidirecţională). 

4.2.2. Revizuirea 

criteriilor de selectare ale 

dealerilor primari  şi 

evaluarea performanţei 

acestora 

Semestrul II Risc extern 

- volatilitatea pieţei interne 

a valorilor mobiliare de stat 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

analiză şi determinare a 

criteriilor de selectare şi 

evaluare 

Regulamentul cu 

privire la 

plasarea şi 

răscumpărarea 

valorilor 

mobiliare de stat 

în formă de 

înscrieri în 

conturi revizuit 

DGDP Activitate în curs de realizare  
Întru realizarea activității respective, în baza Programului 

de cooperare aferent anului 2016 între Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor 

Publice al României, în perioada 04 – 08 iulie 2016, a 

fost efectuată o vizită de studiu la București, România, cu  

tematica „Condiții, modalități, proceduri cu privire la 

organizarea și derularea activităților dealerilor primari pe 

piața titlurilor de stat, monitorizarea și evaluarea 

performanțelor acestora”. Totodată, în cadrul asistenței 

tehnice din partea UE pentru reformele în domeniul 

managementului finanțelor publice în Moldova, 

Componenta 5 „Managementul Datoriei Publice”, în 

perioada 19-30 septembrie 2016 Ministerul Finanţelor a 

beneficiat de o misiune tehnică  privind dezvoltarea pieţei 

primare a VMS, în special revizuirea drepturilor şi 

obligaţiilor dealerilor primari, iar o Notă tehnică privind 

constatările şi recomandările experţilor misiunii a fost 

elaborată în luna octombrie 2016. Astfel, revizuirea 

Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea 
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realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al 

Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013, 

urmează să aibă loc după aprobarea de către Ministerul 

Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei a unui Plan de 

acţiuni privind dezvoltarea pieţei VMS, avînd în vedere 

recomandările experţilor misiunii tehnic, precum şi 

activităţile planificate pentru anul 2017 la Componenta 5 

„Managementul Datoriei Publice” a proiectului UE. 

4.3. Monitorizarea şi 

raportarea 

implementării 

prevederilor stabilite în 

Programul 

„Managementul 

datoriei de stat pe 

termen mediu (2016-

2018)” 

 

 Lunar Risc extern 

- instabilitate politică şi 

imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- efectul crizei economice/ 

financiare asupra 

economiei naţionale; 

- prognoze defectuoase ale 

indicatorilor 

macroeconomici 

Risc intern 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Ponderea 

datoriei de stat 

care ajunge la 

scadenţă în 

decurs de un an 

în totalul datoriei 

de stat – nu mai 

mare de 35 la 

sută; 

Ponderea 

datoriei de stat 

interne în total 

datorie de stat – 

nu mai mică de 

20 la sută; 

Ponderea 

datoriei de stat 

într-o anumită 

valută străină în 

total datorie de 

stat – nu mai 

mare de 50 la 

sută; 

Ponderea 

datoriei de stat 

cu rata dobînzii 

fixă în total 

datorie de stat – 

nu mai mică de 

50 la sută 

DGDP Activitate realizată în termen 

La situaţia din 31.12.2016 parametrii de risc aferenţi 

datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul 

datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)” au 

înregistrat următoarele valori: 

− Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în 

decurs de un an (% din total)  ≤ 35 la sută: 18,6%; 

− Ponderea datoriei de stat interne (% din total) ≥ 20 

la sută: 42,4%; 

− Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină 

(% din total) ≤ 50 la sută: 24,3%; 

− Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă (% din 

total) ≥ 50 la sută: 69,1%. 

Astfel, către finele lunii decembrie 2016 toţi parametrii    

s-au încadrat în limitele stabilite în Programul 

„Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-

2018) ” şi au fost monitorizaţi şi publicaţi lunar în 

vederea asigurării încadrării lor, către finele anului, în 

limitele aprobate.  

4.4. Elaborarea 

Programului 

„Managementul 

 Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- instabilitate politică şi 

imprevizibilitatea 

Proiect elaborat  DGDP Activitate realizată în termen 

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen 

mediu (2017-2019)” a fost elaborat şi aprobat prin 
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realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

datoriei de stat pe 

termen mediu (2017-

2019)” 

deciziilor politice; 

- schimbarea frecventă a 

prognozelor indicatorilor 

bugetari şi 

macroeconomici; 

- tergiversarea prezentării 

informaţiilor de către 

factorii implicaţi 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent 

(DMFAS) de a prelucra 

informaţia; 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat; 

- erori în calcule 

Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 20.12.2016. 

(Monitorul Oficial 459-471/1469, 23.12.2016) 

La baza Programului respectiv a stat Prognoza revizuită a 

indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, din 

13 iulie 2016, elaborată de către Ministerul Economiei şi 

estimările din Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-

2019), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din 

26.08.2016. 

4.5. Monitorizarea şi 

raportarea datoriei 

sectorului public 

 70 zile de la 

finele 

trimestrului 

de gestiune 

şi 90 zile de 

la finele 

anului de 

gestiune 

Risc extern 

- schimbarea frecventă a 

prognozelor indicatorilor 

bugetari şi 

macroeconomici; 

- depăşirea limitelor de 

prezentare a informaţiilor 

de către factorii  implicaţi 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent 

(DMFAS) de a prelucra 

informaţia; 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat; 

- erori în calcule 

4 Rapoarte 

privind situaţia 

în domeniul 

datoriei 

sectorului public, 

garanţiilor de stat 

şi recreditării de 

stat întocmite şi 

prezentate 

Guvernului şi 

Parlamentului 

DGDP Activitate realizată în termen 
Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate 4 rapoarte 

privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, 

garanţiilor de stat şi recreditării de stat (pentru situaţia la 

finele anului 2015 şi, respectiv, pentru trimestrul I, 

semestrul I şi 9 luni ale anului 2016). Ulterior, rapoartele 

menţionate au fost prezentate Guvernului şi 

Parlamentului în termenul prevăzut de legislaţie, şi 

publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor. 

http://www.mf.gov.md/publicdebt/debt/reports 

4.6. Aplicarea 

tehnologiilor 

informaţionale moderne 

de Management al 

4.6.1. Evaluarea şi 

validarea bazei de date 

DMFAS 5.3 

Semestrul I Risc extern 

- tergiversarea de către 

UNCTAD a procedurilor 

de implementare a 

Baza de date 

DMFAS 5.3 

evaluată şi 

validată 

DGDP 

Î.S. 

„Fintehinform” 

Activitate realizată în termen 
Pe parcursul anului 2016 a continuat procesul de 

implementare a SI DMFAS 6, început în anul 2015. În 

acest sens, în luna februarie a avut loc evaluarea şi 
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Responsabil Notă privind executarea 

datoriei 

 

proiectului 

Risc intern 

 - defecţiuni tehnice sau 

alţi factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

 validarea bazei de date existente, care s-a finisat cu 

înlăturarea tuturor erorilor majore depistate şi eliminarea 

din baza de date a unui şir de instrumente inutile (credite 

preferenţiale şi împrumuturile recreditate vechi). Ulterior, 

baza de date evaluată şi validată a fost remisă către 

UNCTAD în scopul conversiei la versiunea 6. 

4.6.2. Conversia şi 

instalarea DMFAS 6.0  

Semestrul I  Risc extern 

- tergiversarea de către 

UNCTAD a procedurilor 

de implementare a 

proiectului; 

- imposibilitatea finanţării 

activităţilor din cauza 

neaprobării Legii bugetului 

de stat pe anul 2016; 

- fluctuaţia personalului 

din cadrul ÎS 

„Fintehinform” 

Risc intern 

- tergiversarea procedurilor 

de achiziţii; 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

DMFAS 6.0 

instalat 

 

DGDP 

Î.S. 

„Fintehinform” 

Activitate realizată în termen 

Urmare a conversiei bazei de date la versiunea 6, în 

perioada 25.04.2016 – 06.05.2016 a fost instalat SI 

DMFAS 6 şi convertită baza de date. 

Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar şi control şi audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă şi transparentă a fondurilor publice 

5.1. Elaborarea şi 

actualizarea cadrului 

normativ în domeniul 

controlului financiar 

public intern 

5.1.1. Elaborarea unei 

reglementări privind 

evaluarea externă a 

activităţii de audit intern 

în sectorul public 

Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- necesitatea coordonării 

suplimentare a proiectului 

Risc intern 

- apariţia unor elemente 

contradictorii sau 

incompatibile cu alte acte 

normative şi/sau omiterea 

unor prevederi importante; 

- tergiversarea examinării 

şi aprobării proiectului 

Reglementare 

elaborată  

şi aprobată 

DACFPI Activitate realizată parţial  

Proiectul Regulamentului privind evaluarea calităţii şi 

raportarea activităţii de audit intern în sectorul public a 

fost elaborat, testat si avizat de subdiviziunile de audit 

intern.  

La şedinţa Consiliului CFPI din 28.10.2016 a fost 

examinat proiectul Regulamentului, precum şi sinteza 

propunerilor şi comentariilor la acesta. Prin urmare, 

promovarea proiectului în cauză a fost stopată pînă la 

identificarea unei subdiviziuni structurale din cadrul 

ministrerului, în afară Direcţiei de armonizare a 

controlului financiar public intern, care va fi responsabilă 

de evaluarea externă  a calităţii activităţii de audit intern.  
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

5.1.2. Revizuirea 

Regulamentului privind 

evaluarea, raportarea 

sistemului de 

management financiar şi 

control şi emiterea 

declaraţiei privind buna 

guvernare 

Trimestrul 

III 
Risc extern 

- necesitatea coordonării 

suplimentare a proiectului 

Risc intern 

- tergiversarea examinării 

şi aprobării proiectului; 

- contestarea modificărilor 

şi a completărilor operate 

Regulament 

revizuit şi 

aprobat 

DACFPI Activitate realizată parţial 

Proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la 

modificarea şi completarea Regulamentului privind 

evaluarea, raportarea sistemului de management financiar 

şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare a 

fost elaborat, examinat şi acceptat în cadrul şedinţei 

Consiliului CFPI din 03.10.2016 şi urmează a fi aprobat 

de către ministrul finanţelor. 

5.2. Consolidarea 

capacităţilor auditorilor 

interni şi a managerilor 

din sectorul public în 

domeniul CFPI 

5.2.1. Organizarea şi 

desfăşurarea a trei 

seminare de instruire 

pentru auditorii interni 

din sectorul public 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- fluctuaţia necontrolată a 

formatorilor; 

 - indisponibilitatea 

formatorilor instruiţi; 

- acoperirea insuficientă a 

grupului ţintă cu instruiri 

conform necesităţilor 

3 seminare de 

instruire 

desfăşurate 

DACFPI Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate 5 

seminare de instruire: 

- „Managementul financiar şi control în sectorul public”, 

în perioada 09.03 – 11.03.2016, la care au participat 37 

auditori interni; 

- „Sistemul de management financiar şi control în 

sectorul public”, în perioada 27.04 – 29.04.2016,  la 

care au participat 30 auditori interni; 

- „Auditul tehnologiilor informaţionale”, în perioada 

26.05 – 27.05.2016, la care au participat 31 auditori 

interni; 

- „Comunicarea în auditul intern” - 16.06.2016, la care au 

participat 27 auditori interni; 

-  „Planificarea activităţii de audit intern. Realizarea 

misiunii de audit intern” – 28.09 – 30.09.2016, la care 

au participat 23 auditori interni. 

5.2.2. Organizarea şi 

desfăşurarea a trei 

seminare de instruire 

pentru managerii din 

sectorul public 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- fluctuaţia necontrolată a 

formatorilor; 

 - indisponibilitatea 

formatorilor instruiţi; 

- acoperirea insuficientă a 

grupului ţintă cu instruiri 

conform necesităţilor 

3 seminare de 

instruire 

desfăşurate 

DACFPI Activitate realizată în termen 

Suplimentar, au fost desfăşurate 3 seminare de instruire: 

- „Stabilirea obiectivelor. Managementul riscurilor. 

Descrierea proceselor”, 19-21.09.2016, la care au 

participat 13 manageri operaţionali; 

- „Răspunderea managerială”, la 22.09.2016, la care au 

participat 16 manageri; 

- „Planificarea activităţii. Managementul riscurilor”, la 

23.11.2016, la care au participat 25 manageri 

operaţionali. 

Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii 

financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor 

6.1. Implementarea 

noului sistem 

informaţional de 

management financiar 

(SIMF) 

6.1.1. Lansarea şi 

punerea în aplicare a 

modulului „Alocaţii 

bugetare: procedurile de 

dezagregare şi 

Trimestrul I Risc intern 

-  defecţiuni tehnice sau 

alţi factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- fluctuaţia necontrolată a 

Modulul pus în 

aplicare 

Î.S. 

„Fintehinform

” 

DGSB 

 

Activitate realizată în termen 

Modulul „Alocații bugetare” a fost pus în aplicare, 

începînd cu procedura de întocmire a bugetului 

provizoriu pe anul 2016. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

modificare a bugetului” 

în SIMF 

personalului calificat 

6.1.2. Implementarea 

aplicaţiei 1C integrată cu 

Sistemul informaţional 

de management financiar 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

-  defecţiuni tehnice sau 

alţi factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile; 

- abilităţi insuficiente de 

implementare a sistemului 

Sistem  

implementat 

DGTS 

Î.S. 

„Fintehinform

” 

Activitate realizată în termen 

Aplicaţia 1C  a fost integrată cu Sistemul informaţional 

de management financiar, respectiv implementată în 600 

autorități/instituții bugetare. 

Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru 

vămuirea mărfurilor în vamă 

7.1. Simplificarea şi 

uniformizarea 

procedurilor de vămuire 

a mărfurilor prin 

preluarea experienţei 

ţărilor UE în domeniu 

7.1.1. Implementarea 

procedurii de declarare 

electronică 

Pe parcursul 

anului  
Risc extern 

- interes scăzut din partea 

mediului de afaceri; 

- nerealizarea în termen a 

activităţilor conexe de 

către participanţii din 

exterior 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent de a 

prelucra informaţia; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

100% declaraţii 

vamale de export 

perfectate 

electronic; 

Creşterea 

ponderii 

declaraţiilor 

vamale 

perfectate 

electronic pînă la 

20% la import 

SV 

 
Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 indicatorii stabiliţi au înregistrat 

următoarele valori: 

- ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 

97,91%, comparativ cu cca 65% în anul 2015; 

- ponderea importului perfectat electronic din totalul 

importului a constituit cca 18,03%, comparativ cu cca 

4,5% în anul 2015. 

Totodată, în vederea promovării declarării electronice au 

fost organizate 7 şedinţe ale Comitetului Consultativ şi 5 

conferinţe informative cu suportul USAID BRITE. 

 

7.1.2. Dezvoltarea 

programului “Agent 

economic autorizat” 

(AEO) 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- tergiversarea aprobării 

actelor normative din 

cauza instabilităţii politice; 

- interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

Risc intern 

- sporirea măsurilor de 

securitate la frontieră pe 

fundalul creşterii sporite a 

fluxului de mărfuri 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului; 

Numărul 

programelor de 

recunoaştere 

AEO cu alte 

state iniţiate; 

Nr. de Agent 

Economic 

Autorizat 

SV în comun 

cu  

DGPLFV 

 

Activitate realizată în termen 
La finele anului 2016 numărul titularilor de certificate 

AEO a constituit 102 agenţi economici. 

Proiectul-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului 

AEO, lansat la 1 iulie 2015, la punctul de trecere a 

frontierei de stat Leuşeni-Albiţa (prin Ordinul 

Serviciului Vamal nr. 241-O din 23.06.2015 cu privire 

la punerea în aplicare a Proiectului pilot de 

recunoaştere AEO al UE), în urma evaluării pozitive 

din partea UE,  a fost extins pînă la finele anului 2017.  

În paralel, au fost iniţiate discuţii cu DGTAXUD privind 

recunoaştere mutuală a statutului AEO. 

În vederea promovării programului AEO, cu suportul 

TAIEX au fost organizate următoarele vizite de studiu: 

- în perioada 20-29 septembrie, Polonia, Otwock, cu 

participarea a 5 colaboratori din cadrul aparatului central 

al Serviciului Vamal; 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

- în perioada 01-03 noiembrie 2016, Republică Cehă, 

Praga, cu participarea a 3 colaboratori din cadrul 

aparatului central al Serviciului Vamal. 

Concomitent, au fost organizate 7 şedinţe ale Comitetului 

Consultativ şi 5 conferinţe informative cu suportul 

USAID BRITE. 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare: 

- a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de 

prelungire a termenului de plată a drepturilor de import 

pentru agenţii economici cu statutul de Agent Economic 

Autorizat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1373 din 

20.12.2016; 

- a fost elaborat regulamentul cu privire la utilizarea 

logo-ului AEO, care urmează să fie aprobat pe parcursul 

anului 2017; 

- a fost elaborat proiectul de modificare a Codului Vamal 

în vederea corelării cu normle noului Cod vamal al 

Uniunii nr. 952/2013, proiectul respectiv fiind inclus în 

Legea nr. 281 din 16.12.2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (ce ţine de politică 

fiscală şi vamală pe anul 2017). 

7.1.3. Dezvoltarea 

procedurilor simplificate 

de vămuire (declarare 

incompletă, simplificată 

şi vămuire la domiciliu) 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- limitarea finanţării 

externe şi bugetare 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ; 

- capacităţi insuficiente de 

creare a SI 

Studiu privind 

ajustarea 

cadrului 

normativ 

naţional la cel 

comunitar 

efectuat; 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului; 

Module 

informaţionale 

de proceduri 

simplificate 

testate şi 

funcţionale 

 

SV în comun 

cu 

DGPLFV 

Activitate nerealizată, transferată pentru anul 2017 

Extinderea procedurilor simplificate va fi posibilă după 

modernizarea sistemului Asycuda, conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru aprobarea 

Memorandumului de înţelegere dintre Serviciul Vamal 

de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 

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.  

Pe parcursul anului 2016 numărul beneficiarilor de 

vămuirea la domiciliu este de 45. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

7.1.4. Dezvoltarea 

sistemului de declarare 

prealabilă, conform 

practicilor UE 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- proiectele de acte 

normative şi legislative 

necesită o coordonare mai 

amplă şi examinare mai 

îndelungată 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului; 

Ordine SV 

aprobate 

SV în comun 

cu 

DGPLFV 

Activitate nerealizată, transferată pentru anul 2017 

Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă va fi 

posibilă după modernizarea sistemului Asycuda, conform 

Hotărîrii Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru 

aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre 

Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova 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.  

7.1.5. Asigurarea 

implementării tehnicilor 

moderne de control al 

valorii în vamă şi 

clasificare a mărfurilor 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ; 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă 

Ordine SV 

aprobate; 

Modulul 

„Valoarea în 

vamă”dezvoltat; 

Criterii de 

selectivitate 

create 

SV Activitate realizată în termen 

Modulul „Valoarea în vamă” este implementat, 

funcţional, integrat în SIIV „ASYCUDA WORLD” şi 

se utilizează la toate posturile vamale începînd cu 

20.01.2016, în conformitate cu Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 06-O din 14.01.2016. Concomitent, se lucrează 

la înlăturarea deficienţelor tehnice apărute. 

În vederea asigurării funcţionalităţii modulului sus-

menţionat, conform Ordinului Serviciului Vamal  nr. 05-

p/i din 14.01.2016, au fost instruiţi şefii Secţiilor venituri 

şi valoare în vamă din cadrul birourilor vamale.  

Pe parcursul anului 2016, în rezultatul analizei mărfurilor 

cu risc sporit de subevaluare au fost efectuate: 

- 23  solicitări de asistenţă administrativă;  

- 28 rapoarte pentru optimizarea criteriilor de 

selectivitate; 

- 24 rapoarte de efectuare a auditului post 

vămuire. 

Au fost create 263 criterii de selectivitate, actualizate  - 

84, anulate - 61. 

Totodată, a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea 

Guvernului nr. 974 din 15.08.2016 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de declarare a valorii în 

vamă a mărfurilor”, iar prin Ordinul Serviciului Vamal 

317-O din 07.09.2016 a fost aprobat Planul de acţiuni 

privind implementarea Hotărîrii Guvernului respective. 

7.2. Racordarea 

cadrului normativ 

naţional la standardele 

şi practicile UE printr-o 

abordare de ansamblu şi 

nediscriminatorie a 

7.2.1. Aplicarea 

corespunzătoare a 

Protocolului II al 

Acordului de Asociere 

privind definiţia noţiunii 

de „produse originare” şi 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă 

Numărul de 

certificate de 

origine eliberate; 

Numărul de 

proceduri de 

asistenţă 

SV Activitate realizată în termen 

În perioada  ianuarie – decembrie 2016, organele vamale 

ale Republicii Moldova au eliberat 20482 certificate de 

circulaţie EUR1 pentru mărfurile exportate în UE, ceea 

ce constituie 54,6% din numărul total (37507) de 

certificate eliberate. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

regulilor de origine şi 

prin aplicarea uniformă 

a acestora pentru toate 

companiile de pe 

teritoriul Republicii 

Moldova, inclusiv din 

zonele economice libere 

metodele de cooperare 

administrativă 

administrativă Totodată, în cadrul asistenţei administrative, statele 

membre ale UE au remis spre verificare 76 certificate de 

circulaţie eliberate de către organele vamale ale 

Republicii Moldova, iar Serviciul Vamal a remis în 

adresa autorităţilor vamale ale UE – 122 certificate EUR 

1.  
7.2.2. Dezvoltarea 

statutului de exportator 

aprobat 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- interes scăzut din partea 

titularilor de proceduri 

simplificate 

Risc intern 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă 

Numărul 

exportatori 

aprobaţi; 

Numărul 

exporturilor 

preferenţiale 

efectuate în baza 

declaraţiei de 

origine 

SV Activitate realizată în termen  
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 16.06.2015 

„Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 

din Codul vamal al Republicii Moldova” a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi 

retragere a certificatului de exportator aprobat (Monitorul 

Oficial 150-159/428, 19.06.2015). 

Au fost eliberate 5 certificate de exportator aprobat.  

Pe parcursul perioadei de raportare: 

- exportatorii aprobaţi au întocmit 2550 declaraţii de 

origine pentru mărfurile originare exportate în UE; 

- au fost eliberate 20482 certificate de circulaţie EUR1 

pentru mărfurile exportate în UE, ceea ce constituie 

54,6% din numărul total (37507) de certificate eliberate. 

 7.2.3. Asigurarea 

modificării cadrului 

normativ în domeniul 

regulilor originii 

mărfurilor în contextul 

acordurilor de comerţ 

liber care urmează a intra 

în vigoare pe parcursul 

anului 2016 (Convenţia 

PEM, Acord cu Turcia, 

etc) 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- proiectele de acte 

normative şi legislative 

necesită o coordonare mai 

amplă şi examinare mai 

îndelungată 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ 

Proiecte de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului; 

Ordine SV 

aprobate 

SV în comun 

cu 

DGPLFV 

Activitate realizată în termen 

A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr.183-O 

din 31.05.2016 cu privire la modificarea Ordinului 

nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor 

tehnice privind completarea certificatelor de origine 

preferenţială a mărfurilor. 

 (Monitorul Oficial Nr. 157-162/1015 din 10.06.2016) 

Prin Decizia nr. 1 din 06.10.2016 a Subcomitetului 

Vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova de 

înlocuire a Protocolului II la Acordul de Asociere dintre 

Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

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

Republica Moldova, pe de altă parte, a fost  definită 

noţiunea de „produse originare” şi metodele de cooperare 

administrativă. 

Ca urmare, a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea 

Guvernului nr. 1402 din 23.12.2016 „Pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la 

completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul 

ulterior al certificatelor de origine preferenţială a 

mărfurilor” (Monitorul Oficial 478-490/1491, 

30.12.2016). 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

7.3. Implementarea 

Noului Sistem 

Computerizat de 

Tranzit (NCTS) 

 Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- tergiversarea acordării 

asistenţei de către donatorii 

externi   

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ; 

- capacităţi insuficiente de 

creare a SI 

2 proiecte 

lansate; 

Evaluarea 

iniţială a cadrului 

normativ 

efectuată; 

Sarcina tehnică a 

modului 

elaborată 

SV Activitate în curs de realizare 

În noiembrie 2014 a fost elaborată şi transmisă Comisiei 

Europene fişa de proiect TWINNING pentru 

dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea 

Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma 

aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a 

fişei de proiect a fost  iniţiată procedura de identificare a 

ţării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest 

context,  fişa de proiect a fost remisă pentru consultare la 

DG TAXUD, după care o să fie selectate ţările-partenere 

UE. 

În perioada 22 – 23 decembrie 2015 a fost definitivată 

specificaţia tehnică pentru proiectul aferent implementării 

sistemelor informaţionale NCTS şi selectivitate în tranzit. 

Proiectul în cauză urmează a fi iniţiat  pe parcursul anului 

2017, după modernizarea sistemului Asycuda, conform 

Hotărîrii Guvernului nr. 1258 din 16.11.2016 pentru 

aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre 

Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova 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. 

7.4. Dezvoltarea 

principiului 

selectivităţii controlului 

vamal 

7.4.1. Gestionarea 

eficientă a procesului de 

selectivitate în SI 

”Asycuda World” şi SI 

”Frontiera” 

Pe parcursul 

anului 
Riscuri externe 

- implicarea altor servicii 

de control (control 

veterinar, fitosanitar etc.) 

Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Micşorarea cotei 

declaraţiilor 

vamale import 

direcţionate pe 

culoarul roşu de 

vămuire pînă la 

10% şi pînă la 

20% pe culoarul 

galben de control 

Ordine SV 

modificate 

Numărul 

criteriilor 

active/create/mo

dificate/anulate/e

valuate 

Numărul 

consemnelor 

create/modificate

SV Activitate realizată în termen  
A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 229-O 

din 30.06.2016, fiind abrogat Ordinul Serviciului Vamal 

nr. 525-O din 30.12.14 „Referitor la aprobarea 

Regulamentului privind introducerea, modificarea şi 

anularea consemnelor în Sistemul de Riscuri a SI 

”FRONTIERA”. 

Cota declaraţiilor vamale de import direcţionate pe 

culoar roșu a constituit 7,68% şi pe culoar galben a 

constituit 18,96 %. 

La finele anului 2016, în sistemul de selectivitate au fost 

înregistrate 170 criterii  de selectivitate active.  

Pe parcursul anului 2016: 

- 263 criterii au fost create; 

- 84 criterii au fost modificate; 

- 61 criterii au fost anulate. 

Totodată, au fost evaluate 108 consemne, create – 3959,  

modificate – 277, anulate – 863. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

/anulate 

 7.4.2. Consolidarea 

procesului de analiză a 

riscurilor 

Pe parcursul 

anului 
Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Metodologia de 

profilare a 

riscurilor 

aprobată; 

2 şedinţe a 

Grupului de 

Management al 

riscurilor 

organizate; 

Numărul 
şedinţelor GLAF 

în cadrul 

birourilor vamale 

organizate; 

2 module a SI 

„Antifrauda” 

actualizate 

SV Activitate în curs de realizare 

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul birourilor 

vamale au fost organizate 14 ședințe a GLAF. 

A fost elaborată, cu suportul TAIEX,  şi aprobată, prin 

Ordinul Serviciului Vamal  

nr.05-O din 04.01.17, Strategia managementului 

riscurilor operaţionale a Serviciului Vamal al Republicii 

Moldova pentru anul 2017 şi  Planul de acţiuni pentru 

implementarea acesteia. Prin urmare, Metodologia de 

profilare a riscurilor va fi elaborată şi aprobată în baza 

Strategiei sus- menţionate. 

7.5. Modernizarea 

sistemelor 

informaţionale vamale 

şi a infrastructurii 

posturilor vamale 

7.5.1. Perfecţionarea şi 

dezvoltarea sistemelor 

informaţionale vamale, 

prin intermediul cărora 

se efectuează schimbul 

de informaţii în regim 

on-line între autorităţile 

care participă la 

controlul vamal 

mărfurilor şi mijloacelor 

de transport, conform 

principiilor “ghişeului 

unic” şi “o singură 

oprire”, avînd ca scop 

reducerea timpului de 

control 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- tergiversarea acordării 

asistenţei de către donatorii 

externi   

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

normativ; 

- capacităţi insuficiente de 

creare a SI 

Proiectului 

TWINNING 

pentru 

implementarea 

Ghişeului Unic 

lansat; Evaluarea 

iniţială a cadrului 

normativ 

efectuată; 

Sarcina tehnică 

elaborată 

SI „Frontiera” 

modernizat 

Modulul „Multi-

agency” 

modernizat 

SV Activitate în curs de realizare 

În noiembrie 2014 a fost elaborată şi transmisă Comisiei 

Europene fişa de proiect TWINNING pentru 

dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea 

Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma 

aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a 

fişei de proiect a fost  iniţiată procedura de identificare a 

ţării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest 

context,  fişa de proiect a fost remisă pentru consultare la 

DG TAXUD, după care o să fie selectate ţările-partenere 

UE. 

Prin Ordinul comun al Serviciului Vamal şi Agenţiei 

Naţionale pentru Siguranţă Alimentelor nr. 135-O/88 din 

06.04.15 a fost dat starul testării modulului Multi Agecy 

al SIIV Asycuda World la postul vamal Tudora - 

Starokazacie și aprobat Manualul de utilizare  a 

Modulului Multi Agency. În urma testării  acesta a fost 

implementat la nivel naţional începînd din  luna mai 

2016. 

La 1 martie 2016 a fost aprobat Ordinul comun al 

Serviciului Vamal şi Agenţiei Naţionale pentru 

Siguranţă Alimentelor nr. 63-O/40 „Cu privire la 

optimizarea procedurilor de export a produselor supuse 

controlului ANSA”, prin care se pune în aplicare modulul 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

MultiAgency la posturile vamale Tudora, Otaci, Sculeni, 

Ungheni c/f, Leuşeni, Giurgiuleşti-Galaţi, Giurgiuleşti-

Reni, Criva, Vălcineţ c/f. 

La 07.06.2016 a fost semnat Acordul de Colaborare 

între Serviciul Vamal şi Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor cu privire la controlul mărfurilor 

supuse supravegherii sanitar-veterinare şi fitosanitare 

care traversează frontiera vamală, prin care părţile 

colaborează în vederea implementării Modulului Multi  

Agency al Sistemului Informaţional Integrat Vamal 

(SIIV) Asycuda World în cadrul procedurilor de plasare a 

mărfurilor în regim vamal de import-export. 

7.5.2. Modernizarea 

infrastructurii posturilor 

vamale, implicit a 

punctelor de trecere a 

frontierei cu control 

comun 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- tergiversarea de către 

donatorii externi a 

asistenţei 

Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Proiectul pentru 

modernizarea a 3 

posturi vamale 

de frontieră 

lansat; 

Negocierile 

privind 2 puncte 

de trecere cu 

control comun la 

frontiera cu 

Ucraina 

promovate; 

Negocierile 

privind 

proiectul-pilot de 

control comun la 

frontiera cu 

România iniţiate 

SV Activitate în curs de realizare 

Serviciul Vamal, în comun cu Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală din România, au realizat un proiect 

comun de reabilitare şi modernizare a 3 puncte de 

trecere a frontierei moldo-române: Sculeni-Sculeni, 

Leuşeni-Albiţa, Giurgiuleşti - Galaţi. Drept urmare a 

consultărilor cu Consiliul de administrare a proiectelor, a 

fost elaborată şi remisă Fişa de proiect în vederea iniţierii 

proiectului menţionat. 

Este în proces de negociere inițierea contolului comun 

la 2 PTF: Kuciurgani și Griurgiulești-Reni. Totodată, este 

în proces de implementare proiectul de construcţie 

proiectul la PTF Palanca, fiind finalizate lucrările de 

proiectare. 

Concomitent, pentru dezvoltarea mecanismului de control 

comun la frontiera cu UE, la iniţiativa Serviciului Vamal, 

în cadrul şedinţelor Grupului de lucru pentru 

implementarea Cadrului Strategic de cooperare RM-UE 

în domeniul vamal, a fost instituit un grup de lucru 

bilateral moldo-român.  

În vederea implementării proiectului-pilot la PTF Cahul-

Oancea a fost elaborat proiectul Termenilor de referinţă. 

În vederea definitivării Termenilor de referinţă respective 

au avut loc 2 întrevederi de lucru a experţilor autorităţilor 

vamale şi poliţiilor de frontieră, pe 24 februarie 2016 şi 

21 aprilie 2016. 

După consultările cu organele de profil din România, a 

avut loc ședința de lucru între reprezentanții Serviciului 

Vamal și al Departamentului Poliției de Frontieră unde   

s-a convenit asupra elaborării proiectului acordului între 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Guvernul RM și cel al României privind efectuarea 

controlului comun la frontiera de stat moldo-română. 

Proiectul privind consolidarea managementului 

integrat al frontierelor prin controlul comun la frontieră 

şi schimbul de informaţii la frontiera Moldo-ucraineană 

(include dezvoltarea infrastructurii punctelor de trecere 

Pervomaisc-Kuciurgan şi Giurgiuleşti-Reni pentru 

realizarea controlului comun pe teritoriul Ucrainei; 

crearea punctului de contact Palanca; schimbul de 

informaţii în format electronic între poliţiile de frontieră 

ale Republicii Moldova şi Ucrainei) a fost acceptat de 

către Comisia Europeană pentru finanţare. 

Totodată, Serviciul Vamal a participat la elaborarea 

proiectului Acordului interstatal privind control comun 

între Republica Moldova şi România, care este transmis 

la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi 

prevede control comun în toate punctele de trcere a 

frontierei. 

7.5.3. Consolidarea 

capacităţilor tehnice a 

Centrului de 

monitorizare video a 

Serviciului Vamal în 

vederea asigurării 

supravegherii integrale a 

posturilor vamale 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- limitarea finanţării 

externe şi bugetare 

Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Iniţierea 

elaborării 

proiectului 

tehnic privind 

sistemul de 

supraveghere 

video a SV; 

35 posturilor 

vamale asigurate 

cu echipament 

necesar; 

50% posturilor 

vamale 

monitorizate 

SV Activitate realizată în termen 

În scopul consolidării capacităţilor tehnice ale Sistemului 

de supraveghere video a Serviciului Vamal, este în 

derulare proiectul PMA IMPACT. 

A fost modernizat sistemul de supraveghere video în 3 

posturi vamale: PVI Industriala, PVFI Otaci –Mogiliov-

Podolisk, PVFI Ocniţa-Sochireni. 

Au fost conectate la sistemul de supraveghere  video: PV 

Gura-Bîcului, Soroca –Ţekinovca, Cosăuți – Iampol, 

precum şi sediile birourilor vamale: Briceni şi Bălţi.  

34 posturi vamale sunt echipate cu camere video şi 

monitorizate, ceea ce constituie o pondere de 46% din 

totalul de posturi vamale.  

 

Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat  

8.1. Dezvoltarea şi 

modernizarea 

procedurilor de 

protecţie a proprietăţii 

intelectuale la frontiera 

8.1.1 Consolidarea 

interacţiunii de 

cooperare atît cu 

autorităţile publice 

abilitate cu funcţii şi 

responsabilităţi privind 

protecţia juridică a 

proprietăţii intelectuale, 

cît şi cu titularii de 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- interes scăzut din partea 

mediului de afaceri 

Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Numărul de 

activităţi cu 

autorităţile 

publice 

organizate; 

Majorarea pînă 

la 640 a 

numărului de 

obiecte de 

SV Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016, indicatorii stabiliţi au 

înregistrat următoarele valori: 

- 634 obiecte de proprietate intelectuală introduse în 

Registrul Serviciului Vamal; 

- 116 cereri de intervenție depuse în adresa Serviciului 

Vamal. 

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 915 din 

26.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind 



 38 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

drepturi de proprietate 

intelectuală 

proprietate 

intelectuală 

introduse în 

Registrul SV; 

Numărul 

cererilor de 

intervenţie 

depuse 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de către organele vamale (Monitorul Oficial 

nr.247-255/999 din 05.08.2016). 

 

8.1.2. Consolidarea 

capacităţilor privind 

asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate 

intelectuală 

Pe parcursul 

anului 
Riscuri interne 

- insuficienţa resurselor 

(tehnice, umane); 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat; 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă 

Numărul de 

activităţi de 

informare 

organizate 

SV Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 au avut loc: 

- 2 mese rotunde de comun cu AGEPI, EUBAM, OMPI 

(tematica – procedura de distrugere, combaterea  

fenomenului contrafacere); 

- 3 activități de instruire națională a 3 colaboratori 

vamali implicați în domeniul proprietății intelectuale. 

Concomitent, în cadrul Centrului de instruire au fost 

organizate 2 seminare pe tematica asigurării respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală, în cadrul cărora au 

fost instruiţi 20 colaboratori ai Secţiei Echipe Mobile. 

Urmare a întrevederii cu experţii a proiectului EU 

„Suport pentru aplicarea Drepturilor de proprietate 

intelectuală” şi AGEPI, Serviciul Vamal va beneficia de 

asistenţa tehnică în cadrul proiectului ce va demara în 

anul 2017. 

8.2. Optimizarea 

procedurii de control 

ulterior 

8.2.1. Modernizarea 

sistemelor 

informaţionale utilizate 

în cadrul procesului de 

control ulterior 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- defecţiuni tehnice; 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Modulul VI 

„Control 

ulterior” în SI 

„ANTIFRAU

DA” 

implementat; 

Numărul de 

criterii de 

selectivitate 

aferente 

culoarului 

albastru de 

vămuire; 

Numărul 

declaraţiilor 

vamale 

reverificate 

pe culoarul 

SV Activitate realizată în termen 

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 21-O din 28.01.2016 a 

fost implementat Modulul VI „Control ulterior” în SI 

„ANTIFRAUDA”. 

Au fost reverificate 4435 declarații vamale aferente 

culoarului albastru. 

Totodată, a fost organizat un curs de instruire 

profesională, inclusiv cu asistenţă externă, în cadrul 

căruia au fost instruiţi 10 colaboratori. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

albastru de 

vămuire 

 8.2.2. Sporirea eficienţei 

misiunilor de control 

ulterior 

Pe parcursul 

anului 
Riscuri externe 

- implicarea altor servicii 

de control 

Risc intern 

- neacoperirea necesităţilor 

de dezvoltare profesională 

continuă; 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Metodologie 

de planificare 

a controalelor 

ulterioare în 

baza analizei 

de risc 

revizuită; 

Asigurarea 

ponderii 

misiunilor 

control 

ulterior 

rezultative la 

nivel de 52%; 

Numărul de 

misiuni de 

control 

ulterior 

SV Activitate realizată parţial 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 

04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat 

şi Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire 

la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe 

perioada de la 1 aprilie 2016 pînă la 30 septembrie 2016, 

a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat. 

Astfel, începînd cu luna octombrie 2016 a fost reluată 

activitatea de efectuare a controalelor ulterioare.  

Respectiv, au fost efectuate 121 controale ulterioare, 

dintre care 101 controale rezultative, ponderea 

misiunilor de controale ulterioare rezultative fiind de 83 

%. 

Totodată, au fost elaborate seturi de reguli pentru 

regimurile vamale suspensive: perfecționare activă, 

perfecționare pasivă, admitere temporară, cît și pe 

domeniile: valoarea în vamă, clasificarea mărfurilor, 

originea mărfurilor și riscurile generale ale agenților 

economici. 

Întru eficientizarea  activităţii de analiză de risc, a fost 

elaborat şi înaintat caietul de sarcini pentru elaborarea 

programului informaţional în scopul automatizării 

procesului de analiză de risc la identificarea şi selectarea 

agenţilor economici pentru efectuarea controlului ulterior, 

care la momentul actual se examinează de către ÎS 

„Vamservinform”. 

Concomitent, a fost iniţiată ajustarea cadrului normativ 

din domeniul controlului ulterior la noile prevederi 

legale, fiind elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 

procedura de realizare a controlului ulterior de către 

organele vamale”. Proiectul respectiv a fost prezentat 

Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea 

expertizei anticorupţie. Metodologia de planificare a 

controalelor ulterioare în baza analizei de risc va fi 

revizuită după aprobarea proiectului respectiv. 

8.3. Analiza cadrului 

normativ în vederea 

îmbunătăţirii sistemului 

de aplicare a 

 Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

-  imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- proiectele de acte 

Analiza efectuată SV Activitate în curs de realizare 

În baza analizei efectuate, prin Legea nr. 138 din 

17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative au fost aprobate modificări la:  Codul vamal 

lex:LPLP200007201149
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

sancţiunilor normative şi legislative 

necesită o coordonare mai 

amplă şi examinare mai 

îndelungată 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a cadrului 

legislativ 

al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, 

Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea nr. 

1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea 

mediului, Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu 

privire la tariful vamal, Legea nr.160 din 22 iulie 2011 

privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător, Legii nr.172 din 25.07.2014 privind 

aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. 

Totodată, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (ce 

vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2017) a fost 

completat art. 232. „Sancţionarea materială a 

contravenţiilor vamale” al Codului vamal. Prevederile 

nou introduse au avut ca scop promovarea conformării 

voluntare a reprezentanţilor mediului de afaceri, prin 

eliberarea de la răspundere, sau aplicarea unei sancţiuni 

mai blînde. 

Totodată, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 297-O  

din 03.02.2016 a fost modificat Ordinul Serviciului 

Vamal nr. 27-O din 03.02.2016 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului referitor la procedura contravențională”. 

8.4. Facilitarea 

comerţului prin 

asigurarea unui control 

eficient, securitate şi 

prevenirea fraudei 

8.4.1. Organizarea şi 

desfăşurarea 

operaţiunilor comune 

antifraudă la frontiera de 

stat a  Republicii 

Moldova 

Semestrul II Risc extern 

- deficienţe de comunicare 

şi colaborare 

interinstituţională; 

- insuficienţa informaţiilor 

relevante privind starea 

generală a zonelor (ariilor) 

cu risc sporit 

Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat; 

- volumul exagerat de 

informaţii ce implică timp 

suplimentar pentru 

examinare 

 

 

Nr. de operaţiuni 

desfăşurate 

SV Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 au fost desfăşurate următoarele 

operaţiuni: 

- „Gryphon II” - operaţiune vamală internaţională privind 

combaterea traficului ilicit de ţigarete, produse de 

tutungerie şi a echipamentelor utilizate pentru fabricarea 

produselor de tutungerie (01.03 – 30.04.2016), organizată 

sub egida OMV; 

 - „ECLIPSE” - operaţiune vamală internaţională privind 

combaterea traficului ilicit de ţigarete şi produse de 

tutungerie (perioadele de desfăşurare: 22.02.2016 – 

06.03.2016; 07.03.2016 – 18.03.2016; 18.03.2016-

18.04.2016), organizată sub egida Centrului SELEC şi 

Directoratul general al vămilor din Albania; 

- Operaţunea de nivel naţional  „TRAFIC”  privind 

combaterea fraudelor vamale în ajunul sărbătorilor de 

Paşi, desfăşurată în perioada 15 – 30.04.2016; 

 - „LIOD II”  - operaţiune vamală internaţională privind 

combaterea traficului ilicit de droguri, substanţe 

psihotrope, precursori, mijloace valutare, produse de 

tutungerie, armament şi substanţe explozive pe cale 

lex:LPLP200007201149
lex:LPLP199711201380
lex:LPLP20110722160
callto:18.03.2016%20-18.04.2016
callto:18.03.2016%20-18.04.2016
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

aeriană (perioada 25.04.2016-25.05.2016), organizată sub 

egida Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale 

statelor membre ale CSI; 

- „Pangea IX” - operaţiune vamală internaţională privind 

combaterea traficului ilegal a produselor 

medicamentoase, inclusiv contrafăcute prin intermediul 

Internet-ului (31.05.2016-07.06.2016), organizată sub 

egida OIPC Interpol şi OMV; 

- Operaţiunea internaţională ,,Combaterea traficului ilicit 

de produse de tutun-2016”,  desfăşurată în perioada 

19.08.16-14.10.16, avînd ca scop combaterea traficului 

ilicit de produse din tutun peste frontiera de stat a 

Republicii Moldova cu România, iniţiată de către Agenţia 

Naţională a Administraţiei Fiscale din România, Serviciul 

Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Fiscal de Stat 

al Ucrainei; 

- Operaţiunea internaţională ,,Miraj”, organizată sub 

egida SELEC, în perioada 10-14 octombrie 2016, avînd 

ca scop combaterea traficului de persoane, migraţia 

ilegală, traficanţilor, transportatorilor şi a contrabandei de 

migraţie; 

- Operaţiunea internaţională ''KNOW-HOW II'' privind 

combaterea traficului ilicit de marfuri/bunuri şi produse 

farmaceutice contrafacute, sub egida SELEC, desfăşurată 

în perioada 07.11.16-18.11.16; 

- Operaţiunea internaţională ''OPSON VI'' privind 

combaterea traficului ilicit cu produse alimentare şi 

băuturi contrafăcute, organizată în baza Planului naţional 

de acţiuni elaborat de către IGP al MAI şi desfăşurat sub 

egida OIPC Interpol şi OEP Europol. Operaţiunea a 

început la data de 05.12.2016 şi se va finaliza la data de 

31.03.2017. 

Suplimentar la cele menţionate au fost organizate 

următoarele evenimente în domeniul antifraudă. 

În perioada 29.02.2016 – 01.03.2016, Comisia Europeană 

prin instrumentul TAIEX, a organizat un atelier de lucru 

în comun cu Guardia Civilă Spaniolă cu tematica 

„Traficul internaţional de droguri: haşiş şi heroină” cu 

participarea Serviciului Vamal al RM. 

La 03.03.2016 s-a desfăşurat Reuniunea 

interdepartamentală cu privire la desemnarea unui 

Coordonator Naţional în domeniul luptei cu contrabanda 

în Republica Moldova, organizatorul fiind  EUBAM. 

callto:25.04.2016-25.05.2016
callto:(31.05.2016-07.06.2016
callto:19.08.16-14.10.16
callto:07.11.16-18.11.16
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

În baza Ordinului Serviciului Vamal nr.67-o din 

03.03.2016 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru 

combaterea traficului ilicit de ţigarete pentru perioada 

anilor 2016-2018 şi s-a creat Grupul de lucru referitor la 

implementarea în practică a prevederilor Planului. 

În perioada 28.06.2016 – 01.07.2016  a avut loc a  21-a 

Conferință a Grupului de lucru privind lupta împotriva 

traficului ilicit cu țigarete, organizată de OLAF în or. 

Riga, Letonia. 

În perioada 03.10.2016 – 05.10.2016 a fost organizată a 

6–a şedința a Grupului de lucru privind infracțiunile 

contra mediului înconjurător și naturii, București, 

România, SELEC. 

La data de 25.10.16 a fost organizată o şedinţă de lucru 

comună cu EUBAM pe marginea progreselor înregistrate 

în vederea implementării Planului de acţiuni pentru 

combaterea traficului ilicit de ţigarete pentru perioada 

anilor 2016-2018. 

În perioada 01.11.2016 – 02.11.2016 s-a desfăşurat masa 

rotundă cu genericul “Cooperarea structurilor de forță în 

combaterea traficului ilicit de noi substanțe psihotropice 

în Europa de Est”, București, România, OSCE. 

Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizaţional şi instituţional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacităţii de administrare 

9.1. Crearea  unei 

structuri şi  asigurarea 

organizării  eficiente şi 

efective pentru 

executarea sarcinilor 

administraţiei fiscale 

 

9.1.1. Elaborarea 

proiectului legii pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative în scopul 

învestirii Serviciului 

Fiscal de Stat cu atribuţii 

de investigare şi 

urmărire penală 

Trimestrul II Risc extern                               

      - lipsa de consecvenţă 

şi susţinere politică în 

promovarea politicilor  

Risc intern 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională; 

- cunoaşterea şi 

documentarea insuficientă 

a activităţii/domeniului 

supus modificării 

normative; 

- complexitatea tematicii; 

- resurse financiare 

insuficiente  

 

 

Proiect elaborat 

 şi prezentat 

Guvernului 

IFPS Activitate realizată în termen 

Proiectul de lege privind completarea Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 

14 martie 2003 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.524 din 28.04.2016 şi adoptat în prima 

lectură în Parlament la data de 01.07.2016. 

Proiectul respectiv prevede abilitarea Serviciului Fiscal 

de Stat cu atribuții de organ de constatare al infracțiunilor 

prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din 

Codul penal.  
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

9.1.2. Implementarea 

acordului de grant pentru 

pregătirea proiectului 

Băncii Mondiale privind 

modernizarea 

administrării fiscale 

(TAMP) 

Semestrul I 

 

 

Semestrul II 

Risc intern 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare; 

- cunoaşterea insuficientă a 

procedurilor Băncii 

Mondiale precum şi ale  

bunelor practici întru 

descrierea şi cartografierea 

proceselor; 

- resurse financiare 

insuficiente 

Catalogul 

proceselor 

aprobat; 

Cerinţe ale SII 

aprobate  

IFPS Activitate realizată în termen 

Ca rezultat al realizării Proiectului pregătitor pentru 

implementarea TAMP au fost elaborate și aprobate, în 

cadrul şedinţei Comitetului director al proiectului din 

data de 25 aprilie 2016, următoarele livrabile: 

- catalogul proceselor de business al Serviciului Fiscal de 

Stat, care include descrierea a 124 procese identificate 

în două versiuni (română şi engleză); 

- catalogul de cerințe și specificații pentru viitorul sistem 

informațional integrat de management fiscal (SIMF); 

- raportul de tranziție, care include strategia de achiziții  

pentru SIMF. 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Unificarea şi 

majorarea independenţei 

Serviciului Fiscal de Stat 

Trimestrul II Risc extern 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea politicilor  

Risc intern 

- resurse umane, 

financiare, tehnice 

insuficiente 

Concept de 

reorganizare a 

SFS elaborat 

 

IFPS 

 
Activitate realizată în termen 

Conceptul de reorganizare a Serviciului Fiscal de Stat a 

fost elaborat de echipa de implementare a 

managementului schimbării, constituită prin Ordinul 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.539 din 

14.06.2016, acceptat în cadrul ședinței interne a 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la data de 

06.07.2016  şi urmează a fi aprobat la Colegiul 

Ministerului Finanțelor. 

 9.1.4. Înaintarea 

propunerilor de 

modificare a legislaţiei 

în vederea excluderii 

activităţilor non fiscale 

administrate în prezent 

de către Serviciul Fiscal 

de Stat 

Semestrul II       Risc intern 
- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare; 

- tergiversarea elaborării 

promovării proiectelor de 

legi despre excluderea 

activităţilor non-fiscale din 

atribuţiile SFS 

Propuneri 

formulate 

IFPS 

DGPLFV 
Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat a formulat  şi a înaintat 3 propuneri de 

modificare a legislaţiei ce țin de excluderea activităților 

non-fiscale administrate în prezent de către Serviciul 

Fiscal de Stat. Dat fiind complexitatea subiectului şi 

necesitatea identificării autorităţii care va prelua 

atribuţiile respective, acţiunea dată se va realiza în 

perioada următoare. 

Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate şi modernizarea modalităţii de abordare a 

conformării contribuabililor 

10.1. Dezvoltarea 

continuă a strategiei 

generale de conformare 

prin elaborarea şi 

implementarea 

programelor anuale de 

10.1.1. Elaborarea  

Programului de 

conformare a 

contribuabililor pentru 

anul 2016 

Semestrul I Risc intern 

- insuficienţa surselor de 

informare utilizate pentru 

analiză, pe baza criteriilor 

de risc, la elaborarea 

programului de conformare  

Program elaborat 

şi aprobat 

IFPS Activitate realizată în termen 

Programul de conformare voluntară a contribuabililor  

pentru anul 2016 a fost aprobat prin Ordinul 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 

26.04.2016. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

conformare fiscală 10.1.2. Monitorizarea 

implementării 

prevederilor stabilite în 

Programul de 

conformare a 

contribuabililor pentru 

anul 2016 

Semestrul II Risc intern 

 - abilităţi insuficiente de 

analiză, monitorizare şi 

implementare a 

programului de conformare 

3 rapoarte 

elaborate; 

Ponderea 

impozitelor la 1 

leu vînzare în 

urma acţiunilor 

de conformare 

voluntară 

majorată în 

mediu cu 20% 

comparativ cu 

perioada similară 

a anului 

precedent la 

contribuabilii din 

lista selectată 

IFPS Activitate realizată în termen 

Au fost întocmite şi aprobate de către conducerea 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 4 rapoarte 

privind rezultatele implementării Programului privind 

conformarea voluntară a contribuabililor pentru 12 luni 

ale anului 2015 şi pentru trimestrele I-III ale anului 

2016 și publicate pe site-ul oficial www.fisc.md.  

Raportul privind rezultatele implementării Programului 

privind conformarea voluntară a contribuabililor pentru 

trimestrul IV al anului 2016, urmează a fi generalizat şi 

publicat în luna ianuarie 2017. 

Conform indicatorilor prevăzuţi în Planul-tip, aprobat 

prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 

nr.772 din 12.08.2016 la situaţia din 30.09.2016, 

ponderea impozitelor şi taxelor calculate la un leu 

vînzări în urma acţiunilor de conformare s-a majorat cu 

15%, comparativ cu 31.12.2015, la 62% din 

contribuabilii monitorizaţi în afara Programului de 

conformare, ceea ce este o supraîndeplinire cu 12%. 

10.2. Dezvoltarea unei 

strategii de conformare 

în baza unui sistem 

comprehensiv de 

evaluare şi gestionare a 

riscului pentru 

persoanele fizice cu 

venituri foarte mari 

10.2.1. Elaborarea 

Programului de 

conformare a 

persoanelor fizice cu 

venituri  mari pentru 

anul 2017-2018 

Semestrul II Risc intern 

- insuficienţa surselor de 

informare utilizate pentru 

analiză, pe baza criteriilor 

de risc, la elaborarea 

programului de conformare  

Program elaborat 

şi aprobat 

IFPS Activitate realizată parțial  
Pe parcursul semestrului II al anului 2016 a fost elaborat  

Programul de conformare a persoanelor fizice cu 

venituri mari pentru 2017-2018. Însă, în baza 

recomandărilor FMI, urmează a fi modificată structura 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Din această cauză 

este necesar un concept nou de administrare a 

persoanelor cu venituri mari. Astfel, la moment se 

lucrează la elaborarea unei Strategii  de conformare a 

persoanelor fizice contribuabili mari pentru 2017-2019, 

luînd în considerație toate recomandările FMI. 

Concomitent, conform Planului de acțiuni de realizare a 

recomandărilor FMI,   termenul pentru aprobarea 

Strategiei  de conformare a persoanelor fizice 

contribuabili mari este 31.03.2017.   
10.2.2. Implementarea 

Programului de 

conformare a 

persoanelor fizice cu 

venituri  mari pentru 

anul 2016 

Trimestrul 

IV 
Risc intern 

 - abilităţi insuficiente de 

analiză, monitorizare şi 

implementare a 

programului de 

conformare; 

- neidentificarea promptă a 

nerespectării activităţilor şi 

Majorarea sumei 

impozitului pe 

venit reţinut de 

la persoanele 

fizice pentru anul 

2016 nu mai 

puţin de 5% in 

comparaţie cu 

IFPS Activitate realizată în termen 

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost efectuate 67 

verificări fiscale prealabile. Totodată, au fost efectuate 

53 controale fiscale, în baza propunerilor constatate în 

rapoartele de verificare fiscală.   

Suma impozitului pe venit reținut la sursă (achitat la 

buget) al persoanelor fizice din lista de risc s-a majorat cu 

142,8%. 

http://www.fisc.md/
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

acţiunilor stabilite în 

Programul de conformare  

anul 2015 Impozitul  pe venit reținut la sursa de plata pentru 

subiecții art.2263  din Codul Fiscal, care au fost supuși 

verificării a înregistrat o creștere de 155,3%. 

Impozitul pe venit, achitat în urma prezentării CET08 

(toate persoanele fizice, inclusiv subiecții art.2263 din 

Codul fiscal)  s-a majorat cu 218,6%. 

10.3. Elaborarea 

politicilor 

comprehensive pentru 

prevenirea şi 

combaterea evaziunii şi 

fraudei fiscale prin 

consolidarea 

capacităţilor de 

investigare a fraudelor 

şi dezvoltarea 

sistemului de 

identificare a riscurilor 

de evaziune fiscală 

10.3.1. Elaborarea 

sistemului informaţional 

automatizat 

”Managementul 

riscurilor de conformare” 

Semestrul II Risc intern 
- cunoaşterea şi 

documentarea insuficientă 

a activităţii/domeniului 

supus elaborări şi 

implementării;  

- complexitatea tematicii;  

- resurse financiare limitate 

Specificaţii 

tehnice aprobate;  

Sistem 

informaţional 

elaborat şi 

implementat; 

Metodologie de 

estimare a 

decalajului fiscal 

elaborată 

IFPS Activitate realizată parțial 

Metodologia de estimare a decalajului fiscal a fost 

aprobată  prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat nr. 775 din 18.08.2016. 

Totodată, pe parcursul anului 2016: 

- a fost inițiată elaborarea Sistemului de analiză a 

riscurilor de conformare, care are drept scop optimizarea 

administrării fiscale prin asigurarea planificării 

controalelor fiscale și promovării conformării fiscale 

voluntare a contribuabililor în baza analizei riscurilor; 

- a fost elaborat caietul de sarcini al SIA ,,Managementul 

riscurilor de conformare”; 

- au fost elaborate Specificațiile tehnice destinate 

elaborării aplicației ,,Managementul Riscurilor de 

Conformare și Planificarea Acțiunilor Conexe”; 

-  a fost aprobată sarcina tehnică și primit în exploatare 

web serviciu privind schimb de informații cu Serviciul 

Vamal.  

Suplimentar, prin Ordinul IFPS nr. 470 din 26.05.2016 

,,Cu privire la completarea Normelor metodologice 

privind determinarea şi clasificarea riscurilor de 

conformare fiscală” au fost identificate şi elaborate 2 

riscuri de conformare fiscală în baza datelor obţinute de 

la Serviciul Vamal (R 319 şi R 320), anterior în baza 

datelor Serviciului Vamal fiind elaborat riscul R 316. 

Sistemul informațional urmează a fi dezvoltat și 

implementat pe parcursul anului 2017. 
10.3.2. Perfecţionarea 

mecanismelor şi 

instrumentelor software 

în scopul depistării 

rapide a fraudelor fiscale 

şi planificării 

controalelor în baza 

analizei de risc 

Trimestrul 

III 
Risc intern  

- insuficienţa cunoştinţelor 

şi a bunelor practici pentru 

elaborarea mecanismelor şi 

instrumentelor software; 

 - resurse financiare 

limitate; 

Mecanisme 

perfecţionate în 

scopul 

planificării 

controalelor în 

baza analizei de 

risc 

IFPS Acțiune realizată în termen 

Au fost elaborate și implementate rapoartele ,,Lista 

agenților economici care au avut livrări și/sau procurări 

de la întreprinderile anulate ca plătitori de TVA în sume 

mai mare sau egală cu….” și ,,Lista contribuabililor ce au 

prezentat declarația TVA12 cu sume livrării mai mare 

decât sau egală cu suma indicată”, care au menirea de a 

facilita modalitatea de selectare a agenților economici cu 

un grad sporit de risc, în procesul de planificare a 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

controalelor privind administrarea TVA.  

Aceste rapoarte pot fi generate on-line în Registrele 

disponibile prin intrare autorizată la Capitolul TVA.  

De asemenea, conform recomandărilor FMI,  Î.S 

,,Fiscservinform”, la solicitarea  Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat,  urmează să creeze un raport aferent 

declarației cu privire la disponibilitatea serviciilor 

bănești. 

10.4. Lărgirea 

spectrului de servicii 

prestate contribuabililor 

prin dezvoltarea şi 

implementare a unor 

sisteme informaţionale 

automatizate eficiente şi 

operaţionale 

10.4.1. Dezvoltarea 

modulului de generare a 

facturii de plată „Cont 

unic” în cadrul SIA 

”Contul curent al 

contribuabilului” 

Semestrul II Risc intern  

- insuficienţa cunoştinţelor 

şi a bunelor practici pentru 

elaborarea SIA; 

 - resurse financiare 

limitate; 

- elaborarea sarcinilor 

tehnice cu posibile 

omisiuni/erori 

Modul testat şi 

implementat 

IFPS Activitate realizată parţial 

A fost elaborat modulul de generare a facturii de plată 

„Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al 

contribuabilului”, care permite achitarea unică a tuturor 

obligațiilor fiscale, fapt ce va reduce semnificativ 

cheltuielile financiare și va economisi timpul 

contribuabililor. Modulul respectiv a fost testat, urmînd a 

fi aprobat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de 

Stat privind darea în exploatare a acestuia. 
Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziţii publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene 

11.1. Armonizarea 

cadrului legislativ şi 

normativ naţional în 

domeniul achiziţiilor 

publice la Acquis-ul 

comunitar 

 

11.1.1. Elaborarea şi 

promovarea actelor 

normative necesare 

implementării Legii 

privind achiziţiile 

publice nr. 131 din 

03.07.2015 

Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- imprevizibilitatea  

deciziilor politice şi 

schimbări în structura şi 

mecanismul 

guvernamental; 

- tergiversarea avizării 

proiectelor de hotărîre de 

către alte autorităţi publice 

şi parteneri sociali 

Risc intern 
- posibile deficienţe de 

colaborare  

16 proiecte 

elaborate şi 

prezentate 

Guvernului  

SPRAP 

AAP 
Activitate realizată parţial 

Pe parcursul anului 2016, în vederea punerii în aplicare a 

Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015  

au fost elaborate şi aprobate 8 acte normative: 

- Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice 

de valoare mică”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia 

bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

grupului de lucru pentru achiziţii”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice 

folosind procedura de negociere”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de 

lucrări”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor 

economici”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

planificare a contractelor de achiziţie publică”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei 

operatorilor economici calificaţi”. 

Totodată, au fost elaborate, se ajustează conform avizelor 

recepţionate şi urmează a fi prezentate Centrului Naţional 

Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie 

următoarele proiecte: 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate 

specială de atribuire a contractului de achiziţie publică”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind Vocabularul Comun al 

achiziţiilor publice”. 

11.1.2. Elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a 

achiziţiilor publice 

Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- propuneri ale experţilor 

internaţionali 

incompatibile cu situaţia 

din ţară  

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

planificare strategică 

Strategie 

elaborată şi 

aprobată 

 

SPRAP 

AAP 
Activitate realizată în termen 

Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice 

pentru anii 2016-2020 şi Planul de acţiuni pentru 

implementarea acesteia a fost aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1332 din 14.12.2016 (Monitorul Oficial 

nr.459-471/1442 din 23.12.2016). 

 11.1.3. Elaborarea şi 

aprobarea Documentaţiei 

standard pentru 

realizarea achiziţiilor 

publice de lucrări 

Trimestrul II Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului de către alte 

autorităţi publice şi 

parteneri sociali 

Risc intern 

- nerealizarea în termen a 

activităţilor conexe 

Ordin elaborat 

 şi aprobat 

SPRAP Activitate realizată în termen 

Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor 

publice de lucrări a fost aprobată prin Ordinul 

ministerului finanţelor nr. 72 din 24 mai 2016 
(Monitorul Oficial nr.140-149/926 din 27.05.2016). 

  

 11.1.4.  Elaborarea şi 

aprobarea Documentaţiei 

standard pentru 

realizarea achiziţiilor 

publice de bunuri şi 

servicii 

Trimestrul II Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului de către alte 

autorităţi publice şi 

parteneri sociali 

Risc intern 

- nerealizarea în termen a 

activităţilor conexe 

Ordin elaborat 

 şi aprobat 

SPRAP Activitate realizată în termen 

Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor 

publice de bunuri şi servicii a fost aprobată prin 

Ordinul ministerului finanţelor nr. 71 din 24 mai 2016 
(Monitorul Oficial nr.140-149/925 din 27.05.2016). 

 

11.2. Reformarea 

instituţională a Agenţiei 

Achiziţii Publice prin 

11.2.1. Elaborarea 

Regulamentului cu 

privire la organizarea şi 

Semestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului  

SPRAP 
AAP 

Prin Legea nr. 229 din 23 septembrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

responsabilitatea elaborării şi aprobării Regulamentului 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

descentralizarea 

competenţelor şi 

crearea organismului 

naţional independent de 

soluţionare a 

contestaţiilor 

funcţionarea Agenţiei de 

Soluţionare a 

Contestaţiilor 

politice şi schimbări în 

structura şi mecanismul 

guvernamental; 

- tergiversarea adoptării 

proiectului de hotărîre 

Risc intern 

- deficienţe de comunicare 

şi colaborare instituţională  

cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru  Soluţionarea Contestaţiilor a 

fost transferată în competenţa  Parlamentului. 

Regulamentul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 271 din 15 decembrie 2016 

(Monitorul Oficial nr.478-490/965 din 30.12.2016). 

11.3. Extinderea 

numărului de utilizatori 

ai sistemului electronic 

al achiziţiilor publice 

11.3.1. Includerea în SIA 

„Registrul de Stat al 

Achiziţiilor Publice” a 

noilor autorităţi 

contractante 

 

Semestrul II Risc extern 

- interes redus din parte 

autorităţilor contractante 

Risc intern 

- defecţiuni tehnice sau alţi 

factori ce pot duce la 

situaţii imprevizibile 

Nr. utilizatorilor 

noi 

AAP Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost incluse în  SIA 

„Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”: 

- 429 utilizatori noi din numărul total de 1333 utilizatori; 

- 90 autorităţi contractante din numărul total de 320 

autorităţi contractante. 

 

Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul 

adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice 

12.1. Promovarea 

proiectului de lege cu 

privire la Inspectoratul 

Financiar de Stat 

 Semestrul II Risc extern  

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice; 

- tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali; 

- necesitatea coordonării 

suplimentare a proiectului 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

IF Activitate în curs de relizare 

Proiectul în cauză a fost elaborat şi este la etapa de 

avizare internă. 

12.2. Intensificarea 

controlului asupra 

gestionării resurselor 

financiare, inclusiv a 

companiilor aflate în 

posesia statului, în baza 

evaluării gradului de 

risc 

extern (gestiunea 

corectă a fondurilor 

europene) 

12.2.1. Efectuarea 

verificărilor, asupra 

operaţiunilor financiare 

cu fondurile europene, 

pentru a asigura 

gestiunea corectă a 

acestora 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională 

Risc intern 

- insuficienţa resurselor 

umane 

Numărul de 

verificări 

efectuate; 

Încălcări 

depistate 

IF Activitate nerealizată 

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost efectuate 

verificări asupra operaţiunilor financiare cu fondurile 

europene, dat fiind faptul că în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind 

moratoriul asupra controlului de stat şi Hotărîrii 

Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la 

prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe 

perioada de la 1 aprilie 2016 pînă la 30 septembrie 2016, 

a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat.  

Verificările asupra operaţiunilor financiare cu fondurile 

europene se vor efectua pe parcursul anului 2017. 

12.3. Modernizarea 

procedurilor, practicilor 

şi metodelor de control 

Actualizarea normelor 

metodologice privind 

efectuarea inspectării 

financiare 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- insuficienţa resurselor 

umane; 

- - abilităţi insuficiente de 

Norme 

metodologice 

actualizate 

 

IF Activitate realizată în termen  

Normele metodologice privind efectuarea inspectării 

financiare au fost actualizate, reeditate şi aprobate prin 

Ordinul Inspecţiei Financiare nr. 15 din 12 decembrie 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

actualizare a cadrului de 

reglementare 

2016. 

12.4. Îmbunătăţirea 

cooperării cu 

organizaţiile externe 

 Pe parcursul 

anului 
Risc extern  

 - implicarea insuficientă a 

altor organe de control;  

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională 

Acorduri de 

colaborare 

semnate 

IF Activitate nerealizată 

Activitatea respectivă va fi realizată odată cu adoptarea 

proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de 

Stat. 

12.5. Dezvoltarea 

capacităţilor în 

domeniul controlului 

financiar 

12.5.1. Elaborarea 

programului de instruire 

internă şi externă 

Trimestrul I Risc extern 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

interinstituţională 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a documentelor 

de politici 

Program elaborat  

şi aprobat  

 

IF Activitate realizată în termen  

Planul-grafic  de instruire internă şi externă pentru 

semestrul I al anului 2016 a fost elaborat şi aprobat la 

data de 01.02.2016, iar  Planul–grafic de instruire 

internă/externă pentru  semestrul II al anului 2016 a fost 

aprobat la data de 15.07.2016. 

 12.5.2. Instruirea 

angajaţilor Inspecţiei 

Financiare privind 

controlul adecvat al 

veniturilor şi al 

cheltuielilor publice 

Pe parcursul 

anului  
Risc extern 

- posibile deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

interinstituţională 

Risc intern 

- insuficienţa resurselor 

financiare 

Numărul de 

instruiri 

organizate; 

Numărul de 

persoane 

instruite 

IF Activitate realizată în termen 

A fost desfăşurat un seminar privind corectitudinea 

utilizării banilor publici în cadrul implementării 

proiectelor de  investiţii capitale, precum şi a mijloacelor 

financiare din fondul de subvenţionare a producătorilor 

agricoli, la care au participat 26 angajaţi ai Inspecţiei 

Financiare. 

12.6. Îmbunătăţirea 

calităţii raportării şi 

promovarea imaginii 

Inspecţiei Financiare 

12.6.1. Publicarea pe 

pagina oficială a 

rapoartelor de activitate 
 
 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative  

Risc intern 

- abilităţi insuficiente ale 

personalului în perceperea 

şi identificarea 

informaţiilor 

Rapoarte, 

informaţii 

plasate pe pagina 

web 

IF 

 

 

 

 

 

Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 pe pagina oficială a Inspecţiei 

Financiare a fost publicată informaţia privind 

rezultatele activităţii de inspectare efectuate în anul 

2015, precum şi alte informaţii ce ţin de activitatea 

Inspecţiei Financiare. 
 

Obiectiv nr. 13: Consolidarea şi asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat 

13.1. Asigurarea 

efectuării 

monitoringului şi 

analizei rezultatelor 

financiare ale 

întreprinderilor de stat 

şi a societăţilor 

comerciale cu capital 

13.1.1. Analiza 

situaţiilor financiare ale 

întreprinderilor de stat şi 

a societăţilor comerciale 

cu capital integral sau 

majoritar de stat 

 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- neprezentarea situaţiilor 

financiare, rapoartelor 

statistice de către 

întreprinderile de stat şi 

societăţile comerciale cu 

capital integral sau 

majoritar de stat; 

Numărul de note 

analitice 

elaborate şi 

prezentate 

DARASSF Activitate realizată în termen 
 

A fost prezentată Guvernului şi respectiv, Agenţiei 

Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, 

Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar 

al activităţii economico-financiare în anul 2015 a 

întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni: 

- pentru anul 2015, prin adresările nr. 16-03/466/567 din 

29.06.2016 şi nr. 16-07/467 din 29.06.2016; 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

integral sau majoritar 

de stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- modificarea pe parcursul 

anului a termenului de 

prezentare a situaţiilor 

financiare, rapoartelor 

statistice sau conţinutul 

acestora (indicatorii 

valorici); 

- prezentarea eronată a 

informaţiilor 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent de a 

prelucra informaţia 

- pentru trimestrul I al anului 2016, prin adresarea nr. 

16-03/571/708 din 10.08.2016 şi nr. 16-07/560 din 

08.08.2016; 

- pentru semestrul I al anului 2016, prin adresarea nr. 

16-03/659/832 din 27.09.2016 şi nr. 16-07/660 din 

27.09.2016; 

- pentru 9 luni ale anului 2016, prin adresarea nr. 16-

03/862 din 27.12.2016 şi nr.16-07/863 din 27.12.2016. 

De asemenea, în anul 2016 au fost efectuate 87 

monitorizări financiare pe autorităţi ale administraţiei 

publice care au în gestiune întreprinderi de stat şi 

societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, pentru rezultatele anului 2015, semestrul I al 

anului  2016, şi 9 luni ale anului 2016. 

13.1.2. Monitorizarea 

procesului de virare în 

bugetul de stat a 

defalcărilor şi 

dividendelor din profitul 

net al întreprinderilor de 

stat şi a societăţilor 

comerciale cu capital 

integral sau majoritar de 

stat, pentru anul 2015 

Pînă la data 

de 01 august 
Risc extern 

- managementul ineficient 

al entităţilor economice 

prin înregistrarea 

pierderilor nete; 

- neconformarea agenţilor 

economici privind 

distribuirea unei părţi din 

profitul net 

Notă 

informativă 

prezentată 

conducerii 

% executării 

parametrilor 

bugetari 

DARASSF  

IFPS 
Activitate realizată în termen  

Săptămînal, conform datelor Direcţiei generale Trezoreria 

de Stat se generalizează informaţia privind încasările la 

bugetul de stat a  dividendelor  şi defalcărilor din profitul 

net obţinut în anul 2015 al societăţilor comerciale cu 

capital de stat şi al întreprinderilor de stat. Astfel, pentru 

rezultatele obţinute în anul 2015, întreprinderile de stat au 

transferat în anul 2016 la bugetul de stat defalcări în 

valoare totală de 48,06 mil.lei, conform rectificărilor la 

Legea bugetului de stat pe anul 2016 rata îndeplinirii 

fiind de 101,4%, iar societăţile comerciale au transferat 

dividende în mărime de 76,34 mil.lei, conform 

rectificărilor prenotate rata îndeplinirii fiind de 100,5 la 

sută. 
Concomitent, la data de 28.07.2016, a fost prezentată 

conducerii Ministerului Finanţelor Nota informativă 

privind rezultatele aferente deciziilor de repartizare a 

profitului net obţinut în anul 2015 de întreprinderile de 

stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi a încasărilor la buget conform 

termenilor stabiliţi de legislaţie. 
Totodată, în cadrul notelor analitice privind rezultatele 

monitoringului financiar al activităţii economico- 

financiare în anul 2015, semestrul I, 2016, 9 luni ale 

anului 2016 a întreprinderilor de stat şi societăţilor 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au fost 

atenţionate autorităţile administraţiei publice cu privire la 

necesitatea achitării de către entităţile cu capital de stat 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

administrate a dividendelor şi defalcărilor din profitul net 

obţinut în anul 2015. 

13.1.3 Elaborarea 

informaţiei aferente 

activităţii întreprinderilor 

de stat şi a societăţilor 

comerciale cu capital 

integral sau majoritar de 

stat, reflectată în 

sistemul de evidenţă al 

Serviciului Fiscal de 

Stat, pe autorităţi publice 

centrale, privind: 

- restanţele la impozite, 

taxe şi alte plăţi faţă de 

bugetul public naţional; 

- achitările pe toate 

tipurile de impozite şi 

taxe; 

- informaţia despre 

înlesnirile şi facilităţile 

fiscale acordate 

întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale 

cu capital integral sau 

majoritar de stat; 

- informaţia referitoare la 

modificarea termenului 

de stingere a obligaţiei 

fiscale (pe sume) şi 

achitarea obligaţiei 

fiscale conform 

contractelor încheiate, în 

conformitate cu art. 180 

al Codului Fiscal 

Trimestrial, 

în termen de 

40 zile de la 

finele 

trimestrului 

de gestiune 

Risc extern 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor; 

- posibilele deficienţe de 

comunicare şi colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent de a 

prelucra informaţia 

 

Informaţie 

întocmite şi 

prezentată 

DARASSF  

 

IFPS Activitate realizată în termen 

Au fost întocmite 4 informații aferente activităţii 

întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul 

de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat (pentru trimestrul 

IV al anului 2015, trimestrul I,  II şi III al anului 2016), 

care au fost utilizate în procesul de efectuare a 

monitoringului financiar al întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat.  

 

 13.1.4 Elaborarea 

informaţiei aferente 

întreprinderilor de stat şi 

a societăţilor comerciale 

cu capital integral sau 

majoritar public, 

referitoare la: 

Trimestrial, 

în termen de 

40 zile de la 

finele 

trimestrului 

de gestiune 

Risc extern 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi 

nerespectarea termenelor-

limită de prezentare a 

informaţiilor; 

- posibilele deficienţe de 

Informaţie 

întocmită şi 

prezentată 

DARASSF  

 

DGDP Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 au fost întocmite  4 informaţii 

privind debursările şi deservirea datoriei întreprinderilor 

de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat ce au contractat împrumuturi pe termen 

de un an şi mai mare de la băncile comerciale, şi 

informaţia privind datoriile întreprinderilor de stat şi 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

- debursările şi 

deservirea datoriei, în 

conformitate cu 

Regulamentul privind 

raportarea datoriei 

publice, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 

1136 din 18.10.2007; 

- datoriile pe 

împrumuturile 

recreditate din surse 

interne şi externe, 

precum şi împrumuturile 

acordate sub garanţia 

statului prin intermediul 

Ministerului Finanţelor 

comunicare şi colaborare 

instituţională şi 

interinstituţională 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent de a 

prelucra informaţia 

 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat pe împrumuturile recreditate din surse interne şi 

externe, precum şi împrumuturile acordate sub garanţie 

de stat, care au fost utilizate în procesul de efectuare a 

monitoringului financiar a entităţilor cu capital de stat.  
 

13.2. Asigurarea 

accesului la informaţia 

privind rezultatele 

activităţii economico-

financiare a 

întreprinderilor cu cotă 

majoritară de stat 

pentru anul 2015 

 Trimestrul 

III 
Risc extern 

- modificarea pe parcursul 

anului a termenului de 

prezentare a situaţiilor 

financiare, rapoartelor 

statistice sau conţinutul 

acestora (indicatorii 

valorici) 

Risc intern 

- incapacitatea sistemului 

informaţional existent de a 

prelucra informaţia 

Informaţie  

publicată 

 

DARASSF Activitate nerealizată 

Informaţia cu privire la rezultatele monitoringului 

financiar al activităţii economico-financiare în anul 2015 

a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat a fost întocmită şi 

prezentată conducerii spre coordonare, în termenii 

stabiliţi. La decizia conducerii a fost solicitat suportul 

IDIS Viitorul şi Expert-Grup la revizuirea raportului 

privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii 

economico-financiare a întreprinderilor de stat şi 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, pentru a fi  publicat ulterior pe site-ul ministerului. 

Pînă la momentul actual, nu a fost recepţionată de la IDIS 

Viitorul şi Expert-Grup o nouă versiune a raportului 

prenotat. 

13.3 Implementarea 

deplină a noii legi 

privind finanţele 

publice şi 

responsabilitatea 

bugetar-fiscală 

13.3.1. Ajustarea 

normelor privind 

monitoringul financiar în 

partea ce vizează 

autorităţile publice la 

autogestiune, cu excepţia 

celor responsabile 

exclusiv faţă de 

Parlament 

Semestrul II Risc extern 

- imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 

- reticenţa faţă de 

schimbări 

Norme ajustate 

 

DARASSF  
 

Activitate în curs de desfăşurare 
 

A fost elaborat proiectul Ordinului ministrului finanţelor 

cu privire la monitoringul financiar al autorităţilor 

publice la autogestiune, în scopul realizării prevederilor 

art. 76 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Reieşind din 

divergenţele de opinii ale direcţiilor implicate în avizare 

pe marginea modului de ţinere a evidenţei contabile a 

autorităţilor publice la autogestiune, acţiunea dată nu a 

avut finalitate în perioada planificată. 
Astfel, pentru a asigura actualizarea instrucţiunilor 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

interne în vederea stabilirii procedurii de efectuare a 

monitoringului financiar al activităţii autorităţilor publice 

la autogestiune, inclusiv reieşind din recomandările Curţii 

de Conturi, este necesară operarea modificărilor 

corespunzătoare în Regulamentul privind monitoringul 

financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al 

societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar 

public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 

21.10.2014. În conformitate cu Planul de acţiuni privind 

aprobarea Planului de acţiuni şi a termenilor de 

implementare a recomandărilor misiunii de audit, aprobat 

prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 95 din 15.07.2016, 

activitatea respectivă se va desfăşura pe parcursul anului 

2017. 

Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional şi a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova şi cele ale UE în domeniul 

contabilităţii şi al auditului 

14.1. Elaborarea actelor 

normative în domeniul 

contabilităţii şi 

auditului 

14.1.1. Elaborarea 

proiectului legii 

contabilităţii în redacţie 

nouă, în conformitate cu 

prevederile Directivei 

2013/34/UE a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 26 

iunie 2013 privind 

situaţiile financiare 

anuale, situaţiilor 

financiare consolidate şi 

rapoartelor conexe ale 

anumitor tipuri de 

întreprinderi 

Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali; 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea proiectului; 

-  diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare 

Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute; 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative; 

- abilităţi insuficiente de 

armonizare a actelor 

legislative la cele ale 

Uniunii Europene 

 

 

Proiect elaborat DRCASC Activitate realizată în termen 

Proiectul în cauză a fost elaborat şi este la etapa de 

avizare (la data de 05.12.2016 a fost prezentat spre 

avizare autorităţilor publice şi asociaţiilor profesionale în 

domeniu). Totodată, a fost definitivat Tabelul de 

concordanţă a proiectului Legii contabilităţii cu Directiva 

2013/34/UE, în vederea prezentării Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

14.1.2. Elaborarea 

proiectului legii privind 

activitatea de audit în 

redacţie nouă, în 

conformitate cu 

prevederile Directivei 

2006/43/EC a 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 17 

MAI 2006 privind 

auditul legal al conturilor 

anuale şi al conturilor 

consolidate 

Trimestrul 

IV 
Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului de lege de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali; 

- lipsa de consecvenţă şi 

susţinere politică în 

promovarea proiectului; 

-  diminuarea/întreruperea 

asistenţei tehnice din 

partea partenerilor de 

dezvoltare 

Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

- abilităţi insuficiente de 

elaborare a actelor 

legislative; 

- abilităţi insuficiente de 

armonizare a actelor 

legislative la cele ale 

Uniunii Europene 

Proiect elaborat DRCASC Activitate realizată în termen 

Proiectul în cauză a fost elaborat şi este la etapa de 

avizare (la data de 05.12.2016 a fost prezentat spre 

avizare autorităţilor publice şi asociaţiilor profesionale în 

domeniu). Totodată, a fost definitivat Tabelul de 

concordanţă a proiectului Legii privind auditul situaţiilor 

financiare cu Directiva 2006/43/EC, în vederea 

prezentării Centrului de Armonizare a Legislaţiei. 

14.1.3. Elaborarea 

proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 128 din 

08.02.2008 „Cu privire 

la Consiliul Consultativ 

pe lîngă Ministerul 

Finanţelor” 

Trimestrul 

III 
Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului hotărîrii de 

către autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

- prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

- tergiversarea examinării 

şi aprobării proiectului 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DRCASC Activitate realizată în termen  

Proiectul respectiv a fost elaborat şi transmis 

Guvernului spre examinare şi aprobare prin scrisoarea 

nr. 15-02/475/820 din 23.09.2016. 

14.1.4. Elaborarea 

proiectului de hotărîre a 

Guvernului „Cu privire 

la modificarea anexei nr. 

Trimestrul II Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului hotărîrii de 

către autorităţile publice şi 

Proiect elaborat 

şi prezentat 

Guvernului 

DRCASC Activitate realizată în termen  

Proiectul respectiv a fost elaborat, transmis Guvernului 

spre examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 15-

04/327/532 din 17.06.2016 şi aprobat prin Hotărîrea 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

4 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 1450 din 

24 decembrie 2007” 

partenerii sociali 

- prezentarea informaţiilor 

incomplete 

Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

- tergiversarea examinării 

şi aprobării proiectului 

Guvernului nr. 940 din 29.07.2016 „Cu privire la 

modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului 

nr.1450 din 24 decembrie 2007”. 

(Monitorul Oficial nr.247-255/1019 din  05.08.2016) 

14.1.5. Elaborarea 

proiectului Ordinului 

„Cu privire la  

modificarea şi 

completarea Ordinului 

Ministrului Finanţelor 

nr. 83 din 07.07.2011 cu 

privire la aprobarea 

Programului de 

examinare pentru 

conferirea calităţii de 

auditor pentru auditul 

general” 

Trimestrul I Risc extern 

- tergiversarea avizării 

proiectului  de către 

autorităţile publice şi 

partenerii sociali 

Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de realizare în urma 

apariţiei situaţiilor 

neprevăzute 

- tergiversarea examinării 

şi aprobării proiectului 

Ordin elaborat 

 şi aprobat 

DRCASC Activitate realizată în termen 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 a fost 

modificat şi completat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 20 din 29.02.2016 „Cu privire la 

modificarea şi completarea Ordinelor ministrului 

finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 

2014”. 

(Monitorul Oficial nr.59-67/397 din 18.03.2016) 

Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti 

15.1. Reprezentarea 

intereselor statului 

(Ministerului 

Finanţelor) în 

instanţele judecătoreşti 

15.1.1. Analiza cererilor 

de chemare în judecată şi 

formularea poziţiei 

ministerului asupra 

acestora, contestarea 

hotărîrilor judecătoreşti 

în ordinea de apel şi 

recurs; reprezentarea 

intereselor ministerului 

în cauze civile cu privire 

la insolvabilitate 

 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- lipsa citării fizice a 

ministerului; 

- neexpedierea în adresa 

ministerului a 

deciziei adoptate de 

instanţele de judecată 

 

Numărul 

referinţelor 

elaborate; 

Numărul 

cererilor de apel 

declarate; 

Numărul 

cererilor de 

recurs declarate; 

Numărul 

participărilor în 

adunarea/comitet

ul 

creditorilor şi în 

instanţele 

judecătoreşti 

 

 

DJ Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost: 

- elaborate 64 referinţe împotrivă cererilor de 

chemare în judecată depuse de reclamanţi; 

- declarate 41 cereri de apel împotrivă hotărîrilor 

primei instanţe; 

- declarate 35 cereri de recurs împotrivă hotărîrilor 

instanţelor ierarhic inferioare; 

- asigurată participarea la 31 şedinţe în cauzele cu 

privire la insolvabilitate în cadrul instanţelor de 

judecată. 



 56 

Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

Obiectivul nr. 16: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor 

16.1. Dezvoltarea 

sistemului de 

management financiar 

şi control în cadrul 

Ministerului Finanţelor 

16.1.1. Autoevaluarea 

sistemului de 

management financiar şi 

control  

Trimestrul I Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

sistematizare şi analiză a 

informaţiei 

Raport elaborat DAI Activitate realizată în termen 

Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, în cadrul 

Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura 

anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de 

management financiar şi control. În acest scop au fost 

distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul 

sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru 

fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per 

entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional 

de control intern, determinat conform criteriilor de 

apreciere ale sistemului de management financiar şi 

control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în 

Raportul privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de management financiar şi control în 

cadrul Ministerului Finanţelor, aprobat de ministrul 

finanţelor la data de 15.02.2016.  

16.1.2.  Raportarea 

sistemului de 

management financiar şi 

control şi emiterea 

declaraţiei privind buna 

guvernare 

10 aprilie Risc intern 

- caracterul subiectiv al 

rezultatelor autoevaluării 

sistemului de management 

financiar şi control 

Declaraţie emisă 

şi publicată 

DAI Activitate realizată în termen 

În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului 

de management financiar şi control, în baza rezultatelor 

obţinute şi reflectate în Raportul privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de management financiar şi 

control în Ministerul Finanţelor, la data de 17.02.2016 de 

către ministrul finanţelor a fost semnată Declaraţia 

privind buna guvernare care, ulterior, a fost publicată 

pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor şi poate fi 

accesată la adresa: 

http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatil

e%20ministerului/activitati%20realiyate/Declara%C5%A

3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF. 

16.1.3. Elaborarea 

Registrului riscurilor 

asociate atingerii 

obiectivelor Ministerului 

Finanţelor pentru anul 

2016 

Trimestrul I Risc intern 

 - tergiversarea prezentării 

informaţiilor de către 

factorii implicaţi 

Registru elaborat  DAMEP Activitate realizată în termen 

Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor 

Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 a fost elaborat şi 

prezentat conducerii la data de 25 februarie 2016. 

16.2. Evaluarea 

sistematică a 

managementului 

financiar şi controlului 

din cadrul ministerului 

16.2.1. Efectuarea 

misiunilor de audit, cu 

aspecte de evaluare a 

mediului de control, 

managementului 

performanţelor şi al 

Pe parcursul 

anului 
Risc extern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

Risc intern 

- reticenţa unităţilor 

auditate faţă de schimbări; 

17 rapoarte de 

audit intern 

elaborate; 

Cel puţin 75 % 

de recomandări 

aprobate şi 

DAI Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 23 misiuni de 

audit intern, din care: 

1) 17 misiuni de asigurare, evaluării fiind supuse 

următoarele domenii: 

- documentarea proceselor de bază; 

http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF
http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF
http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

riscurilor, descrierii şi 

revizuirii proceselor de 

bază (inclusiv a 

proceselor financiare), 

sistemelor curente de 

informare şi comunicare 

internă şi externă 

- abilităţi insuficiente de 

evaluare şi analiză a 

sistemelor operaţionale; 

- influenţă 

necorespunzătoare a 

auditorului intern; 

- conflict de interese între 

auditorul intern şi 

personalul unităţii auditate 

incluse în Plan 

de acţiuni 

privind 

implementarea 

recomandărilor 

de audit 

 

- 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. 

2) 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) 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. 

Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanţelor şi a instituţiilor subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a 

instituţiei 

17.1. Asigurarea 

transparenţei în 

activitatea ministerului, 

inclusiv a instituţiilor 

din subordine  

 

 

 

17.1.1. Plasarea pe 

pagina web a 

ministerului a rapoartelor 

şi  

informaţiilor aferente 

activităţii ministerului şi 

a instituţiilor din 

subordine 

 

Trimestrial Risc intern 

- incapacitatea evaluării 

totale/parţiale a 

indicatorilor de 

performanţă; 

- reticenţa faţă de 

schimbări; 

- prezentarea informaţiilor 

necalitative şi 

nerespectarea 

termenelor - limită de 

prezentare a 

informaţiilor; 

- neconformarea actorilor 

Numărul de 

informaţii/rapoar

te plasate 

DAMEP  

în comun cu 

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului  

Activitate realizată în termen  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate şi 

plasate pe pagina oficială a ministerului: 14 rapoarte, 

documente şi informaţii, inclusiv un comunicat de presă, 

după cum urmează: 

1. Raportul privind transparenţa în procesul decizional în 

cadrul Ministerului Finanţelor  în anul 2015, 

(http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz); 

2. Planul de activitate al Ministerului Finanţelor pentru 

anul 2016, (http://mf.gov.md/about/activit/planificate); 

3. Planul de activitate al Ministerului Finanţelor pentru 

anul 2016, actualizat  

(http://mf.gov.md/about/activit/planificate); 

4.Raportul de evaluare finală privind implementarea 

http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz
http://mf.gov.md/about/activit/planificate
http://mf.gov.md/about/activit/planificate
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

implicaţi la cerinţele legale 

de analiză şi 

raportare 

Planului de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 

2015, (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults); 

5. Informaţia privind rezultatele activităţii Ministerului 

Finanţelor pe parcursul anului 2015, 

(http://mf.gov.md/about/ %252Factivit/rezults); 

6. Raportul cu privire la măsurile întreprinse şi rezultatele 

obţinute pe parcursul anului 2015 în contextul Planului de 

acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, 

(http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim); 

7. Raportul  cu privire la progresele înregistrate pe 

marginea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 

2011-2016, pe parcursul semestrului I, 2016 

(http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim); 

8. Raportul  cu privire la progresele înregistrate pe 

marginea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 

2011-2016, pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 

(http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim); 

9. Raportul anual privind implementarea Programului 

anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru 

anul 2015, 

(http://mf.gov.md/transparencyprograme/report); 

10. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte 

normative pentru anul 2016, 

(http://mf.gov.md/transparency/programe/progr);  

11. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte 

normative pentru anul 2016, actualizat, 

(http://mf.gov.md/transparency/programe/progr); 

12. Raportul privind evaluarea finală a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 

2015, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp); 

13. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-

2020, pe anul 2016,(http://mf.gov.md/politici/sdmfp); 

14. Comunicatul de presă privind discuţiile pe marginea 

realizărilor implementării Strategiei de dezvoltare a MFP 

2013-2020, pe parcursul anului 2015, 

(http://mf.gov.md/politici/sdmfp). 

 

http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults
http://mf.gov.md/about/%20%252Factivit/rezults
http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim
http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim
http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim
http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/programe%20anuale/Raport%20anual%20privind%20implementarea%20Programului%20anual%20de%20elaborare%20a%20proiectelor%20de%20acte%20normative%20pentru%20anul%202014.docx
http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/programe%20anuale/Raport%20anual%20privind%20implementarea%20Programului%20anual%20de%20elaborare%20a%20proiectelor%20de%20acte%20normative%20pentru%20anul%202014.docx
http://mf.gov.md/files/files/Transparenta/programe%20anuale/Raport%20anual%20privind%20implementarea%20Programului%20anual%20de%20elaborare%20a%20proiectelor%20de%20acte%20normative%20pentru%20anul%202014.docx
http://mf.gov.md/transparencyprograme/report
http://mf.gov.md/transparency/programe/progr
http://mf.gov.md/transparency/programe/progr
http://mf.gov.md/politici/sdmfp
http://mf.gov.md/politici/sdmfp
http://mf.gov.md/politici/sdmfp
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

17.1.2. Asigurarea 

transparenţei prin 

furnizarea de informaţii 

care se referă la 

aspectele vamale 

publicului-ţintă şi 

societăţii per ansamblu 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

 - abilităţi insuficiente ale 

personalului în perceperea 

şi identificarea datelor 

100% proiecte de 

acte normative 

care afectează 

activitatea 

agenţilor 

economic 

consultate cu 

AIR publicate; 

Numărul de 

proiecte 

consultate; 

100% acte 

normative 

publicate în 

Monitorul 

Oficial; 

Numărul de acte 

normative 

publicate; 

20 de şedinţe a 

Comitetului 

Consultativ 

organizate 

 

SV Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016, indicatorii stabiliţi au 

înregistrat următoarele valori: 

- ponderea proiectelor de acte normative care afectează 

activitatea agenţilor economic consultate cu AIR a 

constituit 100%; 

- au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător, AIR 18 proiecte de acte 

normative; 

- ponderea proiectelor de acte normative care afectează 

activitatea agenților economic publicate în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova constituie 100% (23 acte 

normative).  

Totodată, de la început anului 2016, Serviciul Vamal de 

comun cu subdiviziunile teritoriale a organizat 7 

întruniri ale Comitetului Consultativ. 

Adițional, în perioada 19 – 22 aprilie 2016 au fost 

organizate, cu suportul USAID BRITE, 4 sesiuni de 

informare sub genericul „Reforme în domeniul vamal şi 

facilitării comerţului”. 

17.2. Publicarea  

informaţiilor relevante 

cu privire la asigurarea 

procesului decizional 

participativ la 

compartimentul 

„Transparenţa 

decizională” 

pe pagina web a 

ministerului 

şi pe platforma 

guvernamentală 

www.particip.gov.md  

 Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

-  deficienţe în 

funcţionalitatea reţelei 

internet; 

- posibile deficienţe de 

comunicare 

şi colaborare instituţională 

Informaţie  

accesibilă şi 

actualizată în 

termeni utili; 

Numărul 

proiectelor 

decizionale 

publicate 

Subdiviziunile 

din 

cadrul 

ministerului 

în comun cu 

SICMM şi e-

transformare şi 

Î.S. 

„Fintehinform

” 

Activitatea realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate 

următoarele informaţii: 

-     5 anunţuri de iniţiere; 

-  54 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md; 

- 51 proiecte de decizii pe portalul www.particip.gov.md. 

Totodată, conform Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 

09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional” şi  a 

Ordinului ministrului finanţelor nr. 129 din 04.10.2016 

„Cu privire la aprobarea Regulilor interne ce vizează 

procedurile de informare, consultare și participare în 

procesul de elaborare și adoptare a deciziilor” pe pagina 

web a ministerului au fost operate modificări în structura 

rubricii  „Transparenţa decizională”. 

Concomitent, au fost publicate: 

 -  circulara privind aplicarea bugetului provizoriu pe anul 

2016  

http://www.particip.gov.md/
http://www.mf.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod; 

- particularităţile privind elaborarea şi prezentarea de 

către autorităţile publice centrale a propunerilor la 

proiectul bugetului de stat pentru anul 2017 şi estimărilor 

pentru anii 2018-2019 și particularităţile privind 

elaborarea de către autorităţile administraţiei publice 

locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2017 şi a 

estimărilor pe anii 2018-2019  

http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod; 

- comunicat informativ privind decizia de blocare a unor 

alocații aprobate în bugetul de stat pe anul 2016, în partea 

ce se referă la transferurile de la bugetul de stat către 

bugetele locale (http://mf.gov.md/node/10377) ; 

- informația privind utilizarea fondului de rezervă și 

fondului de intervenție ale Guvernului 

(http://mf.gov.md/reports/13); 

- evoluția bugetului public național în dinamică 

(http://mf.gov.md/reports/evolutia_bpn). 

17.3. Asigurarea 

transparenţei bugetare 

17.3.1. Publicarea pe 

pagina web a 

ministerului a proiectelor 

legilor bugetare  

După 

necesitate 
Risc extern 

-  imprevizibilitatea 

deciziilor politice 

Risc intern 

- deficienţe în 

funcţionalitatea reţelei 

internet 

Informaţie 

relevantă 

accesibilă şi 

actualizată 

continuu 

DGSB 

 
Activitate realizată în termen 

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost plasat 

pe pagina web a MF la 17.05.2015 și la 24.05.2016 

(http://mf.gov.md/newsitem/10238, 

(http://mf.gov.md/newsitem/10256) , precum și pe pagina 

particip.gov.md la 27.04.2016   

(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3136). 

Propunerile de modificare a legii bugetului de stat pe anul 

2016 au fost plasate pe pagina web a MF și pe pagina  

particip.gov.md 

(http://mf.gov.md/node/10449, 

http://mf.gov.md/modificare_lege_BS_2016 (prezentat la 

Guvern)),  

(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3533),  

(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3696 

(prezentat pentru consultare)). 

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 a fost plasat 

pe pagina web a MF (http://mf.gov.md/lege_BS_2017), 

precum și pentru consultare 

(http://mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz/Anunturi). 

17.3.2. Publicarea pe 

pagina web a 

ministerului a 

documentului CBTM 

Semestrul II Risc intern 

- deficienţe în 

funcţionalitatea reţelei 

internet 

Informaţie 

relevantă 

accesibilă 

DGSB 

 
Activitate realizată în termen 

CBTM(2017-2019) a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor la 12.09.2016 şi poate fi accesat 

la următorul link: 

http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod;
http://mf.gov.md/actnorm/budget/notenormmetod
http://mf.gov.md/node/10377
CORESPONDENŢA/2016/Subdiviziunile%20MF/DAMEP/(http:/mf.gov.md/reports/13)
CORESPONDENŢA/2016/Subdiviziunile%20MF/DAMEP/-%20evoluția%20bugetului%20public%20național%20în%20dinamică%20(http:/mf.gov.md/reports/evolutia_bpn).
CORESPONDENŢA/2016/Subdiviziunile%20MF/DAMEP/-%20evoluția%20bugetului%20public%20național%20în%20dinamică%20(http:/mf.gov.md/reports/evolutia_bpn).
http://mf.gov.md/newsitem/10238
http://mf.gov.md/newsitem/10256
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3136).
http://mf.gov.md/node/10449
http://mf.gov.md/modificare_lege_BS_2016
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3533
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3696
http://mf.gov.md/lege_BS_2017
http://mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz/Anunturi
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

(2017-2019)  http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2017/august . 

17.3.3. Întocmirea şi 

plasarea pe pagina web a 

ministerului a Raportului 

privind executarea BPN 

Lunar 

 
Risc extern 

- nerespectarea 

termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor 

de către participanţii la 

proces 

Risc intern 

- defecţiuni tehnice a 

sistemului informaţional; 

- tergiversarea avizării 

raportului de către 

subdiviziunile structurale 

ale ministerului 

Raport întocmit 

şi publicat pe  

site-ul 

www.mf.gov.md 

 

DGTS  

Î.S. 

,,Fintehinform

” 

Activitate realizată în termen 

Au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 12  

rapoarte privind executarea bugetului public naţional, 

respectiv 72 tabele. 
 

17.3.4. Actualizarea 

anuală a Bazei de date a 

cheltuielilor publice 

(BOOST) şi publicarea 

datelor pentru anul 2015 

Trimestrul 

III 
Risc extern 

-  tergiversarea transpunerii 

datelor pentru BOOST de 

către Banca Mondială; 

- neconcordanţe între 

raportul remis şi raportul 

transpus de către Banca 

Mondială 

Baza de date 

publicată pe  

site-ul 

www.mf.gov.md

, 

www.date.gov.m

d 

 

 

 

DGTS  

Î.S. 

,,Fintehinform

” 

Activitate realizată cu depăşirea termenului 

Baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) pe anul 

2015 a fost revizuită de către specialiștii Băncii 

Mondiale, în urma analizei și depistării divergențelor cu 

Raportul privind executarea BPN pe anul 2015. 

După verificările repetate, pe data de 23 decembrie 2016,  

baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) a fost  

publicată pe pagina web a Ministerului Finanţelor şi 

poate fi accesată la următorul link:  

http://mf.gov.md/actdoc/BOOST/analiza2015 . 

Obiectivul nr. 18: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului  

18.1. Creşterea calităţii 

serviciului public prin 

aplicarea inechivocă a 

practicii de angajare 

prin concurs a 

funcţionarilor publici, 

instituţionalizarea unui 

sistem de recrutare, 

evaluare şi promovare, 

în bază de merit şi 

competenţe 

18.1.1. Implementarea 

conformă a prevederilor 

legislaţiei în vigoare 

privind managementul 

funcţiei publice şi a 

funcţionarilor publici 

Pe parcursul 

anului 

 

Risc extern 

- aplicarea inoportună sau 

întîrziată  a prevederilor 

legislaţiei 

Risc intern 

- realizarea  neconformă a 

procedurilor de personal 

 

Numărul de 

anunţuri 

publicate privind 

funcţiile vacante 

şi concursurile 

de angajare; 

Numărul 

concursurilor 

desfăşurate; 

Gradul de 

acoperire a 

funcţiilor 

vacante scoase la 

concursul de 

angajare; 

Numărul 

funcţionarilor 

DMRU Activitate realizată în termen 
Pe parcursul anului 2016, indicatorii de performanţă 

stabiliţi au înregistrat următoarele valori: 

- au fost publicate 12 anunțuri privind funcţiile vacante 

şi concursurile de angajare; 

- au fost organizate 6 concursuri  de angajare; 

- au fost angajate 20  persoane; 

- acoperirea funcțiilor vacante  scoase la concurs este 

de 32 %; 

 - au fost evaluați 397 funcționari, inclusiv:  

a) 242 funcționari evaluați cu calificativul „foarte bine” 

sau 60,96 %; 

b) 150 funcționari evaluați cu calificativul „bine” sau 

37,78 %; 

c) 5 funcționari evaluați cu calificativul „satisfăcător” 

sau 1,26 %. 

Respectiv, nu a fost înregistrat nici un caz de evaluare cu 

http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2017/august
http://www.mf.gov.md/
http://www.mf.gov.md/
http://www.mf.gov.md/
http://www.date.gov.md/
http://www.date.gov.md/
http://mf.gov.md/actdoc/BOOST/analiza2015
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

evaluaţi; 

Ponderea 

funcţionarilor 

evaluaţi ”foarte 

bine”, ”bine” şi 

”satisfăcător” 

calificativul „nesătisfăcător”. 

18.1.2. Asigurarea 

realizării Planului anual 

de dezvoltare şi 

consolidarea 

capacităţilor 

funcţionarilor publici 

privind aplicarea bunelor 

practici din experienţa 

naţională şi 

internaţională 

Conform 

planului 
Risc extern 

- lipsa oportunităţilor de 

participare la activităţi de 

instruire, schimb de 

experienţă, dezvoltare 

profesională în domeniu, 

organizate în ţară şi peste 

hotare; 

- incompatibilitatea 

informaţiilor şi a 

cunoştinţelor obţinute cu 

cadrul legislativ naţional; 

- imposibilitatea aplicării 

cunoştinţelor în activitatea 

practică 

Numărul de 

persoane 

participante la  

activităţi de 

instruire în 

domeniu; 

Numărul de 

activităţi 

organizate 

DMRU  

 
Activitate realizată în termen 
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: 

a) 7 instruiri tematice (29 instruiri) la comanda de 

stat, la care au participat 47 persoane; 

b) 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; 
- 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 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

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. 

18.1.3. Selectarea 

prestatorilor şi 

achiziţionarea serviciilor 

de instruire pentru 

funcţionarii publici 

 

Conform 

planului 
Risc intern 

- insuficienţa mijloacelor 

financiare; 

- perfectarea întîrziată a 

contractelor de prestare 

servicii de instruire; 

- identificarea întîrziată a 

grupurilor ţintă la 

activităţile de instruire 

Numărul de 

prestatori 

contractaţi; 

Numărul de 

instruiri 

organizate; 

Numărul de 

persoane 

instruite 

 DMRU 

 în comun cu  

subdiviziunile 

din cadrul 

ministerului 

 

Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 a fost  contractat 1 prestator 

de servicii de instruire Școala de Limbi Moderne SC 

„Global Conect” SRL – Top English School of Today 

(pentru cursul de studiere a  limbii engleze): 

1) în perioada 18.01 – 01.04.2016 fiind organizate cursuri 

cu durata de 50 ore, la care au participat 80 funcţionari; 

2) în perioada 10.10.2016-30.01.2017 se desfăşoară al 

doilea curs de studiere a limbii engleze cu durata de 50 

ore, la care participă 80 funcţionari. 

18.2. Organizarea şi 

desfăşurarea 

concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor 

publice  vacante 

18.2.1. Asigurarea 

activităţii conforme a 

Comisiei de concurs 

 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- depăşirea termenului 

pentru care a fost instituită 

Comisia de concurs; 

- lipsa/absenţa membrilor 

Comisiei de concurs; 

- atestarea conflictului de 

interese ale membrilor de 

concurs; 

- refuzul depunerii 

declaraţiei scrise pe proprie 

răspundere despre lipsa 

conflictului de interese 

Numărul şedinţe 

ale Comisiei de 

concurs 

organizate; 

Numărul 

declaraţii pe 

proprie 

răspundere 

prezentate; 

Numărul de 

membri ai 

Comisiei de 

concurs prezenţi 

la probele 

concursului 

DMRU  

 
Activitate realizată în termen 
Pe parcursul perioadei de raportare au fost: 

-  organizate 6 ședințe ale Comisiei de concurs;  

- depuse 6 declarații pe proprie răspundere de membrii 

Comisiei de concurs.  

Totodată, la probele concursului permanent au fost 

prezenți 6 membri ai Comisiei de concurs. 

Nu a fost atestat nici un caz de conflict de interese a 

membrilor Comisiei de concurs. 
 

18.2.2. Asigurarea 

respectării prevederilor 

privind  modul de 

desfăşurare a probelor de 

concurs 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- nerespectarea procedurii 

de elaborare a variantelor 

lucrărilor scrise, grilelor de 

apreciere şi/sau a listei 

Gradul 

respectării 

legislaţiei 

 

DMRU 

 în comun cu  

subdiviziunile 

structurale 

 

Activitate realizată în termen 
Pe parcursul anului 2016, întru asigurarea respectării 

prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost: 

- întocmite cîte 3 variante de lucrări per concurs; 

- pregătite cîte 3 plicuri cu variantele lucrărilor scrise 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

întrebărilor pentru proba 

interviului; 

- nerespectarea procedurii 

de sigilare a variantelor de  

lucrări scrise în cadrul 

probei concursului; 

- tergiversarea organizării 

probelor de concurs (proba 

scrisă, interviu) 

 

 

sigilate per concurs; 

- codificate  64  lucrări ale candidaţilor; 

- desfăşurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs. 

Respectiv, gradul respectării legislaţiei a constituit 100 

%. 

18.3. Implementarea 

acţiunilor de prevenire 

a corupţiei în procesul 

de recrutare, selectare, 

angajare şi promovare a 

personalului în funcţiile 

publice 

18.3.1. Includerea unui 

modul de subiecte de 

prevenire şi combatere a 

corupţiei în programele 

de instruire iniţială a 

angajaţilor debutanţi 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- abilităţi insuficiente de 

organizare şi desfăşurare a 

seminarelor de instruire 

Modul inclus în 

program; 

Numărul de 

instruiri 

organizate; 

Numărul de 

persoane 

instruite 

DMRU Activitate realizată în termen 

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 8 activități 

de instruire cu durata de 80 ore la modulul de prevenire 

a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și 

promovare a personalului în funcțiile publice, desfășurate 

în cadrul Programului de dezvoltare a funcționarilor 

publici debutanți la Academia de Administrare 

Publică, fiind  instruite  24 funcţionari publici 

debutanţi. 

18.4.Implementarea  

prevederilor 

Regulamentului cu 

privire la comisia de 

disciplină în vederea 

reglementării 

răspunderii 

funcţionarului public 

pentru încălcarea 

atribuţiilor de         

serviciu şi a normelor 

de conduită 

18.4.1.  Asigurarea 

reglementărilor 

normative privind 

activitatea comisiei de 

disciplină   

 

 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- tergiversarea procesului 

de elaborare a actului 

administrativ cu privire la 

constituirea, componenţa, 

suplinirea sau modificarea 

Comisiei de disciplină 

Act administrativ 

elaborat/modific

at 

 

 

DMRU Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină 

nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost 

necesar de elaborat/modificat actul administrativ privind 

activitatea comisiei de disciplină. 

 

18.4.2.  Perfectarea 

documentară a cazurilor 

de aplicare şi/sau de 

revocare a sancţiunilor 

disciplinare aplicate 

 

Conform 

termenelor  

stabilite în 

procesele-

verbale 

Risc intern 

- tergiversarea perfectării 

proceselor –verbale privind 

sesizările examinate/ 

cauzele clasate şi a 

actelor administrative cu 

privire la aplicarea  

sancţiunilor disciplinare 

Procese-verbale 

perfectate 

Acte 

administrative 

elaborate 

DMRU Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină 

nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost 

necesar de perfectat Procesul-verbal, precum şi actul 

administrativ. 

 

18.4.3.  Evidenţa 

termenului de validitate 

a sancţiunilor 

disciplinare aplicate 

funcţionarilor publici 

Pe parcursul 

anului 
Risc intern 

- nerespectarea termenului 

de validitate a sancţiunilor 

disciplinare aplicate 

funcţionarilor publici 

 

 

Registru de 

evidenţă 

DMRU Pe parcursul anului 2016 în adresa Comisiei de disciplină 

nu au parvenit sesizări spre examinare, respectiv nu a fost 

necesară evidenţa termenului de validitate a sancţiunilor 

disciplinare. 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

19. Digitizarea serviciilor publice în vederea creşterii eficienţei furnizării de servicii pentru cetăţeni şi a reducerii la minimum a costurilor aferente desfăşurării de activităţi economice 
19.1. Modernizarea 

serviciilor publice, 

inclusiv introducerea şi 

punerea în aplicare a e-

guvernării 

19.1.1. Crearea şi/sau 

actualizarea fişelor 

serviciilor publice în 

portalul 
www.servicii.gov.md 

Trimestrul 

IV 

Risc extern 

- preluarea eronată a 

informației 

Risc intern 

- fluctuația personalului 

responsabil pentru 

actualizare 

- deficiențe în comunicarea 

internă 

Fişele create 

şi/sau actualizate 

SV 

IFPS 
Activitate realizată în termen 

Informațiile despre serviciile publice prestate de 

Ministerul Finanţelor şi autorităţile administrative din 

subordinea ministerului se actualizează permanent.  

În acest context, pe portalul servicii.gov.md sunt plasate:  

- - fişa serviciului Certificarea auditorului, prestat de către 

Ministerul Finanţelor. (Pe parcursul anului 2016 fişa 

serviciului respectiv a fost actualizată la compartimentul 

„Lista actelor normative”, în partea ce ţine de 

modificarea componenţei nominale a Comisiei de 

certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor, nemijlocit 

anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 

24.12.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a 

Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea 

de audit); 

- - fişele a 57 de servicii prestate de către Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat (informaţiile sunt actualizate la 

necesitate, ultima actualizare fiind efectuată în luna 

septembrie 2016); 

- fişele a 19 servicii prestate de către Serviciul Vamal 

(informaţiile sunt actualizate la necesitate). 

19.1.2. Integrarea e-

serviciilor sectoriale cu 

serviciile de platformă 

disponibile (serviciul 

electronic guvernamental 

de autentificare şi control 

al accesului (MPass), 

serviciul electronic 

guvernamental integrat de 

semnătură digitală 

(MSign), serviciul 

guvernamental plăţi 

electronice (MPay), 

serviciul guvernamental 

de notificare (MNotify) 

Trimestrul 

IV 

Risc extern 

- resurse financiare externe 

limitate 

Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

- volumul exagerat de 

informaţii ce implică timp 

suplimentar pentru 

examinare 

E-servicii 

sectoriale 

integrate 

IFPS 

SV 
Activitate realizată parţial 

Sistemul informaţional de gestionare a finanţelor publice 

al Ministerului Finanţelor este conectat la serviciul 

guvernamental de plăţi electronice (MPay) şi serviciul 

guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign).  

În partea ce ţine de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 

integrarea serviciului electronic guvernamental de 

autentificare și control al accesului (MPass) a fost 

asigurată pe portalul www.servicii.fisc.md, în baza 

Acordului între Centrul de Guvernare electronică şi 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-60/70 din 

12.03.2016. Serviciul MNotify este integrat în SIA 

„Diseminare mesaje”, care permite contribuabililor 

(persoane fizice și juridice) abonarea la scenariile dorite 

cu privire la modificările în legislația fiscală și/sau 

obligațiunile fiscale. Serviciul MPay este integrat pe 

portalul www.servicii.fisc.md pentru SIA „COFT” 

(pentru achitarea contului de plată pentru formularele 

tipizate), SIA „Declarație electronică” (pentru achitarea 

impozitului pe venit) și SIA „Cadastru fiscal” (pentru 

http://www.servicii.fisc.md/
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

achitarea impozitului pe bunurile imobiliare). Serviciul 

MSing este integrat în SIA „COFT” (serviciul ce asigură 

plasarea on-line a comenzilor formularelor tipizate de 

documente primare), SIA „e-Cerere” (serviciul ce oferă 

posibilitatea creării și expedierii în regim on-line a 

cererilor către SFS) și SIA „Declarație electronică” 

(serviciul ce asigură depunerea on-line a declarațiilor și a 

dărilor de seamă fiscale) și SIA „COTA” (serviciul ce 

asigură plasarea on-line a comenzilor timbrelor de acciz), 

în conformitate cu  Acordul între E-Gov și IFPS nr.3009-

41/4 din 13.11.2015. 

Serviciul Vamal a integrat plățile vamale şi alte plăţi 

gestionate de  către acesta cu serviciul guvernamental 

electronic MPay şi serviciul MSign, şi anume semnătura 

digitală calificată, la semnarea declaraţiilor vamale (SI 

ASYCUDA WORD). Integrarea serviciilor 

guvernamentale electronice MPass, MLog şi MNotify nu 

a fost necesară, oportunitatea de integrare a serviciilor 

respective  se va examina odată cu lansarea versiunii noi 

SI ASYCUDA WORD. 

19.1.3. Conectarea la 

platforma de 

interoperabilitate 

(MConnect) în regim de 

producţie a principalelor 

surse de date deţinute de 

autorităţile administraţiei 

publice 

Trimestrul III Risc extern 

- deficienţe de comunicare şi 

colaborare interinstituţională 

Risc intern 

- fluctuaţia necontrolată a 

personalului calificat 

- volumul exagerat de 

informaţii ce implică timp 

suplimentar pentru 

examinare 

- tergiversarea prezentării 

informaţiilor de către factorii 

implicaţi 

Schimb de date 

(prin intermediul 

MConnect) cu 

alte instituţii 

publice şi 

financiare 

asigurat 

SICMM şi e-

transformare 

SV 

IFPS 

Activitate realizată în termen 

În baza Acordului de colaborare nr. 3009-99 din 

11.08.2016 între Centrul de Guvernare Electronică şi 

Ministerul Finanţelor, sistemul informaţional al 

Ministerului Finanţelor a fost conectat la platforma de 

interoperabilitate MConnect pentru a asigura schimbul de 

date între Ministerul Finanţelor și Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat. 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la data de 

15.12.2015 IFPS a încheiat Acordul de colaborare cu 

Centrul de Guvernare Electronică privind utilizarea 

platformei de interoperabilitate (M-Connect), pe baza 

căreia se efectuează permanent schimb de informaţii cu 

instituțiile publice conectate. Î.S. „Fiscservinform”, 

administrator tehnico-tehnologic al Sistemului 

Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - 

SISFS), în baza acordurilor și regulamentelor încheiate 

între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi instituțiile 

publice, asigură accesul, recepționarea și înregistrarea în 

SISFS a informațiilor parvenite de la instituțiile publice. 

În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură schimbul de 

informații între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și 
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Acţiuni Subacţiuni 
Termen de 

realizare 

 

Riscuri 

Indicatori de 

produs/rezultat 
Responsabil Notă privind executarea 

instituţiile publice, prin intermediul următoarelor servicii:  

a) a) web serviciul SISFRESTANT, care furnizează 

informații privind restanța la agenții economici; 

b) b) web serviciul SISFTOCNI, privind furnizarea 

informației către Autoritatea Naţională de Integritate 

despre veniturile prezentate de sursele indirecte și 

veniturile obținute de persoanele fizice, conform notelor 

de informare prezentate de agenții economici; 

c) c) web serviciul ANOFM, care furnizează date despre 

patenta; 

d) d) web serviciile CNAM, care furnizează date despre 

patenta și date despre înregistrarea peroanelor ce practică 

activitate de întreprinzător; 

e) e) web serviciile către Î.S. „CRIS „Registru” de 

recepționare a datelor privind persoanele fizice și 

juridice; 

f) f) web serviciul către Cancelaria de Stat privind datele 

despre subdiviziunile agenților economici. 

Serviciul Vamal a instalat platforma de interoperabilitate 

MConnect, platforma locală fiind conectată cu platforma 

guvernamentală. De asemenea, a fost creat setul de date 

pentru conectarea Î.S. „CRIS „REGISTRU” şi 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Totodată, platforma 

de interoperabilitate MConnect  a fost integrată în SI 

Asycuda WORD, fiind în proces de testare. 

                                             
 

 
Abrevieri: 

 
AAP Agenţia Achiziţii Publice   

BPN Bugetul Public Național DMFAS Sistem de management al datoriei și de analiză financiară 

CBTM Cadrul bugetar pe termen mediu DMRU Direcţia managementul resurse umane 

CFPI  Control financiar public intern IF Inspecția Financiară 

CSSM Î.S. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” IFPS Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

DAI Direcţia audit intern IT Tehnologii informaţionale 

DAMEP Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor MFC Management financiar şi control 

DACPFI Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern NCTS Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) 

DAMCPASB Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar OPD-2                  A doua operaţiune a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova 

DARASSF                               Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar PIB Produsul Intern Brut 

DCI Direcția cooperare internațională PMDS Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu 

DGDP Direcţia generală datorii publice RSAP Registrul de stat al achizițiilor publice 

DGPLFV Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală SFS Serviciul Fiscal de Stat 

DGSB  Direcţia generală sinteză bugetară SIA Sistem informațional automatizat 
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DGTS Direcţia generală Trezoreria de stat SICMM şi  

e-Transformare 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media  şi e-Transformare 

DFAP Direcția finanțele autorităților publice SIGFP Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice 

DFENCC Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale SIIV Sistemul informațional integrat vamal 

DFOSPS Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială SPRAP Serviciul politici  de reglementare a achizițiilor publice 

DFR Direcţiile finanţelor de ramură SV Serviciul Vamal 

DRCASC Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ UE Uniunea Europeană 

DJ Direcția juridică VMS Valori mobiliare de stat 


