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           Coordonat                                                                                                                                                                                                    Aprobat 

        Veronica URSU                                                                                                                                                                                        Anatol ARAPU 

         Secretar de stat                                                                                                                                                                                    Ministrul finanţelor 

      _________________                                                                                                                                                                            _____________________ 

Raport privind implementarea pe parcursul anului 2015 a  

Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2015 
Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

Proiecte de legi 

1. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015 DGSB Trimestrul I 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Proiectul de lege a fost elaborat şi adoptat prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 

12.04.2015. 

2. Proiectul de lege privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative, reieşind 

din prevederile Actului privind îndeplinirea 

obligaţiilor fiscale cu privire la conturile 

străine (FATCA) 

DARASSF Trimestrul IV** 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Actul privind îndeplinirea 

obligaţiilor fiscale cu privire la 

conturile străine (FATCA) 

Proiectul de lege a fost elaborat şi aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 28.10.2015 „Cu 

privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

implementarea prevederilor Actului privind 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la 

conturile străine (FATCA) şi modificarea şi 

completarea unor acte legislative”, iar ulterior 

adoptat în lectura a doua în cadrul şedinţei 

Parlamentului din 29.12.2015. 

3. Proiectul de lege privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative, reieşind 

din prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

DGSB Trimestrul III** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Proiectul de lege a fost elaborat şi prezentat 

Guvernului prin scr. nr. 06/4-3/39 din 11.08.2015. 

Însă, din cauza demiterii Guvernului, 

definitivarea acestui proiect  urmează să fie 

efectuată după învestirea noului Guvern.  

4. Proiectul de lege privind ratificarea 

Acordului de finanţare dintre Republica 

Moldova şi Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare  privind realizarea celei de „A 

doua operaţiune a politicilor de dezvoltare în 

Republica Moldova (OPD-2)” 

DGDP Trimestrul IV** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Proiectul Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare  privind realizarea 

celei de „A doua operaţiune a 

politicilor de dezvoltare în 

Republica Moldova (OPD-2)” 

Proiectul de lege nu a fost elaborat, deoarece nu a 

fost semnat Acordul de finanţare dintre Republica 

Moldova şi Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare  privind realizarea celei de „A doua 

operaţiune a politicilor de dezvoltare în Republica 

Moldova (OPD-2)”. 

Motivul pentru care nu a fost semnat Acordul 

rezultă din neîndeplinirea de către autorităţile 

Republicii Moldova a precondiţiilor stabilite de 

către Banca Mondială pentru iniţierea 

negocierilor, printre care  menţinerea unui cadru a 

politicii macroeconomice adecvat. 

5. 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, reieşind 

din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 

DGDP Trimestrul IV** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Legea nr. 89 din 29.05.2014 

 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 419-XVI 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, reieşind din 

noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

22.12.2006 cu privire la datoria publică, 

garanţiile de stat şi recreditarea de stat 
Guvernului din 22.12.2006 cu privire la 

datoria publică, garanţiile de stat 

şi recreditarea de stat 

22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile 

de stat şi recreditarea de stat a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 628 din 

11.09.2015 „Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative”, iar ulterior adoptat în lectura a doua 

în cadrul şedinţei Parlamentului din 29.12.2015. 

6. Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, ce rezultă 

din politica bugetar-fiscală şi vamală pe anul 

2015 

DGSB, 

DGPLFV 

Semestrul I 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

 

Proiectul de lege a fost elaborat şi aprobat prin 

Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

7. Proiectul de lege privind ratificarea 

Acordului de cooperare între Guvernul RM 

şi Guvernul SUA privind facilitarea 

implementării prevederilor Actului privind 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la 

conturile străine (FATCA)” 

DCI Semestrul I Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Proiectul Acordului de cooperare 

între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul SUA 

privind facilitarea implementării 

prevederilor Actului privind 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu 

privire la conturile străine  

Proiectul de lege a fost elaborat şi aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 28.10.2015 „Cu 

privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite 

ale Americii pentru facilitarea implementării 

prevederilor Actului privind îndeplinirea 

obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine 

(FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 

2014”, iar ulterior adoptat în prima lectură în 

cadrul şedinţei Parlamentului din 10.12.2015. 

8. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 DGSB Trimestrul III 

 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Elaborarea şi promovarea proiectului de lege 

respectiv n-a fost finalizată, din cauza necesităţii 

coordonării preliminare a politicii bugetar-fiscale 

şi a indicatorilor macroeconomici şi macrofiscali 

cu misiunea FMI,  în vederea semnării unui nou 

program privind politicile economice şi financiare 

pe termen mediu. 

Totodată, în legătură cu anunţul de demisie a 

Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, 

misiunea FMI care a avut loc în octombrie curent 

a fost lipsită de acest mandat. Între timp, după 

misiunea menţionată a FMI, în luna noiembrie 

curent, Guvernul  desemnat în luna august a fost 

demisionat.  

 Astfel, chestiunea privind coordonările respective 

urmează a fi abordată în cadrul următoarei 

misiuni a FMI. 

În contextul celor menţionate, şi în conformitate 

cu prevederile art. 57, alin. 1 al Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 

din 25.07.2014, a fost aprobat bugetul provizoriu 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

pe anul 2016 (Ordinul ministrului finanţelor nr. 

212 din 28.12.2015 cu privire la aplicarea 

bugetului de stat provizoriu). 

[Pct. 9 exclus prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 114 din 04.08.2015]  

10. Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, ce rezultă 

din politica bugetar-fiscală şi vamală pe anul 

2016 

DGSB, 

DGPLFV 

Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Obiectivele politicii fiscale şi 

vamale pe anul 2016 şi 

obiectivele politicii de 

administrare fiscală şi vamală pe 

anul 2016, ca parte componentă a 

CBTM 2016-2018 

Obiectivele politicii bugetar-fiscale pe termen 

mediu (2016-2018) au fost elaborate în termen. 

Însă, în contextul angajamentului Guvernului de a 

încheia cu FMI un program privind politicile 

economice şi financiare pe termen mediu, 

coordonarea obiectivelor respective urmează a fi 

finalizată cu următoarea misiune a FMI în 

Republica Moldova.  

De asemenea, proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

elaborat în baza obiectivelor politici bugetare pe 

anul 2016 a fost prezentat spre avizare părţilor 

interesate prin scrisoarea nr. 06/4-17/41 din 

01.10.2015. După formarea noului Guvern, 

proiectul de lege respectiv va fi supus expertizei 

anticorupţie şi juridice, iar după definitivare 

acesta va fi prezentat Guvernului. 

11. Proiect de lege privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică sectorial 

SPRAP, AAP Semestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Proiectul de lege privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică sectorială a fost elaborat şi la 

moment este în proces de definitivare în baza 

Raportului de expertiză anticorupţie. 

12. Proiecte de legi din domeniile fiscal şi vamal DGPLFV Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

La Indicaţiile şi solicitările 

Guvernului, Cancelariei de Stat, 

Parlamentului, la solicitările APC, 

APL, alte autorităţi, instituţii şi 

organizaţii. 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

Pe parcursul anului 2015 au fost: 

 elaborate şi adoptate: 

- Legea nr. 108 din 28.05.2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, 

proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (în partea ce ţine 

de modificarea şi completarea Codului fiscal 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Planuri de acţiuni, 

activitate/programe/strategii şi 

alte documente de politici ale 

Guvernului şi Parlamentului 

nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi a Legii nr. 71 din 

12.04.2015 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative); 

- Legea nr. 193 din 19.11.2015 privind scutirea de 

taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa 

pentru efectuarea procedurilor vamale a 

mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate 

pentru construcţia unei grădiniţe de copii; 

 elaborate şi aprobate 

- Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 12.05.2015 

„Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative” 
(în partea ce ţine de modificarea şi completarea 

Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi a 

Legii nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 12.03.2015 

„Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative” 

(în partea ce ţine de completarea Legii nr.1054-

XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a 

Titlului IV din Codul fiscal şi Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24.04.1997). Însă urmare a unor 

obiecţii parvenite în cadrul şedinţei Parlamentului 

din 03.04.2015, proiectul a fost respins şi reîntors 

pentru examinare suplimentară şi promovare 

repetată. 

La moment, proiectul respectiv se află la Guvern 

pentru examinare suplimentară şi aprobare (scr. 

nr. 14/4-03/331/831 din 21.10.2015). 

 elaborate şi prezentate Guvernului: 

- proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (în partea ce ţine 

de modificarea şi completarea Codului vamal nr. 

1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii pentru punerea 

în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-

XV din 26.07.2001), (scr. nr. 14/4-03/347/948 din 

06.11.2015); 

- proiectul de lege privind înmatricularea unor 

mijloace de transport şi agregate prohibite, cu 

statut de confiscate, fără stăpîn, trecute în 

proprietatea statului cu drept de succesiune (scr. 

nr.14/4-03/347/948 din 06.11.2015). 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

Suplimentar, se menţionează că, a fost elaborat un 

proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative în partea ce ţine de 

excluderea mecanismelor abuzive din partea 

contribuabililor prin cesiunea creanţelor sale faţă 

de bugetul public naţional către creditorii săi. 

Propunerile prezentate în proiectul de lege 

respectiv au fost incluse în proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală 

şi vamală pe anul 2016. 

13. Proiecte de legi cu privire la iniţierea 

negocierilor, renegocierilor, parafarea, 

semnarea şi ratificarea Convenţiilor de 

evitare a dublei impuneri cu alte state 

DGPLFV Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

MAEIE 

Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1265 din 

14.11.2008 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Pe parcursul anului 2015: 

- a fost elaborată şi ratificată prin Legea nr. 91 din 

14.05.2015, Convenţia dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru 

evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 

fiscale cu privire la impozitele pe venit; 

- a fost negociată în prima rundă Convenţia dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

României pentru evitarea dublei impuneri şi 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit şi capital, la Bucureşti, 

România în perioada 01- 04.09.2015. 

14. Proiectul legii contabilităţii în redacţie nouă, 

elaborat în conformitate cu prevederile 

Directivei 2013/34/UE ale Parlamentului 

European şi ale Consiliului Europei din 

26.06.2013 privind situaţiile financiare 

anuale, situaţiile financiare consolidate şi 

rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 

întreprinderi  

DRCASC Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

iniţiat 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în perioada 

Procesul de elaborare a proiectului de lege a fost 

iniţiat, în acest context pînă la momentul actual 

fiind realizate următoarele: 

- a fost definitivat şi plasat, pe pagina oficială a 

Ministerului Finanţelor, tabelul de transpunere 

în legislaţia naţională a Directivei 2013/34UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 26 

iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, 

situaţiile financiare consolidate şi rapoartele 

conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi; 

- a fost elaborat proiectul conceptului legii 

contabilităţii şi a fost discutat cu părţile 

http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/altele/TT_accounting_draft_MD_ROM_191114.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/altele/TT_accounting_draft_MD_ROM_191114.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/altele/TT_accounting_draft_MD_ROM_191114.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/altele/TT_accounting_draft_MD_ROM_191114.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CONTABILITATE/altele/TT_accounting_draft_MD_ROM_191114.docx
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

interesate la data de 17.12.2015 în cadrul unei 

mese rotunde. 

15. Proiectul legii privind activitatea de audit în 

redacţie nouă, elaborat în conformitate cu 

prevederile Directivei  2006/43/EC a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 

17.05.2006 privind auditul legal al conturilor 

anuale şi  al conturilor consolidate 

DRCASC Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

iniţiat 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Procesul de elaborare a proiectului de lege a fost 

iniţiat, în acest context pînă la momentul actual 

fiind realizate următoarele: 

- a fost definitivat şi plasat, pe pagina oficială a 

Ministerului Finanţelor, tabelul de transpunere 

în legislaţia naţională a Directivei 2006/43/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 

mai 2006 privind auditul legal al conturilor 

anuale şi al conturilor consolidate; 

- a fost elaborat proiectul conceptului legii 

privind activitatea de audit şi a fost discutat cu 

părţile interesate la data de 18.12.2015 în cadrul 

unei mese rotunde. 

16. Proiectul de lege cu privire la inspectarea 

(control) financiară 

IF Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

iniţiat 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Proiectul de lege a fost elaborat şi coordonat cu 

subdiviziunile Ministerului Finanţelor. Însă, din 

cauza demiterii Guvernului, definitivarea acestui 

proiect urmează să fie efectuată după învestirea 

noului Guvern.  

 

Proiecte de hotărîri ale Parlamentului 

17. Proiect de hotărîre a Parlamentului pentru 

aprobarea Raportului privind  executarea 

bugetului de stat pe anul 2014 

DGTS 29.04.2015 Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Art. 73 din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 

25.07.2014 

Proiectul de hotărîre a Parlamentului a fost 

elaborat şi adoptat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr. 186 din 05.11.2015 pentru aprobarea 

Raportului privind executarea bugetului de stat pe 

anul 2014. 

Proiecte de Decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova 

18. Proiectul Decretului Preşedintelui Republicii 

Moldova cu privire la iniţierea negocierilor 

DGDP Semestrul II** Proiect 

elaborat şi 

Proiectul Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi 

Proiectul Decretului Preşedintelui Republicii 

Moldova cu privire la iniţierea negocierilor şi 

http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/Audit/altele/TT_auditing_draft_MD-romfin_290115.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/Audit/altele/TT_auditing_draft_MD-romfin_290115.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/Audit/altele/TT_auditing_draft_MD-romfin_290115.docx
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/Audit/altele/TT_auditing_draft_MD-romfin_290115.docx
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

şi aprobarea semnării Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională de Dezvoltare privind 

realizarea celei de “A doua operaţiune a 

politicilor de dezvoltare în Republica 

Moldova (OPD-2)” 

prezentat 

MAEIE 

Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare  privind realizarea 

celei de “A doua operaţiune a 

politicilor de dezvoltare în 

Republica Moldova (OPD-2)” 

aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre 

Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare privind realizarea celei de “A doua 

operaţiune a politicilor de dezvoltare în Republica 

Moldova (OPD-2)” nu a fost elaborat, deoarece 

de către autorităţile Republicii Moldova nu au 

fost îndeplinite precondiţiile stabilite de către 

Banca Mondială pentru iniţierea negocierilor, 

printre care  menţinerea unui cadru a politicii 

macroeconomice adecvat. 

[Pp. 19,20 excluse prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 114 din 04.08.2015]  

Proiecte de hotărîri ale Guvernului 

21. Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea categoriilor de vîrstă ale 

deponenţilor Băncii de Economii pentru 

plata sumei indexate în anul 2015 

DGDP Trimestrul I Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr.1530-XV din 12 

decembrie 2002 privind indexarea 

depunerilor băneşti ale cetăţenilor 

în Banca de Economii 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 

16.06.2015 „Privind aprobarea categoriilor de 

vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru 

plata sumei indexate în anul 2015”. 

22. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor ce 

se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului** 

DGDP Semestrul II** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr.89 din 29 mai 2014 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.419-XVI din 22 

decembrie 2006 cu privire la 

datoria publică, garanţiile de stat 

şi recreditarea de stat 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 797 din 

29.10.2015 „Cu privire la aprobarea modificărilor 

şi completărilor ce se operează în unele hotărîri 

ale Guvernului”. 

23. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Listei societăţilor de audit privind 

auditarea situaţiilor financiare pentru anul 

2015 ale întreprinderilor de stat şi ale 

societăţilor pe acţiuni în care cota statului 

depăşeşte 50 % din capitalul social 

DRCASC Trimestrul I Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea privind societăţile pe 

acţiuni nr. 1134- XIII din 

02.04.1997 

Legea cu privire la întreprinderea 

de stat nr. 146-XIII din 

16.06.1994 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 799 din 

29.10.2015 „Cu privire la aprobarea Listei 

societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor 

financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de 

stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota 

statului depăşeşte 50 % din capitalul social”. 

24. Proiectul hotărârii Guvernului privind 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (2016-

2018) 

DGSB Trimestrul III** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014  

Cadrul bugetar pe termen mediu 2016-2018 a fost 

elaborat şi aprobat la şedinţa Colegiului 

Ministerului Finanţelor din 20.07.2015. 

Prezentarea acestui proiect Guvernului a fost 

lipsită de sens, din cauza schimbărilor la nivel 

politic (demisia Guvernului din luna iunie), 

precum şi din cauza necesităţii coordonării 

preliminare a politicii bugetar-fiscale şi a 

indicatorilor macroeconomici şi macrofiscali cu 

misiunea FMI,  în vederea semnării unui nou 

program privind politicile economice şi financiare 

pe termen mediu. 
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Totodată, în legătură cu anunţul de demisie a 

Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, 

misiunea FMI care a avut loc în octombrie curent 

a fost lipsită de acest mandat. Între timp, după 

misiunea menţionată a FMI, în luna noiembrie 

curent, Guvernul  desemnat în luna august a fost 

demisionat.  

25. Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Guvernului, reieşind din prevederile Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale 

DGSB Trimestrul IV** Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014  

Procesul de elaborare a proiectului hotărîrii 

Guvernului pentru modificarea şi completarea 

unor hotărîri ale Guvernului a fost iniţiat, însă 

definitivarea şi promovarea acestuia urmează să 

aibă loc ulterior adoptării proiectului legii privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative, 

reieşind din prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale.  

26. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului     nr. 1450 din 24.12.2007 „Cu 

privire la unele măsuri de executare a Legii 

nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind 

activitatea de audit” 

DRCASC Trimestrul II Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea privind activitatea de audit 

nr. 61-XVI din 16.03.2007 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 

24.07.2015 „Cu privire la modificarea anexelor 

nr. 2 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 

decembrie 2007”. 

27. Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiei vacante de 

administrator al întreprinderii de stat 

DARASSF Semestrul I Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea cu privire la întreprinderea 

de stat nr. 146-XIII din 

16.06.1994 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 

vacante de administrator al întreprinderii de stat a 

fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scr. nr. 

16-03/366/446 din 01.06.2015.  

Ulterior, ca rezultat al învestirii noului Guvern (în 

luna august 2015), proiectul a fost restituit spre 

avizare repetată autorităţilor administraţiei 

publice centrale (scr. nr. 16-04/567 din 

06.08.2015).  

Din cauza demiterii Guvernului, definitivarea 

acestui proiect  urmează să fie efectuată după 

învestirea noului Guvern. 

28. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului-cadru de 

funcţionare a subdiviziunilor economie şi 

finanţe 

DACFPI Semestrul I Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Programul de dezvoltare al 

controlului financiar public intern 

pentru anii 2014-2017 aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1041 din 20.12.2013 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 433 din 

15.07.2015 „Privind aprobarea Regulamentului-

cadru de activitate a serviciilor financiare”.  

29. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului „Managementul 

datoriei de stat pe termen mediu (2016-

DGDP Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Matricele de politici cu Comisia 

Europeană 

Programul „Managementul datoriei de stat pe 

termen mediu (2016-2018)” a fost elaborat şi 

aprobat de către Colegiul Ministerului Finanţelor 
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2018)” Guvernului în cadrul şedinţei din 10.08.2015. 

Totodată, instabilitatea politică din ţară şi 

modificările frecvente ale Guvernului pe 

parcursul anului 2015 au tergiversat promovarea 

şi aprobarea de către Guvern a Programului 

„Managementul datoriei de stat pe termen mediu 

(2016-2018)”. 

30. Proiectul hotărârii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

SPRAP, AAP  

 

În termen de 6 

luni de la 

publicarea 

modificărilor la 

Legea  nr. 96-

XVI din 

13.04.2007 

privind 

achiziţiile 

publice 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Hotărîrea Guvernului nr.1125  

din  14.12.2010 „Cu privire la 

aprobarea Planului de acţiuni al 

Republicii Moldova privind 

implementarea Recomandărilor 

Comisiei Europene pentru 

instituirea  Zonei de Liber Schimb 

Aprofundat şi Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană”  

Proiectul de modificare a Legii nr. 96-XVI din 

13.04.2007 privind achiziţiile publice a fost 

aprobat de către Parlament ca Lege nouă privind 

achiziţiile publice cu nr. 131 la data de 

01.07.2015. 

Astfel, în contextul în care Legea nr. 131 din 

01.07.2015 va intra în vigoare la 1 mai 2016, 

proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor urmează a fi  elaborat şi promovat 

în trimestrul I al anului 2016, cu intrarea în 

vigoare la 1 mai 2016. 

31. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

iniţierea negocierilor, renegocierilor, 

parafarea, semnarea şi ratificarea 

Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu 

alte state 

DGPLFV Pe parcursul 

anului * 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

MAEIE 

Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1265 din 

14.11.2008 

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 

2014 – 2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 

Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate şi 

prezentate MAEIE: 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Regatului Maroc pentru evitarea dublei 

impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 

la impozitele pe venit (scr. nr. 14/3-06/32 din 

02.03.2015), iar ulterior aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 116 din 27.03.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul României pentru evitarea dublei 

impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 

la impozitele pe venit şi pe capital (scr. nr. 14/3-

06/35 din 04.03.2015), iar ulterior aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 06.04.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri 

şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
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impozitele pe venit, întocmite la Valletta, la 10 

aprilie 2014 (scr. nr. 14/3-06/39 din 10.03.2015), 

iar ulterior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

182 din 16.04.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului privind iniţierea 

negocierilor asupra proiectului Protocolului de 

modificare a Convenţiei între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Marelui Ducat 

de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi 

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit şi pe capital, întocmită la 

Chişinău la 11 iulie 2007 (scr. nr. 14/3-06/173 din 

10.06.2015), iar ulterior aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 600 din 02.09.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

acordarea de împuterniciri (scr. nr. 14/3-06/265 

din 19.08.2015), iar ulterior aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 602 din 02.09.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

acordarea de împuterniciri (scr. nr. 14/3-06/314 

din 17.09.2015), iar ulterior aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 25.09.2015; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

acordarea de împuterniciri pentru negocierea 

Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea 

dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 

privire la impozitele pe venit (scr. nr.14/3-06/349 

din 15.10.2015). 

32. Proiecte de hotărîri ale Guvernului din 

domeniile fiscal şi vamal privind aprobarea 

avizelor unice la proiectele de acte 

legislative, înaintate cu titlu de iniţiativă 

legislativă. 

DGPLFV Pe parcursul 

anului * 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

La indicaţiile şi solicitările 

Guvernului, Cancelariei de Stat, 

Parlamentului, la solicitările APC, 

APL, alte autorităţi, instituţii şi 

organizaţii 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, 

şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014.  

Planul Naţional de Acţiuni pentru 

Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate şi 

prezentate Guvernului 40 de proiecte de hotărîri 

de Guvern pentru aprobarea avizelor unice la 

proiectele de acte legislative, înaintate cu titlu de 

iniţiativă legislativă. 
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implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014. 

 Planuri de acţiuni, 

activitate/programe/ strategii şi a 

alte documente de politici ale 

Guvernului şi Parlamentului. 

33. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

achitarea din bugetul de stat pe anul 2015 a 

cotelor de membru şi a datoriilor Republicii 

Moldova  faţă de organismele internaţionale 

şi regionale 

DCI Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea bugetară anuală  Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 380 „Cu 

privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 

2015 a cotelor de membru şi a datoriilor 

Republicii Moldova  faţă de organismele 

internaţionale şi regionale”. 

33
1
.

**  
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de selectare a societăţilor de audit şi 

termenii de referinţă pentru auditarea 

situaţiilor financiare anuale ale 

întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 

acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% 

din capitalul social 

DRCASC Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

prezentat 

Guvernului 

Legea nr. 146-XIII din 

16.06.1994 cu privire la 

întreprinderea de stat; 

Legea nr. 1134-XIII din 

02.04.1997 privind societăţile pe 

acţiuni; 

Art. II, III şi XXVI ale Legii nr. 

71 din 12.04.2015 pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative 

Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 875 din 

22.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de selectare a societăţilor de 

audit şi termenii de referinţă pentru auditarea 

situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de 

stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului 

depăşeşte 50% din capitalul social”. 

Acte departamentale 

34. Proiectul Setului metodologic privind 

elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului 

DGSB După necesitate Set ajustat Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Proiectul Setului metodologic privind elaborarea, 

aprobarea şi modificarea bugetului a fost ajustat, 

iar ulterior aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 209 din 24.12.2015. 

35. Proiectul de ordin cu privire la  modificarea  

şi completarea Ordinului ministrului 

finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 privind 

aprobarea Planului general de conturi 

contabile 

DRCASC Trimestrul I Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 26 din 

04.03.2015 cu privire la aprobarea completărilor 

la Planul general de conturi contabile, aprobat 

prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 

06.08.2013. 

36. Proiectul de ordin cu privire la aprobarea 

Ghidului metodologic de întocmire a 

situaţiilor financiare 

DRCASC Trimestrul II Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 

 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 28 din 

06.03.2015 cu privire la aprobarea Ghidului 

metodologic de întocmire a situaţiilor financiare. 

[Pct. 37 exclus prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 114 din 04.08.2015]  
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38. Proiectul de ordin cu privire la prezentarea 

de către societăţile de audit a informaţiilor în 

vederea executării prevederilor art. 13
1 

 alin. 

(2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 

16.06.1994 cu privire la întreprinderea de 

stat  şi art. 89 alin. (1) şi (1¹) al Legii nr. 

1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile 

pe acţiuni 

DRCASC Trimestrul I Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea privind societăţile pe 

acţiuni nr. 1134- XIII din 

02.04.1997 

Legea cu privire la întreprinderea 

de stat  nr. 146-XIII din 

16.06.1994 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 01 din 

06.01.2015 cu privire la prezentarea de către 

societăţile de audit a informaţiilor în vederea 

executării prevederilor art. 13
1 

 alin. (2) şi (3) al 

Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la 

întreprinderea de stat  şi art. 89 alin. (1) şi (1¹) al 

Legii nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind 

societăţile pe acţiuni. 

39. Proiectul de ordin cu privire la modificarea 

şi completarea ordinului ministrului 

finanţelor nr. 55 din 11.05.2012  cu privire 

la aprobarea formularelor – tip ale schemelor 

de încadrare pentru personalul angajat în 

sectorul bugetar 

DAMCPASB 

 

Trimestrul IV** Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

- Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 213 din 

28.12.2015 cu privire la modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 

55 din 11.05.2012. 

40. Proiectul Ghidului pentru pregătirea şi 

analiza proiectelor investiţiilor publice 

DFENCC Trimestrul IV** Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Proiectul Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională de 

Dezvoltare  privind realizarea 

celei de „A doua operaţiune a 

politicilor de dezvoltare în 

Republica Moldova (OPD-2)” 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 185 din 

03.11.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunii 

privind managementul proiectelor de investiţii 

publice. 

41. Proiectul de ordin privind modificarea şi 

completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 

480-O din 18.12.2006 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de prelucrare a 

declaraţiei vamale în detaliu 

SV Semestrul I  Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Recomandările Curţii de Conturi 

a Republicii Moldova, Centrului 

Naţional Anticorupţie, Direcţiei 

audit intern din cadrul Serviciului 

Vamal 

Definirea conceptului de culoar 

albastru 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul Serviciului Vamal nr. 211-O din 

27.05.2015 cu privire la modificarea şi 

completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 480-

O din 18 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în 

detaliu”. 

42. Proiectul de ordin privind modificarea şi 

completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 

63-O din 13.01.2013 cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice privind realizarea 

controlului ulterior prin audit post-vămuire 

şi reverificarea declaraţiilor vamale 

SV Semestrul I Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Recomandările Curţii de Conturi 

a Republicii Moldova, Centrului 

Naţional Anticorupţie, Direcţiei 

audit intern din cadrul Serviciului 

Vamal 

Definirea conceptului de culoar 

albastru 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul Serviciului Vamal nr. 210-O din 

27.05.2015 cu privire la modificarea şi 

completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 63-

O din 13 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice privind realizarea 

controlului ulterior prin audit post-vămuire şi 

reverificarea declaraţiilor vamale”. 

43. Proiectul de ordin cu privire la modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului 

finanţelor  nr. 118 din 06.08.2013 privind 

aprobarea Standardelor Naţionale de 

Contabilitate 

DRCASC Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 204 din 

23.12.2015 cu privire la modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului finanţelor  nr. 

118 din 06.08.2013 privind aprobarea 

Standardelor Naţionale de Contabilitate.  
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

44. Proiectul de ordin privind acceptarea şi 

publicarea  Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară şi de  modificare a 

Ordinului ministrului finanţelor nr. 109 din 

19.12.2008, privind acceptarea şi publicarea 

Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiară 

DRCASC Trimestrul III Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 105 din 

17.07.2015 privind acceptarea, publicarea şi 

modificarea Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară. 

45. Proiectul de ordin privind completarea şi 

modificarea Standardelor naţionale de 

control intern în sectorul public 

DACFPI Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Programul de dezvoltare al 

controlului financiar public intern 

pentru anii 2014-2017 aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1041 din 20.12.2013 

Standardele Naţionale de Control Intern în 

Sectorul Public în redacţie nouă au fost elaborate 

şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 

189 din 05.11.2015.  

46. Proiectul de ordin cu privire la  structura, 

componenţa şi formatul formularelor 

Raportului privind executarea bugetului de 

stat pe anul  2015** 

DGSB, 

DGTS** 

Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Art. 73 din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 218 din 

29.12.2015 cu privire la structura Raportului 

privind executarea bugetului de stat pe anul 2015, 

componenţa şi formatul formularelor la raport. 

46
1
.

** 
Proiectul de ordin cu privire la  aprobarea 

formatului  Raportului semianual privind 

executarea bugetului public naţional şi a 

componentelor acestuia 

DGSB, 

DGTS 

Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea 

finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 219 din 

29.12.2015 cu privire la structura Raportului 

semianual privind executarea bugetului public 

naţional şi a componentelor acestuia, componenţa 

şi formatul formularelor la raport. 

47. Proiectul de ordin cu privire la aprobarea 

componenţei şi termenelor de prezentare a 

raportului pentru anul 2015, rapoartelor pe 

primul  semestru şi 9 luni pentru anul 2016 

privind executarea bugetelor autorităţilor 

publice central şi rapoartelor privind 

executarea bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Art. 74 din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014 

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 

privind finanţele publice locale 

Legea  contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 207 din 

24.12.2015 cu privire la aprobarea componenţei şi 

termenelor de prezentare a rapoartelor privind 

executarea bugetelor autorităţilor publice centrale 

şi rapoartelor privind executarea bugetelor 

unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 

2015. 

Proiectul de ordin cu privire la aprobarea  

termenelor   de    prezentare a rapoartelor pe 

primul semestru şi 9 luni pentru anul 2016 privind 

executarea bugetelor autorităţilor publice centrale 

şi rapoartelor privind executarea bugetelor locale 

urmează să fie elaborat şi aprobat în trimestrul I al 

anului 2016. 

48. Proiectul de ordin cu privire la modul de 

achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul 

public naţional prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor în anul 2016 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Legea bugetului de stat pe anul 

2014 nr. 339 din 23.12.2013; 

Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2014 nr. 

329  din  23.12.2013; 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 180 din 

12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi 

evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin 

sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în 
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

Legea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală 

pe anul 2014 nr. 330 din 

23.12.2013; 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

188  din  26.12.2013 cu privire la 

modul de achitare şi evidenţă a 

plăţilor la bugetul public naţional 

prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor în anul 

2014 

anul 2016. 

49. Proiectul de ordin cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice privind executarea 

de casă ale bugetelor componente ale 

bugetului public naţional 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

137 din 22.09.2014 privind 

aprobarea Planului de acţiuni 

pentru asigurarea implementării 

Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 28.07.2014 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 65 din 

15.05.2015 cu privire la aprobarea Normelor 

metodologice privind executarea de casă ale 

bugetelor componente ale bugetului public 

naţional. 

50. Proiectul de ordin cu privire la aprobarea 

Planului de conturi contabile şi Normelor 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

137 din 22.09.2014 privind 

aprobarea Planului de acţiuni 

pentru asigurarea implementării 

Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 28.07.2014 

Proiectul de ordin a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 66 din 

15.05.2015 cu privire la aprobarea Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar. 

51. Proiecte de ordine privind modificarea şi 

completarea instrucţiunilor contabile în 

instituţiile publice 

DGTS Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

93 din 19.07.2010 cu privire la 

aprobarea Instrucţiunii cu privire 

la evidenţa contabilă în instituţiile 

publice;  

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

94 din 31.12.2004 despre 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la gestionarea mijloacelor 

speciale ale instituţiilor publice 

finanţate de la buget;  

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

51 din 16.08.2004 despre 

aprobarea Instrucţiunii "Cu 

privire la evidenţa contabilă a 

execuţiei bugetului raional, 

municipal Bălţi, municipal 

Chişinău şi bugetului central al 

Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate şi 

aprobate:                                                                     

- Ordinele ministrului finanţelor nr. 15 din  

31.01.2015, nr. 30 din 11.03.2015, nr. 102 din 

14.07.2015, nr. 138 din 21.09.2015 şi nr. 191 din 

09.11.2015 privind      modificarea şi completarea 

Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în 

instituţiile publice, aprobată prin Ordinul 

ministrului  finanţelor nr. 93 din 19.07.2010;                                                                                                                                                 

- Ordinele ministrului finanţelor nr. 16  din  

31.01.2015, nr. 29 din 11.03.2015, nr. 45 din 

06.04.2015, nr. 101 din 14.07.2015, nr. 139 din 

21.09.2015 şi nr. 190 din 09.11.2015 privind 

modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire 

la evidenţa contabilă  în contabilităţile  

centralizate din cadrul primăriilor satelor 

(comunelor), oraşelor aprobată prin Ordinul  nr. 

94.din.19.07.2010;                                                                                                                                        
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Nr. 

d/o 
Denumirea proiectului 

de act normativ 
Subdiviziunea 

responsabilă 
Termen de 

realizare 
Indicatori Documente de referinţă Notă privind realizarea 

unităţii teritorial autonome cu 

statut juridic special în direcţiile 

finanţe"; 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

98 din 28.11.2005 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice 

privind executarea de casă a 

mijloacelor bugetului public 

naţional prin sistemul trezorerial 

al Ministerului Finanţelor. 

- Ordinul  ministrului finanţelor nr. 46  din  

06.04.2015 privind aprobarea modificărilor şi 

completărilor în Instrucţiunea „Cu privire la 

evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, 

municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului 

central al unităţii teritorial autonome cu statut 

juridic special în direcţiile finanţe”, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16 august 

2004.  

52. Proiecte de ordine privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind 

executarea de casă a mijloacelor bugetului 

public naţional prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor 

DGTS Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

98 din 28.11.2005 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice 

privind executarea de casă a 

mijloacelor bugetului public 

naţional prin sistemul trezorerial 

al Ministerului Finanţelor. 

Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate şi 

aprobate Ordinele ministrului finanţelor nr. 9  din  

20.01.2015, nr. 19  din  09.02.2015, nr. 24  din  

27.02.2015, nr. 33 din 13.03.2015, nr. 59 din 

28.04.2015, nr. 87 din 17.06.2015, nr. 96 din 

29.06.2015 şi nr. 177 din 02.10.2015 privind 

modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind executarea de casă a 

mijloacelor bugetului public naţional prin 

sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 

28.11.2005. 

53. Proiecte de ordine privind modificarea şi 

completarea Rapoartelor lunare, trimestriale 

şi anuale 

DGTS Pe parcursul 

anului* 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 

185 din 23.12.2013 cu privire la 

aprobarea şi abrogarea unor 

Rapoarte lunare, trimestriale şi 

anuale 

Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate şi 

aprobate Ordinele ministrului finanţelor nr. 2 din 

12.01.2015, nr. 70 din 22.05.2015, nr. 95 din 

29.06.2015, nr. 104 din 14.07.2015, nr. 123 din 

13.08.2015, nr. 129 din 08.09.2015 cu privire la 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

finanţelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu 

privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte 

lunare, trimestriale şi anuale. 

54 Proiect de ordin cu privire la crearea 

Consiliului privind elaborarea Standardelor 

de Contabilitate ale Sectorului Public 

DGTS Trimestrul IV Proiect 

elaborat şi 

aprobat  

Matricele de politici cu Comisia 

Europeană 

Proiectul de ordin fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 202 din 

17.12.2015 cu privire la crearea Consiliului 

pentru Standarde de Contabilitate în Sectorul 

Public. 
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Acte elaborate suplimentar 
Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului de act normativ Subdiviziunea 

responsabilă 

Notă privind realizarea 

1 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea 

punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 

08.04.2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă 

comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou. 

DGPLFV Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 84 din 

16.03.2015„Pentru abrogarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 08 aprilie 2010”. 

2 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea 

unor acte normative 

DGPLFV Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 

16.06.2015 „Cu privire la elaborarea unor acte normative” (în partea ce ţine de elaborarea şi 

prezentarea mecanismului de calculare, încasare şi de control a vinietei, a plăţilor pentru poluarea 

mediului şi cerinţele tehnice pentru alcoolul etilic nedenaturat). 
3 Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea şi 

completarea Regulamentului de comercializare cu 

amănuntul a produselor petroliere 

DGPLFV Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scr. nr. 14/4-03/45/461 din 

03.06.2015, iar ulterior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 422 din 03.07.2015 „Privind modificarea 

şi completarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere”. 

4 Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Avizului 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-

XIII din 21 iulie 1995 

DARASSF A fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 701 din 09.10.2015 „Privind aprobarea 

Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Banca Naţională a 

Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995”. 

 

5 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului 

la proiectul de lege privind completarea articolului 5 din 

Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube 

produse de autovehicule 

DARASSF Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 721 din 

19.10.2015 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 5 din Legea 

nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagube produse de autovehicule”. 

6 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea articolului 15 din Legea instituţiilor 

financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 

DARASSF Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 762 din 

28.10.2015„Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

articolului 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995”. 

7 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Avizului  la proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 

cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

pentru pagube produse de autovehicule 

DARASSF Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 

28.10.2015 „Cu privire la aprobarea Avizului  la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

pentru pagube produse de autovehicule”. 

8 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în 

Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 şi 

abrogarea unei hotărîri de Guvern. 

DGPLFV Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.14/4-03/328/822 

din 19.10.2015. Însă, din cauza demiterii Guvernului, definitivarea acestui proiect  urmează să fie 

efectuată după învestirea noului Guvern. 

9 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de aplicare a 

facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în art.103 alin.(9
6
) 

şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 

aprilie 1997, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 

din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire 

la tariful vamal, şi art.20 alin.(4
1
) din Codul vamal 

DGPLFV Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 14/4-03/352/960 

din 11.11.2015. Însă, din cauza demiterii Guvernului, definitivarea acestui proiect  urmează să fie 

efectuată după învestirea noului Guvern. 
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nr.1149-XIV din 20 iulie 2000. 

10 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării 

procentuale  

DGPLFV Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 14/4-03/253/618 

din 29.07.2015. 

Mecanismul de desemnare procentuală nu a fost definitivat din cauza lipsei reglementării tuturor 

elementelor necesare implementării şi funcţionării mecanismului dat, şi anume: 

- determinarea modului de identificare şi de publicare a listei concrete a organizaţiilor necomerciale de 

utilitate publică, cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora care pot beneficia de 

direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget de către Comisia 

de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei; 

- asigurarea activităţii corespunzătoare a Comisiei de certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei; 

- controlul asupra utilizării mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale de către 

cultele religioase şi părţile componente ale acestora, ce se efectuează de către Comisia de certificare de 

pe lîngă Ministerul Justiţiei împuternicită să atribuie şi să certifice statutul de utilitate publică. 

În lipsa acestor reglementări, proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la mecanismul desemnării procentuale nu poate fi definitivat şi promovat conform legislaţiei. 

11 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe 

valoarea adăugată”  

DGPLFV Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi la moment este în proces de examinare la părţile 

interesate (scr. nr. 14/4-06/301 din 28.09.2015). 

12 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în 

Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 şi 

abrogarea unei hotărîri de Guvern. 

DGPLFV Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.14/4-

03/328/822 din 19.10.2015. 

13 Proiectul hotărîrii Guvernului privind cerificarea 

sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor 

pentru maşinile de casă şi control 

DGPLFV Proiectul  hotărîrii Guvernului a fost elaborat şi la moment este în proces de examinare la părţile 

interesate (scr. nr. 14/4-06/374 din 10.12.2015). 

 

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

** - modificările şi completările operate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 114 din 04.08.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 13 din 27 ianuarie 2015”. 

   

 

Lista abrevierilor 
DGSB – Direcţia generală sinteză bugetară  

DFENCC – Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale 

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

sectorul bugetar  

SPRAP – Serviciul politici de reglementare a achiziţiilor publice 

DGDP – Direcţia generală datorii publice 

DGPLFV – Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală 

DGTS – Direcţia generală Trezoreria de Stat 

DRCASC – Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ 

DARASSF – Direcţia analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar 

DCI – Direcţia cooperare internaţională 

DACFPI – Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern 
AAP – Agenţia de achiziţii publice 

SV – Serviciul Vamal 
IF – Inspecţia Financiară

 


