Aprobat prin
Ordinul nr. 28 din 7 martie 2014

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2014
Termen de
Indicatori de
Documente de
Responsabil
realizare
Riscuri
produs/rezultat
referinţă
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. Îmbunătăţirea
a) Elaborarea proiectului legii
după
Proiect elaborat şi
DGSB
SDMFP1
Risc extern
procesului de elaborare a pentru
modificarea
Legii
necesitate
- instabilitate economică în plan
prezentat Guvernului
în comun cu
Legea nr. 847politicilor
bugetar-fiscale, bugetului de stat pe anul 2014,
național și la nivel regional
subdiviziunile din
XIII din
pentru asigurarea stabilității în dependență de mersul
cadrul
24.05.1996
Risc intern
BPN, prin asigurarea unui executării bugetului de stat în
- solicitări ad-hoc parvenite din
ministerului
proces participativ larg
anul curent
partea autorităților ierarhic
superioare
b) Elaborarea proiectului legii
Trimestrul
Proiect elaborat şi
DGSB
SDMFP1
Risc extern
bugetului de stat pe anul 2015
III
- impedimente legate de an
prezentat Guvernului
în comun cu
Legea nr. 847(august)
electoral;
subdiviziunile din
XIII din
- imprevizibilitatea deciziilor
cadrul
24.05.1996
politice;
ministerului
- apariția unor cheltuieli
excepționale;
- prognoze defectuoase ale
indicatorilor macroeconomici;
- solicitări ad-hoc, parvenite din
partea legislativului
Risc intern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor de către participanții la
proces
Acţiuni

Subacţiuni

Acţiuni

Subacţiuni
c) Elaborarea proiectului legii
pentru
modificarea
și
completarea
unor
acte
legislative, ce rezultă din
politica
bugetar-fiscală
și
vamală pe anul 2015

1.2. Asigurarea unui echilibru
adecvat între veniturile și
cheltuielile bugetare pentru
menținerea
deficitului
bugetar la nivel sustenabil ca
pondere în PIB

Termen de
realizare
Trimestrul II

d) Elaborarea proiectului legii
privind
modificarea
și
completarea
unor
acte
legislative,
reieșind
din
prevederile legii finanțelor
publice și responsabilităţii
bugetar-fiscale

În termen de
6 luni de la
publicarea
legii

e)
Elaborarea
cadrului
metodologic necesar pentru
implementarea legii privind
finanțele
publice
și
responsabilității bugetar-fiscale
Analiza periodică a realizării
veniturilor, cheltuielilor și
deficitului bugetar

Trimestrul
IV

Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc extern
- impedimente legate de an
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- reținerea luării deciziilor referitor
la obiectivele politicii fiscale pe
termen mediu;
- tergiversarea avizării proiectului
legii de către autoritățile publice și
partenerii sociali
Risc intern
- nerespectarea termenelor-limită de
prezentare a informațiilor
de către participanții la proces
Risc extern
- neaprobarea în Parlament a
proiectului legii noi;
- tergiversarea avizării proiectului
legii de către autoritățile publice și
partenerii sociali
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată
Risc extern
- neaprobarea în Parlament a
proiectului legii noi

Risc extern
- prognoze defectuoase ale
indicatorilor macroeconomici
Risc intern
- solicitări ad-hoc parvenite din
partea autorităților ierarhic
superioare

Indicatori de
produs/rezultat
Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Responsabil
DGSB
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul
ministerului şi
instituţiile din
subordine

Documente de
referinţă
Legea nr. 847XIII din
24.05.1996

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DGSB,
DFR,
DGTS

SDMFP1
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

Cadrul metodologic
elaborat și aprobat

DGSB
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul
ministerului
DGSB,
DGDP,
DGTS,
DFR

SDMFP1

Menținerea deficitului
BPN sub 2,65% din PIB;
Discrepanța anuală dintre
veniturile planificate cu
cele executate ±3%

SDMFP1
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Termen de
realizare
Trimestrul I

Indicatori de
Documente de
Responsabil
Riscuri
produs/rezultat
referinţă
1.3. Dezvoltarea capacităților a) Instruirea formatorilor din
Nr. de instruiri organizate;
DGSB
SDMFP1
Risc extern
în domeniul managementului autoritățile publice locale pe
- lipsa de consecvență și susținere
Cel puțin 70 formatori
cu suportul
finanțelor publice
modulul: „Bugetarea bazată pe
politică în promovarea politicilor
instruiți
PNUD Slovacia
programe”
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat
b) Instruirea personalului din Trimestrul II
Nr. de instruiri organizate;
DGSB
SDMFP1
Risc extern
autoritățile
publice
locale
- lipsa de consecvență și susținere
Nr. de persoane instruite
cu suportul
implicat în procedurile de
politică în promovarea politicilor
PNUD Slovacia
elaborare a bugetului pe
Risc intern
modulul „Bugetarea bazată pe
- fluctuația necontrolată a
programe”
personalului calificat
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 legislaţiei vamale naţionale cu cea comunitară
Acţiuni

Subacţiuni

2.1. Perfecţionarea continuă a
politicilor fiscale şi vamale în
scopul asigurării dezvoltării
durabile
a
sistemului
economico-financiar

a)
Elaborarea/reformularea
măsurilor de politică fiscală şi
vamală, politici de administrare
fiscală şi vamală, ca parte
componentă a CBTM 2015 –
2017
b) Elaborarea proiectelor de
acte legislative și normative
pentru
modificarea
și
completarea actelor legislative
și normative fiscale și vamale

Trimestrul II

c) Elaborarea proiectelor de
acte legislative cu privire la
iniţierea
negocierilor,
renegocierilor,
parafarea,
semnarea
şi
ratificarea
Convenţiilor de evitare a dublei
impuneri cu alte state

Pe parcursul
anului

Pe parcursul
anului

Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
politicilor
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului legislativ și normativ
Risc extern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională și
interinstituțională
Risc intern
- abilităţi insuficiente de negociere
de elaborare a cadrului legislativ și
normativ

Măsuri de politici
elaborate/reformulate

DGPLFV

PAPAG2

Proiecte elaborate
şi prezentate Guvernului

DGPLFV

PAPAG2
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

Proiecte de acte
normative elaborate,
convenţii negociate/
renegociate, parafate şi
ratificate

DGPLFV

PAPAG2
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143
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Indicatori de
Riscuri
produs/rezultat
2.2. Modificarea legislației
Proiect elaborat şi
Risc extern
fiscale pentru îmbunătățirea
- posibile deficienţe de comunicare
prezentat Guvernului
relațiilor dinte autoritățile
şi colaborare instituţională și
fiscale și agenții economici
interinstituțională
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată
2.3. Racordarea cadrului Elaborarea proiectului noului Semestrul II
Proiect elaborat şi
Risc extern
normativ
naţional
la Cod Vamal al Republicii
- impedimente legate de an
prezentat Guvernului
standardele şi practicile UE
Moldova
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
noului Cod
Obiectivul nr. 3: Asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei, simplităţii şi onestităţii în repartizarea finanţelor publice
3.1. Sporirea flexibilităţii Elaborarea CBTM (2015-2017)
Trimestrul II
Proiect elaborat şi
Risc extern
cheltuielilor bugetare în
- impedimente legate de an
prezentat Guvernului
contextul cadrului bugetar pe
electoral;
termen mediu (3 ani) la nivel
- imprevizibilitatea deciziilor
central
politice;
- reținerea luării deciziilor referitor
la obiectivele politicii fiscale pe
termen mediu;
- prognoze defectuoase ale
indicatorilor macroeconomici
Risc intern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor
Acţiuni

Subacţiuni

Termen de
realizare
Trimestrul II

Responsabil
DGPLFV,
IFPS

Documente de
referinţă
PAPAG237

DGPLFV

PAPAG2102
MD 20204

DGSB
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul ministerului
şi instituţiile din
subordine

Legea nr. 847XIII din
24.05.1996
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Acţiuni

Subacţiuni

3.2. Perfecționarea sistemului
de gestionare a mijloacelor
bugetare

a) Elaborarea Ghidului practic
pentru
autoritățile
publice
locale privind metodologia de
bugetare bazată pe programe

3.3. Consolidarea gestionării
mijloacelor bugetare prin
sistemul trezorerial

Termen de
realizare
Trimestrul I

b) Implementarea graduală a
metodologiei de bugetare în
bază de programe la nivel local

Trimestrul
III

c) Ajustarea SIGFP pentru
asigurarea elaborării proiectelor
de buget în baza de programe la
nivel local

Semestrul I

d) Ajustarea SIGFP pentru
asigurarea la nivel local a
introducerii repartizărilor pe
luni la nivelul clasificației pe
programe
e) Ajustarea SIGFP pentru
asigurarea executării bugetelor
locale la nivelul clasificației pe
programe
Întocmirea și prezentarea la
Guvern a Raportului privind
executarea bugetului de stat pe
anul 2013

Trimestrul III

Semestrul II

30 aprilie

Riscuri
Risc extern
- diminuarea/întreruperea asistenţei
tehnice din partea parteneri de
dezvoltare
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională
Risc extern
- lipsa de consecvență și susținere
politică în promovarea politicilor
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația;
- abilități insuficiente de analiză,
monitorizare și elaborare a
programelor;
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația;
- defecțiuni tehnice
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația;
- defecțiuni tehnice
Risc intern
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile
Risc extern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor
Risc intern
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile

Indicatori de
produs/rezultat
Ghid elaborat
şi diseminat APL

Responsabil
DGSB
cu suportul
PNUD Slovacia

Documente de
referinţă
SDMFP1
PAPAG2

Gradul de acoperire a
bugetării pe programe
pentru BUAT de nivelul
II – 100%

DGSB
în comun cu
direcţiile finanțelor
de ramură

SDMFP1
PAPAG2

Aplicația „Proiectul
BUAT” din SIGFP
ajustata

Î.S. „Fintehinform”
în comun cu DGSB

SDMFP1

Aplicația „Plan de
finanțare BUAT” din
SIGFP ajustată pentru
bugetul anului 2015

Î.S. „Fintehinform”
în comun cu DGSB

SDMFP1

Aplicația "TREZ " din
SIGFP ajustată pentru
executarea bugetului
anului 2015
Raport întocmit și
prezentat Guvernului

Î.S.
„Fintehinform”,
DGTS

SDMFP1

DGTS,
TT

Legea nr. 847XIII din
24.05.1996
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Acţiuni

Subacţiuni

3.4. Perfecționarea procesului
de gestionare a mijloacelor
bugetare și a procesului de
raportare
prin
sistemul
trezorerial

a) Perfecționarea legislației
bugetare ce țin de executarea
BPN și evidența contabilă în
sistemul bugetar

b)
Implementarea
mecanismului de încasare și
repartizare
a
veniturilor
regularizatoare de stat și a
efectuării transferurilor de la
bugetul de stat la BUAT (4
raioane pilot)
c)
Ajustarea
cadrului
metodologic și a SIGFP pentru
asigurarea
implementării
mecanismului de încasare a
impozitelor, taxelor, amenzilor
și altor plăți în BPN prin
intermediul
serviciului
guvernamental
de
plăți
electronice (MPay)
3.5. Asigurarea restituirii
valorilor
bunurilor
prin
achitarea de compensaţii
persoanelor
supuse
represiunilor
politice
în
conformitate
cu
legea
bugetară anuală
3.6. Asigurarea acordării
indemnizaţiilor unice pentru
construcţia sau procurarea
spaţiului
locativ,
sau
restaurarea caselor vechi unor
categorii de cetăţeni
3.7. Efectuarea cursurilor de
instruire
și
seminarelor
tematice în monitorizarea,
evaluarea
și
raportarea
impactului
de
la
implementarea proiectelor de
investiții capitale

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc intern
- propunerile de modificare necesită
coordonare mai amplă şi examinare
mai îndelungată

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. actelor
departamentale noi
elaborate
Nr. actelor
departamentale
modificate/completate
Mecanism implementat

Responsabil
DGTS

Documente de
referinţă
SDMFP1

DGTS,
Î.S.
„Fintehinform”,
TT

SDMFP1

Mecanism implementat;
Cadru metodologic
ajustat;
Aplicația din SIGFP
ajustată

DGTS,
Î.S.
„Fintehinform”,
TT

HG nr.329 din
28.05. 2012
HG nr.280 din
24.04.2013

Risc extern
- neprezentarea deciziilor
comisiilor speciale teritoriale

Proiecte elaborate şi
prezentate Guvernului;
Suma transferurilor
efectuate

DFOSPS

Legea nr.1225XII din
08.12.1992
HG nr.627 din
05.06.2007

Pe parcursul
anului

Risc extern
- neprezentarea deciziilor
comisiilor speciale teritoriale

Proiecte de hotărîri
elaborate și prezentate
Guvernului;
Suma transferurilor
efectuate

DFOSPS

HG nr.836 din
13.09. 2010

Trimestrul IIIV

Risc intern
- abilităţi insuficiente de organizare
şi desfăşurare a instruirilor

Nr. de instruiri organizate;
Nr. de persoane instruite

DFENCCAP

SDMPF1

Trimestrul I

Risc intern
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile

Trimestrul I

Risc intern
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile;
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Pe parcursul
anului
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Indicatori de
Responsabil
Riscuri
produs/rezultat
3.8. Instituirea organului
Grup de lucru creat
DFENCCAP
Risc extern
guvernamental responsabil de
- imprevizibilitatea deciziilor
coordonarea procesului de
politice
selectare a proiectelor de
Risc intern
investiții capitale publice
- neidentificarea în grupul de lucru a
membrilor potriviţi
3.9. Elaborarea unui Ghid
Trimestrul IV
Ghid elaborat
DFENCCAP
Risc extern
pentru analiza costurilor și
- lipsa de consecvență și susținere
beneficiilor proiectelor de
politică în promovarea politicilor
investiții capitale publice
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
ghidului
3.10.
Elaborarea
Trimestrul II
Regulament elaborat și
DFENCCAP
Risc extern
Regulamentului
privind
- lipsa de consecvență și susținere
aprobat
finanțarea
investițiilor
politică în promovarea politicilor
publice de către autoritățile
Risc intern
locale
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
regulamentului
Obiectiv nr. 4: Asigurarea gestionării datoriei de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate
4.1.
Implementarea
Pe parcursul
Ponderea datoriei de stat
DGDP
Risc extern
prevederilor
stabilite
în
anului
- efectul crizei economice/
care ajunge la scadenţă în
Programul
financiare asupra economiei
decurs de un an în totalul
„Managementul datoriei de
naţionale
datoriei de stat – nu mai
stat pe termen mediu (2014mare de 35 la sută;
Risc intern
2016)”
- prognoze defectuoase ale
Ponderea datoriei de stat
indicatorilor macroeconomici;
interne în total datorie de
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
stat – nu mai mică de 20
ce pot duce la situații imprevizibile
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
Acţiuni

Subacţiuni

Termen de
realizare
Trimestrul I

Documente de
referinţă
PAPAG2114

PAPAG2113

PAPAG248

Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143
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Acţiuni

Subacţiuni

4.2. Elaborarea Programului
„Managementul datoriei de
stat pe termen mediu (20152017)”

4.3. Elaborarea proiectului
hotărârii Guvernului privind
aprobarea categoriilor de
vârstă ale deponenţilor Băncii
de Economii pentru plata
sumei indexate în anul 2014
4.4.
Dezvoltarea
pieţei
interne a VMS

4.5.
Contractarea
împrumuturilor
de
stat
externe pe termen mediu şi
lung, ţinînd cont de frontiera
cost/risc

Termen de
realizare
Trimestrul IV

Trimestrul I

Riscuri
Risc extern
- prognoze defectuoase ale
indicatorilor macroeconomici;
- tergiversarea prezentării
informaţiilor de către factorii
implicaţi;
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent (DMFAS) de
a prelucra informația
Risc extern
- lipsa de consecvență și susținere
politică în promovarea politicilor

Indicatori de
produs/rezultat
Proiect elaborat
şi prezentat Guvernului

Responsabil
DGDP

Proiect elaborat
şi prezentat Guvernului

DGDP

Documente de
referinţă
SDMFP1
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

Legea nr.
1530-XV din
12.12.2002
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

a) Extinderea maturității VMS
emise pe piața primară

Pe parcursul
anului

Risc extern
- modificarea politicii monetare;
- interes scăzut din partea
investitorilor în VMS cu termen mai
lung de circulaţie

Maturitatea VMS extinsă

DGDP

b) Asigurarea condițiilor pentru
tranzacționarea VMS cu termen
de circulație mai mare de un an
la bursa de valori

Trimestrul I

VMS tranzacționate la
bursa de valori

DGDP

Hotărîrea
CNPF nr.59/12
din
14.12.20135

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

Pe parcursul
anului

Risc extern
- nerealizarea în termen a
activităților conexe de către
participanți
Risc intern
- nerealizarea în termen a
activităților conexe
Risc extern
- lipsa de consecvență în deciziile
Comitetului Interministerial pentru
planificare Strategică;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- volatilitatea pieții financiare
externe

Nr. și suma acordurilor de
finanțare negociate și
semnate

DGDP

SDMFP1
PMDS
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Acţiuni

4.6.
Ajustarea
cadrului
normativ și metodologic
privind datoria publică

Subacţiuni
b) Acceptarea ofertelor de
debursare
din
contul
împrumuturilor semnate cu
creditorii Banca Europeană de
Investiţii
şi
Banca
de
Dezvoltare
a
Consiliului
Europei, la condiţiile financiare
ce
asigură
menţinerea
parametrilor stabiliţi a structurii
portofoliului datoriei de stat
a)
Elaborarea
proiectului
hotărârii Guvernului cu privire
la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în
Hotărârea Guvernului nr.1136
din 18 octombrie 2007

b) Elaborarea proiectului legii
pentru
modificarea
şi
completarea
unor
acte
legislative, reieșind din noile
prevederi ale Legii nr. 419-XVI
din 22.12.2006 cu privire la
datoria publică, garanţiile de
stat şi recreditarea de stat
c) Elaborarea ghidurilor privind
contractarea datoriei publice

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc extern
- volatilitatea pieții financiare
externe

Indicatori de
produs/rezultat
Suma ofertelor de
debursare din contul
împrumuturilor de stat
externe acceptate

Responsabil
DGDP

Documente de
referinţă
SDMFP1
PMDS

Trimestrul III

Risc extern
- schimbări ale Guvernului şi/sau
mecanismului guvernamental;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile publice

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DGDP

SDMFP1
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

În termen de
6 luni de la
publicarea
modificărilor
legii

Risc extern
- schimbări ale Guvernului şi/sau
mecanismului guvernamental;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- tergiversarea avizării proiectului
legii de către autoritățile publice

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DGDP

SDMFP1
Ordinul MF
nr. 12 din
28.01.20143

Trimestrul IV

Risc extern
- tergiversarea de către donatorul
extern a procedurilor de contractare
a consultanței externe
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
ghidurilor

Ghiduri elaborate și
aprobate

DGDP

SDMFP1
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Termen de
realizare
Riscuri
Obiectiv nr. 5: Promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice
5.1.
Elaborarea
şi a) Elaborarea unui regulament Trimestrul IV
Risc intern
actualizarea
cadrului – cadru de funcţionare a
- colaborare insuficientă cu
normativ în domeniul CFPI
direcţiilor de economie şi
direcţiile de economie şi finanţe la
finanţe
elaborarea regulamentului-cadru de
funcţionare a acestor direcţii
b) Revizuirea Regulamentului Trimestrul IV
Risc extern
privind certificarea auditorilor
- contestarea actualizărilor şi
interni din sectorul public
modificărilor operate la Regulament
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată
c) Revizuirea Regulamentului Trimestrul III
Risc intern
privind evaluarea, raportarea
- propunerile de modificare
sistemului de management
conceptuală necesită coordonare
financiar şi control şi emiterea
mai amplă şi examinare mai
declaraţiei
privind
buna
îndelungată
guvernare
d) Revizuirea Codului etic al Trimestrul II
Risc intern
auditorului intern şi Cartei de
- depistarea unor modificări
audit intern (Regulament –
conceptuale, care implică o
model de funcţionare a unităţii
coordonare mai amplă şi examinare
de audit intern)
mai îndelungată
5.2. Instituirea unui sistem de a) Elaborarea unui Program de Trimestrul II
Risc intern
dezvoltare
profesională dezvoltare
profesională
- nerespectarea termenelor-limită de
continuă a auditorilor interni continuă a auditorilor interni
prezentare a informațiilor
din sectorul public
din sectorul public
b)
Revizuirea/elaborarea Trimestrul III
Risc intern
modulelor
de
instruire
- neacoperirea necesităţilor de
conforme cu programul de
dezvoltare profesională continuă
dezvoltare
profesională
continuă a auditorilor interni
din sectorul public
Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/rezultat

Responsabil

Documente de
referinţă

Regulament elaborat
și aprobat

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013

Regulament
revizuit

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013

Regulament
revizuit

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013

Documente
revizuite

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013

Program elaborat şi
aprobat

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013

Module de instruire
revizuite/elaborate

DACFPI

HG nr.1041
din 20.12.2013
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Acţiuni

Subacţiuni

5.3.
Consolidarea
capacităţilor
auditorilor
interni şi a managerilor din
sectorul public în domeniul
CFPI

a) Instruirea auditorilor interni
din sectorul public

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc intern
- abilităţi insuficiente de organizare
şi desfăşurare a seminarelor de
instruire
Risc intern
- abilităţi insuficiente de organizare
şi desfăşurare a seminarelor de
instruire

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. de instruiri organizate;
Nr. de persoane instruite

Responsabil
DACFPI

Documente de
referinţă
HG nr.1041
din 20.12.2013

b) Instruirea personalului din Pe parcursul
Nr. de instruiri organizate;
DACFPI
HG nr.1041
autoritățile publice centrale și
anului
Nr. de persoane instruite
din 20.12.2013
locale
în
domeniul
managementului financiar și
controlului
Obiectivul nr. 6: Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul extern şi
asigură securitatea lanţului de aprovizionare internaţional
6.1.
Simplificarea a) Introducerea normelor şi Trimestrul IV
Nr. de acte normative
SV
PAPAG2
Risc extern
procedurilor vamale întru standardelor internaţionale în
- imprevizibilitatea deciziilor
aprobate;
MOLDOVA
minimizarea costurilor şi a domeniul vamal în vederea
politice;
Nr. de AEO;
20204
timpului necesar vămuirii
reducerii duratei şi costurilor
- implicarea altor servicii de control
Nr. de programe de
efectiv suportate de agenţii
(control veto-fitosanitar, poliţia de
recunoaştere AEO iniţiate
economici pentru vămuirea
frontieră, etc.)
şi negociate;
mărfurilor
Necesităţile tehnice
Risc intern
- proiectele necesită coordonare mai
pentru implementarea
amplă şi examinare mai
NCTS identificate
îndelungată;
- sporirea măsurilor de securitate la
frontieră pe fundalul creşterii sporite
a fluxului de mărfuri
b)
Oferirea
posibilităţii
Trimestrul I
Sistemul testat şi
SV
HG nr. 765
Risc intern
agenţilor economici de aplicare
- tergiversarea creării sistemului
funcţional;
din 25.09.2013
on-line pentru a fi incluşi în
informaţional;
Nr. de utilizatori
lista celor eligibili pentru
- capacităţi insuficiente pentru
tranzacţiile economice
crearea sistemelor IT
c) Descrierea procedurii de
Trimestrul I
Nr. de acte normative
SV
HG nr.765 din
Risc extern
depunere
a
declaraţiilor
- imprevizibilitatea deciziilor
elaborate;
25.09.2013
simplificate,
periodice
şi
politice
Nr. de module;
HG nr.1021
incomplete, a cazurilor şi
implementate şi testate;
din 16.12.2013
Risc intern
condiţiilor de acceptare a
- proiectele necesită coordonare mai
Nr. de utilizatori
acestora de către organele
amplă şi examinare mai îndelungată
vamale
și
implementarea
procedurilor
de
declarare
simplificată
(declarare
incompletă,
periodică
şi
simplificată)
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Acţiuni

Subacţiuni
d) Asigurarea implementării
tehnicilor moderne de control al
valorii în vamă

e) Intensificarea cooperării cu
ţările vecine în vederea
extinderii punctelor de trecere a
frontierei de stat cu control
comun, în scopul fluidizării
traficului de mărfuri, ca rezultat
al dezvoltării sistemului de
control “o singură oprire”
f) Elaborarea, aprobarea şi
publicarea Notelor explicative
la Nomenclatura Combinată a
Mărfurilor
a
Republicii
Moldova
g) Modificarea şi armonizarea
cadrului normativ la prevederile
legislaţiei europene în ceea ce
priveşte regimul “drawback”,
aplicabil în cazul “importurilor
greşite” sau altor situaţii în care
marfa străină pusă în circulaţie
liberă este scoasă ulterior din
ţară, cu restituirea drepturilor
de import încasate anterior
h) Revizuirea conceptului de
depozit provizoriu în sensul
substituirii noţiunii actuale –
“un loc prealabil autorizat” cu
noţiunea prevăzută de legislaţia
UE – “un loc absolut necesar de
păstrare a mărfurilor”, care ar
permite agenţilor economici să
aleagă locul de depozitare
provizorie a mărfurilor, fără a fi
necesară
autorizarea
în
prealabil a acestuia

Termen de
realizare
Trimestrul IV

Riscuri
Risc intern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată

Trimestrul IV

Risc extern
- limitarea finanţării externe
- implicarea altor servicii de control
(control veto-fitosanitar, poliţia de
frontieră, etc.)

Trimestrul IV

Risc intern
- insuficienţa mijloacelor financiare;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
Notelor

Trimestrul I

Trimestrul I

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. de acte normative
elaborate;
Mecanism de amînare a
determinării definitive a
valorii în vamă
implementat
Nr. proiecte pilot
promovate

Responsabil
SV

Documente de
referinţă
HG nr.1021
din
16.12.2013

SV

HG nr. 765 din
25.09.2013

Note explicative
elaborate, aprobate și
publicate

SV

HG nr.1021
din 16.12.2013

Risc extern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ

Nr. de acte normative
elaborate

SV

HG nr.1021
din 16.12.2013

Risc extern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ

Nr. de acte normative
elaborate

SV

PAPAG2100
HG nr.1021
din 16.12.2013
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Acţiuni

Subacţiuni

6.2. Dezvoltarea principiului
selectivităţii
controlului
vamal

i) Instituirea mecanismului
achitării “cu întîrziere” de către
agenţii economici a drepturilor
de
import,
cu
condiţia
prezentării garanţiei financiare
corespunzătoare, ca o excepţie
de la regula generală, care
stabileşte că drepturile de
import şi drepturile de export se
plătesc în prealabil, pînă la
depunerea declaraţiei vamale
a) Asigurarea unui mecanism
eficient de stabilire şi revizuire
a criteriilor de selectivitate

Termen de
realizare
Trimestrul II

Trimestrul IV

Riscuri
Risc extern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ

Risc extern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ
b) Revizuirea mecanismului de Trimestrul IV
Risc extern
analiză a informaţiilor relevante
- implicarea altor servicii de control
determinării unor potenţiale
(control veto-fitosanitar, poliţia de
riscuri şi elaborarea măsurilor
frontieră, etc.)
de eliminare a acestora
Risc intern
- sporirea măsurilor de securitate la
frontieră pe fundalul creşterii sporite
a fluxului de mărfuri;
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane)
Obiectivul nr. 7: Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei
7.1. Eficientizarea măsurilor Dezvoltarea şi modernizarea Trimestrul IV
Risc extern
de protecţie la frontieră a procedurilor de protecţie a
- interes scăzut din partea titularilor
drepturilor de proprietate proprietăţii intelectuale (PI) la
de drepturi
intelectuală
frontiera
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat
7.2. Optimizarea procedurii Implementarea sistemului de Trimestrul II
Risc extern
de control ulterior
monitorizare în regim on-line a
- posibile deficienţe de comunicare
procesului de efectuare a
şi colaborare instituţională și
controlului ulterior
interinstituțională
(organele de drept implicate)
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. de acte normative
elaborate

Responsabil
SV

Documente de
referinţă
HG nr.1021
din 16.12.2013

Nr. de acte normative
revizuite şi aprobate

SV

HG nr. 765 din
25.09.2013

Nr. criteriilor
active/create/modificate/a
nulate;
Ponderea controalelor
rezultative

SV

HG nr. 765 din
25.09.2013
HG nr.1021
din 16.12.2013

Nr. cereri de intervenţie
depuse;
Nr. obiectelor de PI
înregistrate;
Nr. profilurilor de risc
elaborate
Modul testat şi
implementat;
Nr. colaboratori conectaţi;
Nr. de instruiri organizate;
Nr. de persoane instruite

SV

HG nr.880 din
22.11. 2012

SV
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Termen de
realizare

Acţiuni

Subacţiuni

7.3. Eficientizarea măsurilor
de securitate

a)
Întreprinderea măsurilor
necesare
întru
asigurarea
eficienţei
sistemului
de
prevenire a infracţiunilor de
spălare a banilor şi finanţare a
terorismului

Trimestrul IV

b)
Implementarea
noului
concept
de
activitate
a
echipelor
mobile conform
standardelor UE

Trimestrul IV

Riscuri
informația;
- abilităţi insuficiente de prelucrare
a informațiilor;
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat
Risc extern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională și
interinstituțională
(organele de drept implicate)
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat;
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane)

Risc extern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională și
interinstituțională
(organele de drept implicate)
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat;
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane)

Indicatori de
produs/rezultat

Raport elaborat;
Nr. de investigaţii
efectuate;
Nr. de persoane în
privinţa cărora au fost
efectuate investigaţii;
Valoarea bunurilor
reţinute/confiscate;
Nr. de actele normative
sectoriale modificate;
Nr. de acorduri semnate;
Nr. de investigaţii iniţiate;
Valoarea bunurilor
urmărite/sechestrate/confi
scate;
Nr. de sesizări depuse;
Nr. de solicitări
primite/trimise;
Nr. comunicatelor de
presă difuzate;
Nr. de sesizări
recepţionate
Normele metodologice
aprobate;
Instrucţiunile aprobate;
Centrul şi Dispeceratul
create şi funcţionale;
Plan de acţiuni de
cooperare cu OLAF
elaborat;
Nr. de operaţiuni
internaţionale cu
participarea SV

Responsabil

Documente de
referinţă

SV

Legea nr.130
din 06.06.2013

SV

HG nr.1125
din 14.12.2010
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Acţiuni

Subacţiuni

7.4.
Modernizarea
şi
dezvoltarea
capacităţilor
SIIV „Asycuda World”

c)
Modificarea
cadrului
normativ pentru diferenţierea
sancţiunilor
aplicate
la
operaţiunile de import-export,
astfel ca acestea să fie
proporţionale cu intenţiile
agentului economic, excluzînd
sancţiunile
sau
aplicînd
sancţiuni mai mici pentru
omisiuni sau încălcări minore şi
pentru cele comise fără intenţii
frauduloase sau care nu
constituie o neglijenţă gravă
a) Perfecţionarea şi dezvoltarea
Sistemului
informaţional
“FRONTIERA”,

Termen de
realizare
Trimestrul IV

Riscuri
Risc extern
- proiectele necesită coordonare mai
amplă şi examinare mai îndelungată
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ

Trimestrul IV

Risc intern
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane);
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat

b) Integrarea Tarifului Vamal
Integrat
al
Republicii
Moldova/TARIM
în
SIIV
Asycuda World

Trimestrul IV

c) Implementarea şi aplicarea
sistemelor de control al
exporturilor şi importurilor
după modelul european (Import
Control System şi Export
Control System

Trimestrul IV

Risc intern
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane);
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat
Risc intern
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane);
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat

d)
Implementarea aplicaţiei
software de schimb de date
operative şi automatizate a
Sistemului informaţional fiscal
cu Sistemul informaţional
vamal

Trimestrul IV

Risc intern
- insuficienţa resurselor (tehnice,
umane);
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat;
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația

Indicatori de
produs/rezultat
Grup de lucru creat;
Nr. de acte normative
elaborate

Responsabil
SV

Documente de
referinţă
HG nr.1021
din 16.12.2013

Baza de date actualizată şi
ajustată;
Modul „Multy agency„
dezvoltat şi implementat;
SI “Frontiera” integrat în
SIIV "Asycuda World"
TARIM integrat

SV

SDMFP1
HG nr. 765 din
25.09.2013

SV

HG nr. 289 din
07.05.2012

Studiu de fezabilitate
efectuat;
Nr. de proiecte de acte
normative elaborate

SV

HG nr.765 din
25.09.2013
HG nr.1021
din 16.12.2013

Aplicaţia implementată si
funcţională

SV,
IFPS

SDMFP1
HG nr. 289 din
07.05.2012
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Termen de
Indicatori de
Responsabil
realizare
Riscuri
produs/rezultat
Obiectivul nr.8: Simplificarea procedurilor de administrare fiscală, inclusiv prin introducerea tehnologiilor informaţionale noi şi modernizarea celor existente
8.1. Asigurarea intervenţiilor a) Elaborarea şi monitorizarea
Trimestrial
Program elaborat;
IFPS
Risc intern
adecvate (ale autorităţilor rezultatului
implementării
- incapacitatea sistemului
Rapoarte perfectate
fiscale)
în
cadrul
de programului de conformare
informațional existent de a prelucra
reglementare a afacerii şi pentru anul 2014
informația;
tratarea corectă şi egală a
- abilități insuficiente de analiză,
tuturor întreprinderilor
monitorizare și elaborare a
programelor
b) Aplicarea măsurilor de Trimestrul IV
% majorării încasării în
IFPS
Risc extern
conformare
benevolă
a
- imprevizibilitatea deciziilor
comparație cu perioada
contribuabililor și de încasare
politice;
precedentă raportării
silită a restanței
- neconformarea agenţilor
economici
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională și
interinstituțională
8.2. Lărgirea spectrului de a) Lansarea în exploatare Trimestrul II
Sistem lansat
IFPS
Risc intern
servicii
prestate industrială a SIA „Contul
- defecţiuni hardware, erori
contribuabililor
prin curent al contribuabilului”
software
dezvoltarea şi implementarea b)
Proiectarea
Sistemului Trimestrul II
Proiect aprobat
IFPS
Risc extern
unor sisteme informaţionale Informațional
Integrat
al
- insuficienţa mijloacelor financiare;
automatizate eficiente şi Serviciului Fiscal de Stat
Risc intern
opţionale, care vor asigura
- defecţiuni hardware, erori
schimbul de informaţii între
software;
autorităţile
fiscale
şi
- probleme legate de sistemul IT
contribuabili.
c) Extinderea SIA „Colectarea
Trimestrul I
Proiect aprobat
IFPS
Risc intern
informației din surse indirecte”
- defecţiuni hardware, erori
software;
- probleme legate de sistemul IT
d) Crearea în cadrul Serviciului Trimestrul IV
Proiect aprobat;
IFPS
Risc extern
Fiscal de Stat în baza Î.S.
- imprevizibilitatea deciziilor
Laborator funcțional
„Fiscservinform”
a
politice;
Laboratorului specializat în
- posibile deficienţe de comunicare
efectuarea
expertizelor
şi colaborare instituţională și
judiciare privind timbrele de
interinstituțională
acciz și alte formulare de
Risc intern
documente primare cu regim
- propunerile de modificare
special, prin modificarea și
conceptuală necesită coordonare
completarea Legii nr. 1086 din
mai amplă şi examinare mai
23 iunie 2000 cu privire la
îndelungată
Acţiuni

Subacţiuni

Documente de
referinţă
SDMFP1
PD SFS6
2011-2015

PAPAG290

PD SFS6
2011-2015
PAPAG294

SDMFP1

PAPAG294
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Acţiuni

8.3. Fortificarea disciplinei
fiscale
şi
eliminarea
impunităţii ce atentează la
libera
concurenţă
şi
dezavantajează
agenţii
economici şi persoanele
fizice oneste, care îşi
onorează obligaţiile fiscale
conform legislaţiei în vigoare
8.4. Simplificarea procedurii
de eliberare și înregistrare a
facturilor fiscale

8.5. Inventarierea tuturor
actelor
normative
și
subnormative din domeniul
administrării
fiscale
și
aducerea lor în conformitate
cu prevederile legilor
8.6.
Implementarea
generalizată a sistemului de
declarare
fiscală
prin
utilizarea
tehnologiilor
informaţionale (e-Declaraţii),
astfel încît cel puţin 60%
dintre declaraţiile fiscale să
fie depuse prin Internet
8.7. Implementarea Strategiei
de conformare a persoanelor
fizice cu venituri mari şi
intensificarea
utilizării
soluţiilor fiscale obligatorii
pentru problemele cele mai
frecvente

Subacţiuni
expertiza judiciară, constatările
tehnico-științifice și medicolegale
Reducerea
numărului
de
controale fiscale efectuate

Elaborarea
modificărilor
cadrului normativ în vederea
stabilirii
sancțiunilor
proporțional cu riscurile și
prejudiciile aduse

Termen de
realizare

Riscuri

Indicatori de
produs/rezultat

Responsabil

Documente de
referinţă

Trimestrul IV

Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- neconformarea agenţilor
economici
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională

% majorării încasării în
comparație cu perioada
precedentă raportării

IFPS

PAPAG291

Trimestrul I

Risc intern
- defecţiuni hardware, erori
software;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
conceptului
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a
cadrului normativ
Risc intern
- defecţiuni hardware, erori
software;
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația;
- defecțiuni tehnice

Procedură simplificată

IFPS

PAPAG238

Proiecte elaborate

IFPS

PAPAG284

Nr. declaraţiilor transmise
în format electronic;
Ponderea declarațiilor
electronice în totalul
declarațiilor fiscale
prezentate

IFPS

PAPAG288

Subprogram elaborat și
implementat

IFPS

PAPAG2107

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională
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Acţiuni

Subacţiuni

8.8. Îmbunătăţirea procesului
de
administrare
a
contribuabililor mari prin
consolidarea
capacităţii
funcţionale şi de control ale
Direcţiei
marilor
contribuabili şi stabilirea
criteriilor
clare
de
determinare şi divizare a
contribuabililor
mari pe
domenii de activitate
8.9.
Implementarea
mecanismului oficial de
dialog public-privat prin
Consiliul de Conformare şi
Consiliul Consultativ ale
Inspectoratului
Fiscal
Principal de Stat

Divizarea contribuabililor mari
pe domenii de activitate (în
baza listei marilor contribuabili
aprobate la finele fiecărui an
pentru anul viitor)

Termen de
realizare
Trimestrul IV

Riscuri
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- neconformarea agenţilor
economici
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională

Indicatori de
produs/rezultat
Ordin aprobat

Responsabil
IFPS

Documente de
referinţă
SDMFP1

Nr. de întruniri
IFPS
PAPAG291
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
organizate;
politice;
Nr. participanți
- lipsa de consecvență și susținere
politică în promovarea politicilor
Risc intern
- abilităţi insuficiente de organizare
şi desfăşurare a seminarelor de
instruire
Obiectivul nr. 9: Optimizarea și automatizarea sistemului de achiziţii publice prin armonizarea legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar, reformarea instituţională a Agenţiei
Achiziţii Publice și dezvoltarea noilor tehnici de achiziții
9.1. Armonizarea legislaţiei Elaborarea proiectului legii Trimestrul IV
Proiect elaborat și
DFENCCAP,
PAPAG2
Risc extern
naţionale cu incidenţă în privind atribuirea contractelor
- imprevizibilitatea deciziilor
prezentat Guvernului
AAP
domeniul achiziţiilor publice de achiziție publică sectoriale
politice;
la aquis-ul comunitar
- impedimente legate de an
electoral;
Risc intern
- abilități insuficiente de elaborare a
proiectului
9.2.
Ajustarea
cadrului a) Revizuirea Documentației Trimestrul IV
Proiect elaborat și
AAP
Risc extern
normativ
secundar
din standard
pentru
realizarea
- impedimente legate de an
prezentat Guvernului
domeniul achizițiilor publice achizițiilor publice de lucrări
electoral;
în
vederea
simplificării
- imprevizibilitatea deciziilor
capacității de participare la
politice;
procedurile de achiziții ale
- reținerea luării deciziilor;
operatorilor economici
- tergiversarea avizării proiectului
legii de către autoritățile publice
b) Revizuirea Documentației Trimestrul IV
Proiect elaborat și
AAP
Risc extern
standard
pentru
realizarea
- impedimente legate de an
prezentat Guvernului
achizițiilor publice de bunuri
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
Trimestrul IV
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Acţiuni

Subacţiuni

9.3. Facilitarea accesului
întreprinderilor
mici
și
mijlocii la contractele de
achiziții publice de bunuri și
servicii
prin
eliminarea
calificativelor și exigențelor
financiare disproporționate

Modificarea Legii nr. 96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind
achizițiile publice cu includerea
principiului proporționalității
care presupune obligativitatea
autorităților contractante de a
stabili cerințele financiare și de
calificare în raport cu obiectul
achiziției (volum, valoare)
Crearea organismului naţional
independent de soluţionare a
contestaţiilor
în
domeniul
achiziţiilor publice

9.4.
Dezvoltarea
noilor
tehnici de achiziții, sporirea
eficienței
și
asigurarea
executării recomandărilor UE
prin
descentralizarea
competențelor și crearea
organismului
național
independent de soluționare a
contestațiilor
9.5. Asigurarea transparenţei
depline şi accesului liber la
întregul proces de achiziţii
publice, licitaţii pentru toate
părţile interesate, inclusiv
iniţierea procesului,
depunerea cererilor,
gestionarea dosarelor şi
implementarea acestora

Termen de
realizare

Trimestrul II

Trimestrul IV

Riscuri
politice;
- reținerea luării deciziilor
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile publice
Risc extern
- impedimente legate de an
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- reținerea luării deciziilor
- tergiversarea avizării proiectului
legii de către autoritățile publice
Risc extern
- impedimente legate de an
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice

Indicatori de
produs/rezultat

Responsabil

Documente de
referinţă

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

AAP

PAPAG271

Autoritate administrativă
creată

DFENCCAP,
AAP

PAPAG2114

Nr. de autorităţi publice
AAP
Risc extern
- insuficienţa mijloacelor
centrale încadrate
financiare;
suplimentar în proiectul- reticența autorităţilor contractante;
pilot;
- utilizarea defectuoasă a
Nr. de proceduri de
certificatelor digitale
achiziții publice
desfășurate prin SIA
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
RSAP
personalului calificat;
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația
Obiectivul nr. 10: Dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional corespunzător principiilor descentralizării, asigurării democraţiei şi autonomiei locale
10.1.
Delimitarea Revizuirea cadrului legislativ- Trimestrul III
Proiect elaborat
DGSB
Risc extern
responsabilităţilor
normativ
aferent
- lipsa de consecvență și susținere
și prezentat
în comun cu DFAP
autorităţilor executive ale responsabilităților autorităților
politică în promovarea politicilor
și serviciile
administraţiei publice locale publice locale, precum și a
desconcentrate în
Risc intern
de nivelul întîi şi nivelul al serviciilor
publice
- prezentarea informațiilor
teritoriu
doilea şi a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu în
necalitative și nerespectarea
desconcentrate în teritoriu în domeniul finanţelor publice
termenelor-limită de prezentare a
Extinderea proiectului-pilot al
Registrului de stat al achiziţiilor
publice, în cadrul primului
modul, cu atragerea noilor
autorităţi contractante

Trimestrul IV

PAPAG2114

PAPAG2423
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Indicatori de
Documente de
Responsabil
Riscuri
produs/rezultat
referinţă
domeniul finanţelor publice locale
informațiilor;
locale
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională
10.2. Elaborarea formulelor Elaborarea metodologiei de Trimestrul IV
Metodologie elaborată și
DFÎCȘ
PAPAG2424
Risc extern
de transferuri directe de la calculare a transferurilor cu
- schimbări ale Guvernului şi/sau
aprobată
bugetul de stat la bugetele destinaţie
specială
pentru
mecanismului guvernamental;
locale
finanţarea
învăţămîntului
- insuficienţa/lipsa mijloacelor
preşcolar, special,
secundar
financiare
general
şi
extraşcolar
Risc intern
(complementar)
- abilități insuficiente de elaborare a
metodologiei;
- posibilele deficienţe de
comunicare şi colaborare
instituţională și interinstituțională
10.3. Îmbunătăţirea cadrului Elaborarea pachetului de acte Trimestrul III
Proiecte elaborate și
DGDP
SDMFP1
Risc extern
legal privind împrumuturile normative pentru îmbunătățirea
- schimbări ale Guvernului şi/sau
prezentate Guvernului
PAPAG2440
publice la nivel local, administrării datoriei publice la
mecanismului guvernamental;
consolidarea
capacităţilor nivel local
- imprevizibilitatea deciziilor
autorităţilor
administrației
politice
publice locale în gestionarea
Risc intern
resurselor de împrumut
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile publice și
partenerii sociali
Obiectivul nr 11: 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
11.1. Asigurarea efectuării a) Analiza situațiilor financiare Pe parcursul
Nr. rapoartelor întocmite
DMAF
SDMFP1
Risc extern
monitoringului şi analizei ale întreprinderilor de stat şi a
anului
- neprezentarea rapoartelor statistice
rezultatelor financiare ale societăţilor
comerciale
cu
de către întreprinderile de stat şi
întreprinderilor de stat şi a capital integral sau majoritar de
societăţile comerciale cu capital
societăţilor comerciale cu stat, inclusiv a instituțiilor
integral sau majoritar de stat;
capital integral sau majoritar financiare cu capital de stat
- modificarea pe parcursul anului a
de stat, inclusiv a instituțiilor
termenului de prezentare a
financiare cu capital de stat
rapoartelor statistice sau conţinutul
acestora (indicatorii valorici);
- prezentarea eronată a
informaţiilor;
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația
Acţiuni

Subacţiuni

Termen de
realizare
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Acţiuni

Subacţiuni
b) 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 public sau
majoritar de stat, pentru anul
2013
c) Elaborarea, cu prezentarea
ulterioară beneficiarului, a
informației aferente activității
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

Termen de
realizare
Pînă la data
de
01.08.2014

Trimestrial,
către data de
20 a lunii
următoare
trimestrului
de gestiune

Riscuri
Risc extern
- managementul ineficient al
entităţilor economice prin
înregistrarea pierderilor nete;
- neconformarea agenţilor
economici privind distribuirea unei
părţi din profitul net
Risc extern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor;
- posibilele deficienţe de
comunicare şi colaborare
instituţională și interinstituțională;
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. rapoartelor întocmite;
% executării parametrilor
bugetari

Informaţii întocmite și
prezentate

DMAF,
IFPS

Documente de
referinţă
Legea
bugetului de
stat nr. 339 din
23.12.2013

IFPS

SDMFP1
PAPAG2

Responsabil
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Acţiuni

Subacţiuni

11.2. Asigurarea accesului la
informaţia privind rezultatele
activităţii
economicofinanciare a întreprinderilor
cu cotă majoritară de stat

11.3. Modificarea cadrului
legislativ-normativ privind
obligativitatea instituțiilor și
întreprinderilor de stat de a
efectua licitații publice bazate
pe preț pentru servicii
bancare care să încorporeze
cel puțin minimul obligatoriu
al ratei de adecvare a
capitalului și indicatorii
lichidității
11.4.
Fortificarea
capacităţilor de analiză a
riscurilor
bugetar-fiscale,
precum şi de monitoring
financiar
al
entităţilor
economice
cu
capital
majoritar de stat

Termen de
realizare
Trimestrul
III

Trimestrul
III

Inițierea
procesului
de
elaborare
a
modificărilor
Regulamentului
privind
monitoringul
financiar
al
întreprinderilor
de
stat/municipale și al societăților
comerciale cu capital public sau
majoritar public, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 580
din 08.05.2008

Obiectivul nr. 12. Creșterea eficienței activității de inspectare
12.1.
Modernizarea Actualizarea permanentă a
procedurilor, practicilor și normelor
metodologice
metodelor de control
generale
şi
normelor
metodologice ramurale

Trimestrul
IV

Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc extern
- modificarea pe parcursul anului a
termenului de prezentare a
rapoartelor statistice sau conţinutul
acestora (indicatorii valorici)
Risc intern
- incapacitatea sistemului
informațional existent de a prelucra
informația
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile administrației
centrale
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă și examinare mai
îndelungată
Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile administrației
centrale
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată
Risc extern
- impedimente legate de an
electoral;
- imprevizibilitatea deciziilor
politice
Risc intern
- propunerile de modificare
conceptuală necesită coordonare
mai amplă şi examinare mai
îndelungată

Indicatori de
produs/rezultat
Informații publicate

DMAF

Documente de
referinţă
PAPAG279

Proiect elaborat
și prezentat Guvernului

DMAF

PAPAG280

Proiect elaborat

DMAF

SDMFP1

Majorarea ponderii acțiunilor
intentate de către organele de
drept în vederea compensării
sumelor depistate în cadrul
inspectărilor (controalelor)
financiare efectuate;
Norme metodologice
generale şi ramurale
actualizate

IF

SDMFP1

Responsabil
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Indicatori de
Documente de
Responsabil
Riscuri
produs/rezultat
referinţă
13.2. Dezvoltarea planificării
Procedura de planificare
IF
SDMFP1
Risc extern
activităţii de inspectare în
- solicitări ad-hoc parvenite din
în bază de riscuri
baza analizei criteriilor de
partea autorităților ierarhic
actualizată
risc
superioare
Risc intern
- fluctuația necontrolată a
personalului calificat;
- abilități insuficiente de analiză,
monitorizare și elaborare a
criteriilor de risc
12.3. Îmbunătățirea calității Revizuirea indicatorilor de Pe parcursul
Sistem de raportare
IF
SDMFP1
Risc intern
raportării
performanţă
specificaţi
în
anului
- fluctuația necontrolată a
performant elaborat
rapoarte
personalului calificat;
- abilități insuficiente de analiză și
evaluare totală sau parțială a
indicatorilor de performanță
12.4.
Îmbunătăţirea
Pe parcursul
Acorduri de colaborare
IF
SDMFP1
Risc extern
cooperării cu organizaţiile
anului
- impedimente legate de an
semnate
externe
electoral;
- implicarea insuficientă a altor
organe de control;
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională și
interinstituțională
Obiectivul nr. 13: Constituirea unui cadru normativ performant în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, prin elaborarea reglementărilor naţionale în
conformitate cu directivele UE, care va contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii, inclusiv raportării financiare şi auditului
13.1. Elaborarea actelor a)
Elaborarea
proiectului Trimestrul II
Proiect elaborat și
DRCASC
Legea
Risc intern
normative
în
domeniul hotărîrii Guvernului privind
- nerespectarea termenului de
prezentat Guvernului
contabilității
contabilităţii şi auditului
modificarea și completarea
realizare în urma apariţiei situaţiilor
nr. 113-XVI
Hotărîrii Guvernului cu privire
neprevăzute;
din 27.04.2007
la Consiliul Consultativ pe
- abilităţi insuficiente de elaborare a
lîngă Ministerul Finanțelor nr.
proiectului
128 din 08.02.2008
b)
Elaborarea
proiectului Trimestrul II
Proiect elaborat și
DRCASC
Legea privind
Risc intern
hotărîrii Guvernului privind
- nerespectarea termenului de
prezentat Guvernului
activitatea de
modificarea și completarea
realizare în urma apariţiei situaţiilor
audit nr. 61Hotărîrii Guvernului cu privire
neprevăzute;
XVI din
la unele măsuri de executare a
- abilităţi insuficiente de elaborare a
16.03.2007
Legii nr.61-XVI din 16 martie
proiectului
2007 privind activitatea de
audit nr. 1450 din 24.12.2007
Acţiuni

Subacţiuni

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului
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Acţiuni

Subacţiuni
c)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea
Regulamentului
privind evidența contabilă a
plantațiilor viticole în procesul
plantării,
exploatării
și
defrișării acestora
d)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea
Regulamentului
provizoriu privind controlul
extern al calității lucrărilor de
audit
e)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea Normelor privind
stabilirea numărului mediu de
ore pentru efectuarea unei
misiuni de audit
f)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
cu
privire
la
modificarea și completarea
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea Indicaţiilor metodice
privind
particularităţile
contabilităţii în organizaţiile
necomerciale nr. 158 din
06.12.2010
g)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea
Ghidului
metodologic de întocmire a
situațiilor financiare

Termen de
realizare
Trimestrul I

Riscuri
Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
proiectului

Indicatori de
produs/rezultat
Proiect elaborat și aprobat

Responsabil
DRCASC

Documente de
referinţă
Legea
contabilității
nr. 113-XVI
din 27.04.2007
Legea viei și
vinului nr. 57XVI din
10.03.2006
Legea privind
activitatea de
audit nr. 61XVI din
16.03.2007
HG nr. 1450
din
24.12.2007
Legea privind
activitatea de
audit nr. 61XVI din
16.03.2007

Trimestrul I

Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute

Proiect elaborat și aprobat

DRCASC

Trimestrul III

Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute;
- abilităţi insuficiente de elaborare a
proiectului

Proiect elaborat și aprobat

DRCASC

Trimestrul III

Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute

Proiect elaborat și aprobat

DRCASC

Legea
contabilității
nr. 113-XVI
din 27.04.2007

Trimestrul III

Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute

Proiect elaborat și aprobat

DRCASC

Legea
contabilității
nr. 113-XVI
din 27.04.2007
HG nr. 1507
din
31.12.2008
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Acţiuni

Subacţiuni

Termen de
realizare
Trimestrul IV

Riscuri
Risc intern
- nerespectarea termenului de
realizare în urma apariţiei situaţiilor
neprevăzute

Indicatori de
produs/rezultat
Proiect elaborat și aprobat

h)
Elaborarea
proiectului
Ordinului
cu
privire
la
modificarea și completarea
Ordinului
Ministrului
Finanțelor cu privire la
aprobarea Programului
de
examinare pentru conferirea
calității de auditor pentru
auditul general nr. 83 din
07.07.2011
Obiectivul nr. 14: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti
14.1.
Reprezentarea Analiza cererilor de chemare în Pe parcursul
Nr. cererilor introductive
Risc extern
intereselor
statului judecată şi formularea poziţiei
anului
- lipsa citării fizice a ministerului;
elaborate;
(Ministerului Finanţelor) în ministerului asupra acestora,
- neexpedierea în adresa
Nr participărilor în
instanțele judecătorești
contestarea
hotărîrilor
ministerului a deciziei adoptate de
adunarea/comitetul
judecătoreşti în ordinea de apel
instanţele de judecată
creditorilor şi în instanţele
și recurs, respectiv reprezentare
judecătoreşti
Risc intern
intereselor ministerului în cauze
- volumul exagerat de dosare ce
civile
cu
privire
la
implica acordarea timpului
insolvabilitate
suplimentar pentru examinare

Responsabil
DRCASC

Documente de
referinţă
Legea privind
activitatea de
audit nr. 61XVI din
16.03.2007
HG nr. 1450
din
24.12.2007

DJ

Cod civil, Cod
de procedura
civilă
Legea nr.1545XV din
25.02.1998
Legea nr. 87XV din
21.04.2011
Legea nr.1225XV din
08.12.1992
Obiectivul nr. 15: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a
instituţiei
15.1.
Asigurarea a) Plasarea pe pagina web a
Trimestrial
Nr. informațiilor/
DAMEP
SNA8
Risc intern
transparenței în activitatea ministerului a rapoartelor și
- incapacitatea evaluării totale sau
rapoartelor plasate
în comun cu
Legea nr. 239ministerului,
inclusiv
a informațiilor aferente activității
parțiale a indicatorilor de
subdiviziunile din
XVI din
instituțiilor din subordine și ministerului și a instituțiilor din
performanță;
cadrul ministerului
13.11.2008
accesul la informația cu subordine
- reticența față de schimbări;
și instituțiile
caracter public
- prezentarea informațiilor
subordonate
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor;
- neconformarea actorii implicați la
cerințele legale de analiză și
raportare
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Acţiuni

Subacţiuni
b) Plasarea pe pagina web a
IFPS a Bazei generalizate a
practicii fiscale pe întrebări ce
ţin de metodologia administrării
fiscale
şi
corectitudinea
aplicării, calculării şi achitării
la buget a impozitelor şi
taxelor,
completată
şi
actualizată
c)
Publicarea promptă pe
pagina web a SV a tuturor
actelor
normative
departamentale care se referă la
aspectele vamale sau afectează
vînzarea,
distribuirea,
transportul,
asigurarea,
depozitarea,
inspectarea,
expunerea,
prelucrarea,
folosirea în amestec sau alte
întrebuinţări ale mărfurilor;
publicarea se va face din timp
d) Publicarea pe pagina web a
AAP a dărilor de seamă privind
procedurile de achiziții a
produselor alimentare

15.2. Asigurarea publicării pe
pagina web a ministerului a
informațiilor
privind
planificarea şi executarea
bugetului ministerului
15.3. Asigurarea publicării pe
pagina web a ministerului a
informațiilor
privind
rezultatele
controalelor
efectuate
în
cadrul
ministerului, cu respectarea
prevederilor legislaţiei în
vigoare privind secretul de
stat

Termen de
realizare
Permanent

Riscuri
Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Indicatori de
produs/rezultat
Informație relevantă
accesibilă și actualizată
continuu

Responsabil
IFPS

Documente de
referinţă
PD SFS4
2011-2015

PAPAG283
MOLDOVA
2020
HG nr.1021
din 16.12.2013

Trimestrul IV

Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Ponderea proiectelor
actelor normative
publicate

SV

Permanent

Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor
Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Dări de seamă publicate

AAP

Informații publicate

DEF

HG nr.188
din 03.04.2012

Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională;

Raport al CC publicat;
Plan de implementare a
recomandărilor CC
elaborat și publicat;
Raport privind
implementarea
recomandărilor CC
elaborat și publicat

DGTS,
DGSB
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul ministerului

HG nr.188
din 03.04.2012

Conform
calendarului
bugetar

Pe parcursul
anului
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15.4. Asigurarea publicării a
informaţiei relevante cu
privire
la
asigurarea
procesului
decizional
participativ
în
rubrica
„Transparenţă decizională”
pe pagina web a ministerului
şi pe platforma on-line
www.particip.gov.md
15.5.
Asigurarea
transparenței bugetare

15.6. Efectuarea şi publicarea
unor
sondaje
privind
cercetarea percepţiei şi
răspîndirii
fenomenului
corupţiei

Subacţiuni

a) Publicarea pe pagina web a
ministerului
a
proiectelor
legilor bugetare anuale și a
documentului CBTM
b) Publicarea pe pagina web a
ministerului
a
informației
despre veniturile și cheltuielile
bugetare
și
asigurarea
transparenței
tranzacțiilor
trezoreriale
c)
Publicarea
informației
privind executarea bugetului de
stat (Open Buget Data)

Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Lunar, către
data de 19

Lunar, către
data de 19

d) Actualizarea anuală a Bazei
de date cheltuielilor publice
(BOOST) și publicarea datelor
pentru anul 2013

Semestrul I,
2014

Publicarea pe pagina web a
ministerului, după desfăşurarea
chestionării, a unei note
informative privind rezultatele
chestionării
şi
măsurile
întreprinse în vederea înlăturării
deficienţelor depistate

Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc intern
- posibile deficienţe de comunicare
şi colaborare instituţională;
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor
Risc intern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor de către participanții la
proces
Risc intern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor de către participanții la
proces
Risc intern
- prezentarea informațiilor
necalitative și nerespectarea
termenelor-limită de prezentare a
informațiilor de către participanții la
proces;
- defecţiuni tehnice sau alţi factori
ce pot duce la situații imprevizibile
Risc extern
- lipsa participanților la chestionare
Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea,
identificarea și prelucrarea datelor

Indicatori de
produs/rezultat
Informație relevantă
accesibilă și actualizată
continuu;
Nr. proiectelor
decizionale consultate

Responsabil
Subdiviziunile din
cadrul ministerului
în comun cu
SICMM și
Î.S.„Fintehinform”

Documente de
referinţă
Legea nr. 239XVI din
13.11.2008

Informație relevantă
accesibilă și actualizată
continuu

DGSB

Legea nr. 239XVI din
13.11.2008

Informații publicate

DGTS,
Î.S.,,Fintehinform”

PAPAG284
Legea nr. 239XVI din
13.11.2008

Informații publicate

DGTS,
Î.S.,,Fintehinform”

Legea nr. 239XVI din
13.11.2008
HG nr.195 din
04.04.2012

Baza de date publicată pe
site-ul www.mf.gov.md,
www.date.gov.md

DGTS,
Î.S.,,Fintehinform”

HG nr.195 din
04.04.2012

Notă informativă
publicată

DAMEP,
SICMM,
Î.S. ,,Fintehinform”

SNA8
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Subacţiuni

Termen de
realizare
Trimestrial

Riscuri
Risc intern
- abilități insuficiente ale
personalului în perceperea și
identificarea datelor

Indicatori de
produs/rezultat
Datele guvernamentale cu
caracter public prioritare
pentru cetăţeni făcute
publice pe portalul
www.date.gov.md

15.7. Asigurarea procesului Deschiderea
datelor
de reutilizare a informaţiei guvernamentale cu caracter
din sectorul public, inclusiv public
prioritare
pentru
dezvoltarea
portalului cetăţeni,
cu
respectarea
guvernamental
legislaţiei în vigoare, inclusiv
www.date.gov.md în calitate cadrul normativ cu privire la
de ghişeu unic de acces la protecţia datelor cu caracter
toate datele guvernamentale personal
deschise
15.8. Menținerea paginii web
Pagina oficială menținută
Risc intern
a ministerului pe rețelele de
- defecţiuni tehnice;
pe rețelele de socializare
socializare și asigurarea unei
- fluctuația necontrolată a
comunicări
bidirecționale
personalului calificat;
eficiente între administrația
- posibile deficienţe de comunicare
publică centrală și cetățeni,
şi colaborare instituţională și
conform prevederilor actelor
interinstituțională
normative relevante
Obiectivul nr. 16: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului
16.1.
Creşterea
calităţii a) Implementarea conformă a Pe parcursul
Nr. de anunţuri publicate
Risc extern
serviciului
public
prin prevederilor
legislației
în
anului
- aplicarea inoportună sau întîrziată
privind funcţiile vacante
aplicarea
inechivocă
a vigoare privind managementul
a prevederilor legislației
şi concursurile de
practicii de angajare prin funcției
publice
și
a
angajare;
Risc intern
concurs a funcţionarilor funcționarilor publici
- realizarea neconformă a
Nr. de concursuri de
publici,
instituţionalizarea
procedurilor de personal
angajare desfăşurate;
unui sistem de recrutare,
Gradul de acoperire a
evaluare şi promovare, în
funcțiilor vacante scoase
bază de merit şi competenţe
la concursurile de
angajare;
Gradul de acoperire a
funcțiilor/posturilor;
Nr. funcționarilor
evaluați;
Ponderea funcționarilor
evaluați „foarte bine”;
Ponderea funcționarilor
evaluați „bine”;
Ponderea funcționarilor
evaluați „satisfăcător”

Responsabil
Î.S. ,,Fintehinform”
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul ministerului

Documente de
referinţă
MOLDOVA
DIGITALĂ
20209

SICMM
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul ministerului

HG nr.188 din
03.04.2012

DMRU

Legea nr. 158XVI din
04.07.2008
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Subacţiuni
b) Asigurarea realizării Planului
anual
de
dezvoltare
și
consolidarea
capacităților
funcționarilor publici privind
aplicarea bunelor practici din
experiența
națională
și
internațională

16.2.
Organizarea și
desfășurarea
concursurilor
pentru ocuparea funcțiilor
publice vacante

Termen de
realizare
Pe parcursul
anului

c) Selectarea prestatorilor și
achiziționarea serviciilor de
instruire pentru funcționarii
publici

Pe parcursul
anului

a) Asigurarea
activității
conforme a Comisiei de
concurs

Pe parcursul
anului

b)
Asigurarea
respectării
prevederilor privind modul de
desfășurare a probelor de
concurs

Pe parcursul
anului

Riscuri
Risc extern
- lipsa oportunităților de participare
la activități de instruire, schimb de
experiență, dezvoltare profesională
în domeniu, organizate în țară și
peste hotare;
- incompatibilitatea informațiilor și
a cunoștințelor obținute cu cadrul
legislativ național;
- imposibilitatea aplicării
cunoștințelor în activitatea practică
Risc intern
- insuficienţa mijloacelor financiare;
- perfectarea întîrziată a
contractelor de prestare servicii de
instruire;
- identificarea întîrziată a grupurilor
țintă de participanți la activitățile de
instruire
Risc intern
- depășirea termenului pentru care a
fost instituită Comisia de concurs;
- lipsa/absența membrilor Comisiei
de concurs;
- atestarea conflictului de interese
ale membrilor de concurs;
- refuzul depunerii declarației scrise
pe proprie răspundere despre lipsa
conflictului de interese
Risc intern
- nerespectarea procedurii de
elaborare a variantelor lucrărilor
scrise, grilelor de apreciere și/sau a
listei 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)

Indicatori de
produs/rezultat
Nr. de instruiri
identificate a fi necesare;
Nr. de instruiri interne
organizate;
Nr. de instruiri externe;
Nr. de persoane instruite
(intern și extern)

Responsabil
DMRU

Documente de
referinţă
Legea nr. 158XVI din
04.07.2008

Nr. de prestatori
contractați;
Nr. de instruiri organizate;
Nr. de persoane instruite

DMRU în comun
cu subdiviziunile
din cadrul
ministerului

Legea nr. 158XVI din
04.07.2008

Nr. ședințe ale Comisiei
de concurs organizate;
Nr. declarații pe proprie
răspundere prezentate;
Nr. de membri ai
Comisiei de concurs
prezenți la probele
concursului

DMRU

HG nr. 201 din
11.03.2009

Gradul respectării
legislației

DMRU

HG nr. 201 din
11.03.2009
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Subacţiuni

16.3.
Implementarea
acţiunilor de prevenire a
corupţiei în procesul de
recrutare, selectare, angajare
şi promovare a personalului
în funcţiile publice

Includerea unui modul cu
subiecte de prevenire şi
combatere a corupţiei în
programele de instruire iniţială
a angajaţilor debutanţi

16.4. Crearea Centrului de
Instruire în Finanţe

Definitivarea
proiectului
hotărîrii Guvernului cu privire
la crearea Instituției publice
”Centrul de instruire în
Finanțe”

Termen de
realizare
Semestrul I

Trimestrul II

Riscuri
Risc intern
- abilităţi insuficiente de organizare
şi desfăşurare a seminarelor de
instruire

Risc extern
- imprevizibilitatea deciziilor
politice;
- reținerea luării deciziilor;
- tergiversarea avizării proiectului
de către autoritățile publice
Risc intern
- proiectul actului normativ necesită
coordonare mai amplă şi examinare
mai îndelungată

Indicatori de
produs/rezultat
Modul inclus în program;
Nr. de instruiri interne
organizate;
Nr. de persoane instruite

Proiect definitivat
și prezentat Guvernului

Responsabil
DMRU

Documente de
referinţă
SNA8

DMRU,
DGTS,
DCI

6.

Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020”
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2014-2015
Ordinul MF nr. 12 din 28 ianuarie 2014 privind aprobarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2014
Legea nr. 166 din 11.007.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare “Moldova 2020”
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 59/12 din 14.12.2013 cu privire la aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de
stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori
Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”

8.
9.

Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015
Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 „Cu privire Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova Digitală 2020”

1.
2.
3.
4.
5.
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Abrevieri:
AAPC
AAPL
AAP
AEO
BPN
BUAT
CBTM
CFPI
DAMEP
DACPFI
DCI
DGDP
DGPLFV
DGSB
DGTS
DFAP
DFENCCAP
DFÎCȘ
DFOSPS
DFR
DRCASC

Autorităţile Administraţiei Publice Centrale
Autorităţile Administraţiei Publice Locale
Agenţia Achiziţii Publice
Agent economic autorizat
Bugetul Public Național
Bugetele unităților administrativ-teritoriale
Cadrul bugetar pe termen mediu
Control financiar public intern
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern
Direcția cooperare internațională
Direcţia generală datorii publice
Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală
Direcţia generală sinteză bugetară
Direcţia generală Trezoreria de stat
Direcția finanțele autorităților publice
Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice
Direcția finanțele în învățămînt, cultură și știință
Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială
Direcţiile finanţelor de ramură
Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

DJ
DMAF
DMFAS
DMRU
IF
IFPS
IT
NCTS
OLAF
PIB
PMDS
RSAP
SIA
SICMM
SIGFP
SIIV
SV
TARIM
UE
VMS

Direcția juridică
Direcţia monitoring şi analiză financiară
Sistem de management al datoriei și de analiză financiară
Direcţia managementul resurse umane
Inspecția Financiară
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
Tehnologii informaţionale
Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System)
Oficiul european anti-fraudă (European Anti-Fraud office)
Produsul Intern Brut
Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu
Registrul de stat al achizițiilor publice
Sistem informațional automatizat
Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice
Sistemul informațional integrat vamal
Serviciul Vamal
Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova
Uniunea Europeană
Valori mobiliare de stat
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