Modificat prin Ordinul nr. 159 din 25 septembrie 2018

Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Programul anual (actualizat) de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018
(proiectele urmează a fi supuse consultării publice)
Denumirea proiectului
Subdiviziunea Termen de
Indicatori
Documente de referinţă
de act normativ
responsabilă
realizare
Proiecte de legi
Proiectul de lege privind modificarea şi
DPBSB
Semestrul I
Proiect
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
completarea unor acte legislative, reieșind din
(01 iunie)
elaborat şi
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014
prevederile
Legii
finanțelor
publice
şi
prezentat
responsabilității bugetar-fiscale
Guvernului
Proiectul de lege pentru modificarea și
DPCFPI
Semestrul I
Proiect
completarea Legii privind controlul financiar
(30 aprilie)
elaborat ți
public intern
prezentat
Guvernului
Proiectul de lege privind sistemul unitar de
DPSMASB
Semestrul I
Proiect
Planului
național
de
acțiuni
pentru
salarizare în sectorul bugetar
(29 iunie)
elaborat și
implementarea
Acordului
de
Asociere
prezentat
Republica Moldova – Uniunea Europeană în
Guvernului perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016
Proiectul de lege privind noul Cod Vamal
DPFV
Trimestrul III
Proiect
Acordul de Asociere între Republica Moldova,
elaborat și
pe de o parte, și Uniunea Europeană și
prezentat
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și
Guvernului statele membre ale acestora, pe de altă parte,
ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014
Proiectul de lege pentru modificarea și
SPRAP
Semestrul I
Proiect
Acordul de Asociere între Republica Moldova,
completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind
(29 iunie)
elaborat și
pe de o parte, și Uniunea Europeană și
achiziţiile publice (Directiva 2014/24/UE)
prezentat
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și
Guvernului statele membre ale acestora, pe de altă parte,
ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014
(Directiva 2014/24/UE)
Proiectul de lege pentru modificarea și
SPRAP
Semestrul I
Proiect
Acordul de Asociere între Republica Moldova,
completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind
(29 iunie)
elaborat și
pe de o parte, și Uniunea Europeană și
achiziţiile publice (Directiva 2014/25/UE)
prezentat
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și
Guvernului statele membre ale acestora, pe de altă parte,
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Nr.
d/o

Denumirea proiectului
de act normativ

7.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2019

8.

Proiectul de lege privind modificarea
completarea Legii finanţelor publice
responsabilităţii bugetar-fiscale

9.

10.
101

102

11.

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de
realizare

Indicatori

ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014
(Directiva 2014/25/UE)
Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale
nr.181 din 25.07.2014

DPBSB

Trimestrul IV

DPBSB

Semestrul I
(01 iunie)

Proiectul de lege privind modificarea şi
completarea unor acte legislative, inclusiv pentru
excluderea
activităților
improprii
din
competențele SFS

SFS
DPFV

Semestrul I
(29 iunie)

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 419
din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria
sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea
de stat” (în vederea îmbunătățirii managementului
riscului de credit care este asumat de Ministerul
Finanțelor în procesul de recreditare de stat)
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 419
din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria
sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea
de stat” (în vederea consolidării cadrului legal
privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru
crearea rezervelor de lichidități precum și
reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile
de creare și utilizare ale acestora)
Proiecte de legi cu privire la iniţierea negocierilor,
renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea
Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte
state

DDP

EXCLUS
Trimestrul IV

DDP

Trimestrul IV

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Hotărîrea Curții de Conturi nr.25 din
28.05.2018

DPFV

Pe parcursul
anului*

Proiect
elaborat şi
prezentat
MAEIE

Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017
„Cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor”
Acordul de Asociere între Republica Moldova,

şi
şi

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Documente de referinţă

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Memorandumul
cu privire la politicile
economice
și
financiare
Memorandum
suplimentar cu privire la politicile economice și
financiare
-

-
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Nr.
d/o

12.

Denumirea proiectului
de act normativ

Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului
de stat pe anul 2018

Subdiviziunea
responsabilă

DPBSB

Termen de
realizare

Pe parcursul
anului*

Indicatori

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

13.

1Proiectul hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea
Raportului privind executarea bugetului de stat pe
anul 2017

14.

1Proiecte de decretele Președintelui cu privire la
inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea,
semnarea şi ratificarea Convențiilor de evitare a
dublei impuneri cu alte state

Proiecte de hotărîri ale Parlamentului
DTS
30 aprilie
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiecte de decrete ale Președintelui
DPFV
Pe parcursul
Proiecte
anului*
elaborate şi
prezentate
MAEIE

15.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de
Economii pentru plata sumei indexate în anul
2018
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea
și completarea unor hotărîri ale Guvernului în
domeniul salarizării

Proiecte de hotărîri ale Guvernului
DDP
Trimestrul I
Proiect
(30 martie)
elaborat şi
prezentat
Guvernului
DPSMASB
Trimestrul I
Proiect
(30 martie)
elaborat și
prezentat

16.

Documente de referinţă
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
Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale
nr.181 din 25.07.2014

Art. 47 și 73 din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din
25.07.2014
Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017
„Cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor”
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
Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind
indexarea depunerilor bănești ale cetăţenilor în
Banca de Economii
Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2015 cu
privire la salarizarea în sectorul bugetar;
Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind
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Nr.
d/o
17.

18.

19.

20.

Indicatori

Documente de referinţă

Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

sistemului de salarizare a funcționarilor publici
Legea nr.136 din 07.07.2017 cu privire la
Guvern;
Legea nr. 153 din 14.07.2017 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative

Trimestrul I
(30 martie)

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

-

DPBS
(SFAP)

Trimestrul I
(30 martie)

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea bugetară anuală

DAMEP
SV

Trimestrul I
(30 martie)

Proiect
definitivat şi
prezentat
Guvernului

Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017
privind aprobarea Strategiei naţionale de
integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de
realizare

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
modificărilor și completărilor ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrile
Guvernului nr. 1404 din 30.12.2015 „Privind
reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu
de către autorităţile administraţiei publice”;
nr.1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea
Regulamentului cu privire la normativele de
cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor,
simpozioanelor, festivalurilor etc. de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul public
naţional”; nr. 1362 din 22.12.2005 „Cu privire la
aprobarea
Normativelor
vizînd
numărul
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,
telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor
administraţiei publice (cu excepţia legăturii
telefonice guvernamentale)”)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.
617 din 02.08.2017 „Cu privire la achitarea din
bugetul de stat pentru anul 2017 a cotelor de
membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de
organismele internaţionale şi regionale”
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a
cotelor de membru şi a datoriilor Republicii
Moldova faţă de organismele internaţionale şi
regionale
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
Planului sectorial de acțiuni anticorupție în
domeniul vamal pentru anii 2018-2020

DPBS
(SFAP)

Trimestrul I
(30 martie)

DPBS
(SFAP)
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Nr.
d/o
21.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
DAMEP
Planului sectorial de acțiuni anticorupție în
SFS
domeniul fiscal pentru anii 2018-2020

Termen de
realizare
Trimestrul I
(30 martie)

22.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea
Planului sectorial de acțiuni anticorupție în
domeniul achizițiilor publice pentru anii 20182020
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
reglementarea
cadrului
instituțional
și
mecanismului de coordonare a asistenței externe
acordate Republicii Moldova de organizațiile
internaționale și țările donatoare

SPRAP

Trimestrul I
(30 martie)

DIPAAFE

Trimestrul I
(Februarie)

23.

24.
25.

26.

27.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea
şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din
17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din
23.12.1997”
(în
vederea
îmbunătățirii
mecanismelor de reglementare a procesului de
utilizare a documentelor primare cu regim special
de către mediul de afaceri și reducerii barierelor
administrative pentru dezvoltarea acestuia)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din 30
august 2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
organizarea și funcționarea Serviciului Vamal

DRCASC

EXCLUS
Trimestrul II
(29 iunie)

DIPAAFE

Trimestrul II
(29 iunie)

SV;
DPBS
(SFAP);
DPSMASB;
DPFV

Trimestrul II

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect
definitivat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
definitivat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017
privind aprobarea Strategiei naţionale de
integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Legea nr. 136 din 07 iulie 2017 cu privire la
Guvern

Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017
privind aprobarea Strategiei naţionale de
integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020
Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august
2017 ”Cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor”

Legea nr.302 din 21 decembrie 2017 cu privire
la Serviciul Vamal.
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Nr.
d/o
28.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
SV;
modificarea și completarea unor hotărîri ale
DPFV
Guvernului

Termen de
realizare
Semestrul II

29.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea şi completarea Regulamentului de
aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul
vamal al Republicii Moldova
Proiectul hotărîrii Guvernului privind Cadrul
Bugetar pe Termen Mediu (2019-2021)

SV;
DPFV

Semestrul II

DPBSB

Semestrul I
(01 iunie)

30.

31.

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind externalizarea serviciilor
de achiziții publice

SPRAP

Semestrul I
(29 iunie)

32.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea
și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1026 din
02.11.2010 „Privind organizarea activității de
inspectare financiară”
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 387 din 25.04.2014 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la achiziționarea
serviciilor financiare de către întreprinderile de
stat/municipale şi societățile comerciale cu capital
integral sau majoritar public
Proiectul
hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea priorităților de politici sectoriale pe
termen mediu (2019-2021)

DPCFPI

Semestrul I
(30 martie)

SRSF
SARAS

Semestrul I
(29 iunie)

DIPAAFE

Semestrul I
(28 februarie)

33.

34.

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative
(art. VI alin. 20, 21 și 26);
Legea nr. 145 din 14 iulie 2017 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
(art. VII)
Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale
nr.181 din 25.07.2014
Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)
Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016

-

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014
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Nr.
d/o
35.

36.

37.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
SARAS
modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr.568 din 6.05.2008 „Cu privire la organizarea
evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi
exercitarea funcţiilor de către persoanele
împuternicite
să
reprezinte
interesele
statului/unităţilor administrativ-teritoriale”
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
DTS
Raportului
semianual
privind
executarea
bugetului public național și a componentelor
acestuia pentru anul 2018
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
DRCASC
Regulamentului de activitate al Consiliului de
supraveghere publică a auditului

Termen de
realizare
Semestrul I

Trimestrul III
(28
septembrie)
Trimestrul III

371

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13
septembrie 2010

DPBS
(SFSPS)

Trimestrul III

372

Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de acordare din
bugetul de stat a compensațiilor bănești familiilor
cu copii, participanți în cadrul Programului de stat
„Prima casă”
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea unor hotărîri ale Guvernului (HG nr.
381/2006, nr. 650/2006, nr. 180/2013, nr.
195/2013)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru
modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la

DPBS
(SFSPS)

Trimestrul III

DPSMASB

Trimestrul III

DPSMASB

Trimestrul III

DPSMASB

Trimestrul IV

373

374

375

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

-

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

Art. 47 și 72 din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din
25.07.2014

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect

Legea nr. 166 din 26.07.2018

Legea privind auditul situațiilor financiare nr.
271 din 15.12.2017

-

-

Legea nr. 185 din 26.07.2018

Legea nr.71 din 26.04.2018
7

Nr.
d/o

376

377

378

379

Denumirea proiectului
Subdiviziunea Termen de
de act normativ
responsabilă
realizare
modificarea și completarea unor hotărîri ale
Guvernului (HG nr. 988/1998, nr. 381/2006, nr.
650/2006, nr. 1108/2006, nr. 47/2007, nr.
331/2012)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
SPRAP
Trimestrul IV
aprobarea Regulamentului privind funcționarea
Sistemului informațional automatizat „Registrul
de stat al achizițiilor publice” (MTender);
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
SPRAP
Trimestrul IV
aprobarea Regulamentului privind acreditarea
platformelor electronice;
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului privind Metodologia
de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea
Sistemului informațional automatizat „Registrul
de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.377 din 25 aprilie 2018

SPRAP

Trimestrul IV

DIPAFE

Trimestrul IV

3710

Proiecte de hotărîrii ale Guvernului cu privire la
alocarea mijloacelor financiare

DPBS
(SFSPS)

Pe parcursul
anului

3711

Proiecte de hotărîrii ale Guvernului privind
redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.
289/2017
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea
şi completarea anexei nr. 9 la Hotărîrea
Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 „Cu
privire la unele măsuri de executare a Legii nr.

DPBSB

Pe parcursul
anului

DDP

Semestrul II
(28
decembrie)

38.

Indicatori

Documente de referinţă

elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea nr.36 din 16.03.2018
Legea nr. 190 din 27.07.2018
HG nr.96 din 24.01.2018
HG nr. 201 din 28.02.2018
HG nr. 705 din 11.07.2018

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiecte
elaborate şi
prezentate
Guvernului
Proiecte
elaborate şi
prezentate
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

HG nr. 705 din 11.07.2018

HG nr. 705 din 11.07.2018

-

Legea nr. 1225-XII
din 08.12. 1992
HG nr. 627 din 05.07.2007
HG nr. 836 din 13.09.2010
Legea nr.181 din 25.07.2014
Legea nr. 289 din 15.12.2017

-
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Nr.
d/o

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria
sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea
de stat”
Proiectul hotărîrii Guvernului privind asistenţa
SFS
administrativă reciprocă în materie fiscală
DPFV

Termen de
realizare

Indicatori

Documente de referinţă

Semestrul II

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, art.
4 alin (3)

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea
şi completarea unor hotărîri ale Guvernului,
reieşind din prevederile Legii finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale
Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare și
completare a Hotărîrii Guvernului nr. 134 din
09.03.2017 ,,Pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcționarea Agenției
Achiziții Publice şi efectivul-limită al acesteia”

DPBSB

Semestrul II
(28
decembrie)

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

SPRAP

Semestrul
II**

Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare și
completare a Hotărîrii Guvernului nr. 666 din
27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la achiziția bunurilor şi serviciilor prin
cererea ofertelor de prețuri”
Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare și
completare a Hotărîrii Guvernului nr. 668 din
27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la achiziţiile publice folosind procedura de
negociere”
Proiectul
hotărîrii
Guvernului
Elaborarea
proiectului de modificare și completare a Hotărîrii
Guvernului
nr. 669 din 27.05.2016
,,Pentru aprobarea Regulamentului privind
achiziţiile publice de lucrări”
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

SPRAP

Semestrul

Proiect

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)
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Nr.
d/o

46.

461

Denumirea proiectului
Subdiviziunea Termen de
de act normativ
responsabilă
realizare
aprobarea Regulamentului privind ajustarea
II**
periodică a valorii contractelor de achiziţii publice
cu executare continuă, încheiate pe un termen mai
mare de un an
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea
DRCASC
Trimestrul IV
şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din
(28
22.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu
decembrie)
privire la modul de selectare a societăților de audit
și termenii de referință pentru auditarea situațiilor
financiare ale întreprinderilor de stat și ale
societăților pe acțiuni în care cota statului
depășește 50% din capitalul social
Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu
DRCASC
Trimestrul IV
privire la aprobarea componenței nominale a
(30
Comitetului de supraveghere a auditului
noiembrie)

Documente de referinţă

Indicatori
elaborat şi
prezentat
Guvernului

publice (cu modificări)

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI
din 16.03.2007

Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Legea privind auditul situațiilor financiare nr.
271 din 15.12.2017

47.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Programului „Managementul datoriei
de stat pe termen mediu (2019-2021)”

DDP

Trimestrul IV
(28
decembrie)

48.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 792 din
08.07.2004 despre aprobarea Regulamentului
privind transportarea mărfurilor prin posturile
vamale interne de control
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu
privire la investiţiile capitale publice”

SV;
DPFV

Trimestrul IV

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului

-

DIPAAFE

Pe parcursul
anului*

Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014

DPFV

Pe parcursul
anului*

Proiect
elaborat și
prezentat
Guvernului
Proiecte
elaborate şi
prezentate

49.

50.

Proiecte de hotărîri ale Guvernului din domeniile
fiscal şi vamal

Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la
datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat

Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative
10

Nr.
d/o
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de
realizare

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea modificărilor și completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8
aprilie 2010

DIPAAFE

Pe parcursul
anului*

Proiectul de ordin cu privire la aprobarea
Standardului
Naţional
de
Contabilitate
„Prezentarea situaţiilor financiare consolidate”
Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.
118 din 06.08.2013 „Privind aprobarea
Standardelor Naţionale de Contabilitate”
Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.
49 din 01.04.2014 cu privire la aprobarea
formularului Raportului operativ lunar privind
statele şi efectivul de personal din instituţiile
publice în sectorul bugetar

Proiectul de ordin cu privire la aprobarea
Indicaţiilor metodice privind particularităţile
contabilităţii în sistemul parteneriatului publicprivat
Proiectul de ordin privind acceptarea și publicarea
Standardelor
Internaționale
de
Raportare
Financiară
Proiectul de ordin cu privire la modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
114
din
12.10.2012
privind
aprobarea
Regulamentului de funcționare a Consiliului
controlului financiar public intern

Acte departamentale
DRCASC
Trimestrul IV

Indicatori

Documente de referinţă

Guvernului
Proiect
elaborat şi
prezentat
Guvernului

Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017
„Cu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor”

Proiect
elaborat
şi aprobat
Proiect
elaborat
şi aprobat

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007
Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

DRCASC

Trimestrul IV

DPSMASB

Trimestrul I
(30 martie)

Proiect
elaborat şi
aprobat

Ordinul ministrului finanţelor nr. 190 din
31.12.2014 „Privind clasificaţia bugetară”

DRCASC

Trimestrul II
(29 iunie)

Proiect
elaborat
şi aprobat

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

DRCASC

Trimestrul II

Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007

DPCFPI

Semestrul I

Proiect
elaborat şi
aprobat
Proiect
elaborat
şi aprobat

Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018
„Cu privire la aprobarea Programului de
dezvoltare a controlului financiar public intern
pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia”
11

Nr.
d/o
58.

59.

60.

61.

611

62.

63.

64.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de
realizare

Indicatori

Documente de referinţă

Proiectul de ordin privind Registrul facilităților
fiscale și vamale și modul de codificare și
evidență ale acestora
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”
Proiectul de ordin cu privire la aprobarea
Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru
persoanele fizice care practică activitatea
profesională
Proiectul de ordin privind modificarea şi
completarea ordinului nr. 63 din 10.08.2009 „Cu
privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind
aplicarea de către societăţile de audit, auditorii
întreprinzători individuali a măsurilor de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi
finanţării terorismului”
Proiectul de ordin privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției
de director executiv al Consiliului de
supraveghere publică a auditului
Elaborarea proiectului de Ordin privind
modificarea ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie
2008

DPFV

Semestrul I
(30 martie)

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 34 din
29.07.2016

DRCASC

Trimestrul III
(28
septembrie)

Proiect
elaborat
şi aprobat
Proiect
elaborat
şi aprobat

DRCASC

Trimestrul III
(28
septembrie)

Proiect
elaborat
şi aprobat

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

DRCASC

Trimestrul III

Proiect
elaborat şi
aprobat

Legea cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308
din 22.12.2017

DRCASC

Trimestrul III

Proiect
elaborat şi
aprobat

Legea privind auditul situațiilor financiare nr.
271 din 15.12.2017

DRCASC

Trimestrul IV
(28
decembrie)

Proiect
elaborat şi
aprobat

Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007

DRCASC

Trimestrul IV
(28
decembrie)

Proiect
elaborat
şi aprobat

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007

DTS

Trimestrul IV

Proiect

Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din

Proiectul de ordin privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.
188 din 30.12.2014 „Cu privire la aprobarea
Indicaţiilor metodice privind particularităţile
contabilităţii în organizaţiile necomerciale
Proiectul de ordin cu privire la modul de achitare

Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007
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Nr.
d/o

65.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea Termen de
de act normativ
responsabilă
realizare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional
(28
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
decembrie)
în anul 2019
Proiect de ordin privind aprobarea termenelor de
DTS
Trimestrul IV
prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2018

Documente de referinţă

Indicatori
elaborat şi
aprobat

15.12.2017
Art. 74 din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din
25.07.2014
HG nr.377 din 25.04.2018

651

Proiectul de ordin cu privire la aprobarea Ghidului
operațional privind coordonarea şi managementul
asistenței externe

DIPAFE

Trimestrul IV
(28
decembrie)

Proiect
elaborat şi
aprobat
Proiect
elaborat şi
aprobat

652

Proiectul de ordin cu privire la modificarea
Ordinului ministrului finanțelor nr. 164 din
13.12.2014 privind aprobarea Instrucțiunii cu
privire la efectuarea monitoringului financiar al
activității economico-financiare a întreprinderilor
de stat și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
Proiectul de ordin privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru selectarea
reprezentanților mediului academic specializat în
audit și mediului de afaceri în calitate de membri
ai Comitetului de supraveghere a auditului
Proiectul de ordin cu privire la modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la evaluarea sistemului
de management financiar şi control și emiterea
declarației privind buna guvernare
Proiectul de ordin cu privire la modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului de certificare a auditorilor interni
din sectorul public

SARAS

Trimestrul IV
(28
decembrie)

Proiect
elaborat şi
aprobat

HG nr. 56 din 17.01.2018

DRCASC

Trimestrul IV
(15
octombrie)

Proiect
elaborat şi
aprobat

Legea privind auditul situațiilor financiare nr.
271 din 15.12.2017

DPCFPI

Semestrul II
(28
decembrie)

Proiect
elaborat
şi aprobat

Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018
„Cu privire la aprobarea Programului de
dezvoltare a controlului financiar public intern
pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia”

DPCFPI

Semestrul II
(28
decembrie)

Proiect
elaborat
şi aprobat

Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018
„Cu privire la aprobarea Programului de
dezvoltare a controlului financiar public intern
pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia”

653

66.

67.
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Nr.
d/o
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Termen de
realizare
Semestrul II
(28
decembrie)

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect
elaborat
şi aprobat

Semestrul II
(28
decembrie)

Proiect
elaborat

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
arpobat

Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018
„Cu privire la aprobarea Programului de
dezvoltare a controlului financiar public intern
pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia”
Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018
„Cu privire la aprobarea Programului de
dezvoltare a controlului financiar public intern
pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia”
Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
arpobat

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

SPRAP

Semestrul
II**

Proiect
elaborat şi
arpobat

Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice (cu modificări)

DTS

Pe parcursul
anului*

Proiect
elaborat şi
aprobat

DTS

Pe parcursul

Proiect

Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din
28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de
conturi contabile în sistemul bugetar şi
Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul
bugetar
Ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
Proiectul de ordin cu privire la modificarea și
DPCFPI
completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.
113
din
12.10.2012
privind
aprobarea
Standardelor naționale de audit intern în sectorul
public
Proiectul de ordin cu privire la aprobarea
DPCFPI
Regulamentului privind evaluarea externă a
activităţii de audit intern în sectorul public

Proiectul de ordin cu privire la modificarea
Ordinului ministrului finanțelor nr. 71 din
24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
bunuri şi servicii
Proiectul de ordin cu privire la modificarea
Ordinului ministrului finanțelor nr. 72 din
24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
lucrări
Proiectul de ordin cu privire la modificarea
Ordinului ministrului finanțelor nr. 85 din
15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației
standard pentru realizarea achizițiilor publice de
bunuri, servicii şi lucrări prin procedura de
negociere
Proiecte de ordine privind modificarea şi
completarea Planului de conturi contabile în
sistemul bugetar şi Normelor metodologice
privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar
Proiecte

de

ordine

privind

modificarea

şi

14

Nr.
d/o

75.

Denumirea proiectului
Subdiviziunea
de act normativ
responsabilă
completarea Normelor metodologice privind
executarea de casă a bugetelor componente ale
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor

Termen de
realizare
anului*

Indicatori

Documente de referinţă

elaborat şi
aprobat

Proiectul de ordin cu privire la implementarea
Regulamentului privind subvenţionarea creării
locurilor de muncă

Pe parcursul
anului*

Proiect
elaborat și
aprobat

28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor
metodologice privind executarea de casă a
bugetelor componente ale bugetului public
naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului
Finanţelor
Hotărîrea Guvernului nr. 1145 din 20
decembrie
2017
„Pentru
aprobarea
Regulamentului privind subvenţionarea creării
locurilor de muncă”

DIPAAFE

Proiectul de ordin cu privire la modificarea
DIPAAFE
Pe parcursul
Proiect
Hotărîrea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013
Instrucţiunii privind managementul proiectelor de
anului*
elaborat și
„Cu privire la investiţiile capitale publice”
investiţii capitale, aprobat prin Ordinul
aprobat
Ministerului Finanțelor nr.185 din 3 noiembrie
2015.
77.
Proiecte de ordine privind modificarea şi
DPFV
Pe parcursul
Proiecte
Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
completarea unor ordine din domeniile fiscal şi
anului *
elaborate şi modificarea și completarea unor acte legislative
vamal
aprobate
*- termenul de realizare nu poate fi prestabilit, deoarece acestea parvin pe parcursul anului în funcţie de evaluarea situaţiei;
**- termenul de realizare concret este 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
76.

Lista abrevierilor
DAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
DIPAAFE - Direcţia investitii publice si administrarea asistentei financiare externe
DPBSP – Direcția politici bugetare și sinteză bugetară
DPSMASB – Direcția politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul
bugetar
DDP – Direcţia datorii publice
DPCFPI – Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern
DPFV – Direcţia politici fiscale şi vamale
DTS – Direcţia Trezoreria de Stat

DRCASC – Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporative
DPBS – Direcția politici bugetare sectoriale
SFAP - Secţia finanţele autorităţilor publice
SRSF – Serviciul reglementarea sectorului financiar
SARAS - Serviciul analiză şi reglementări a activelor statului
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SV – Serviciul Vamal
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