MINISTERUL FINANŢELOR

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

AL REPUBLICII MOLDOVA

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN
mun. Chişinău

AS

Nr.

^2

Cu privire la modificarea
Anexei nr. 1 a ordinului
Ministerului Finanţelor nr. 81
din 13.06.2016
t

A

In conformitate cu p. 4 al Ordinului nr. 81 „Cu privire la gestionarea datelor
publice şi Catalogul de date deschise al Ministerului Finanţelor”,
ORDON:
1. Se modifică şi se aprobă conform anexei nr.l Catalogul de date deschise al
Ministerului Finanţelor.
t

Anexa 1 - 6 file

Coordonat cu
Funcţia/subdiviziunea

Viceministru
Secretar de Stat
Administrator ÎS„Fintehinform”
Executor:
Telefon: 26-25-86
e-mail: nadeida.balan@mf.2 0 v.md

Numele, Prenumele

Veronica Vragaleva
Veronica Ursu
Elena Saharnean
Nadejda Balan

Data

Semnătura

Anexa nr. 1
la Ordinul MF
nr. 72 din 28.04.2017
Lista documentelor pentru Catalogul de Date deschise al Ministerului Finanțelor pentru anul 2017
Nr.

Denumirea setului de date

1.

Extrasul din Registrul de stat
al societăților de audit, al
auditorilor întreprinzători
individuali

2.

Extrasul din Registrul de stat
al auditorilor care deţin
certificatele de calificare
pentru auditul general (AG),
auditul participanţilor
profesionişti la piaţa
asigurărilor (AA), auditul
participanţilor profesionişti la
piaţa valorilor mobiliare

Atribute

- Denumirea societăţii de audit, a
auditorului întreprinzător
individual
- Sediul şi numărul de telefon a
societăţii de audit, auditorului
întreprinzător individual
- Numele de familie, prenumele
auditorilor care desfăşoară
activitate în cadrul societăţii de
audit
- Seria, numărul şi data eliberării
licenţei pentru desfăşurarea
activităţii de audit
- Informaţia privind apartenenţa
societăţii de audit, a auditorului
întreprinzător individual la o
asociaţie a auditorilor şi
societăţilor de audit
- Numele de familie, prenumele
аuditorului
-Datele privind certificatul de
calificare eliberat (seria, numărul,
data, domeniul)
-Apartenenţa auditorului la o
asociaţie a auditorilor, contabililor

Formatul Frecvenţa Planificarea publicării
Direcţia
document actualizării
acestor date
responsabilă de
ului
datelor
colectarea
acestor date

Numele, prenumele, adresa e-mail și
telefonul persoanei responsabile de
colectarea acestor date

excel

lunar

data de 10 a
lunii următoare
a perioadei de
gestiune

DRCASC

Iachim Cristina
tel. 022-26-27-98
Email:
cristina.iachim@mf.gov.md

excel

lunar

data de 10 a
lunii următoare
a perioadei de
gestiune

DRCASC

Vizir Ala
tel. 022-26-27-60
Email: ala.vizir@mf.gov.md

3.

4.

5.

6.

7.

(AVM), auditul asociaţiilor
de economii şi împrumut
(AAEÎ) şi auditul instituţiilor
financiare (AIF)
Lista auditorilor la care
activitatea în domeniul
auditului general (AG),
auditul participanţilor
profesionişti la piaţa
asigurărilor (AA),
auditul participanţilor
profesionişti la piaţa valorilor
mobiliare (AVM)
auditul asociaţiilor de
economii şi împrumut
(AAEÎ), auditul instituţiilor
financiare (AIF),
este suspendată conform art.
24 al Legii nr. 61-XVI din
16.03.2007 privind activitatea
de audit.
Dinamica numărului elevilor
şi studenţilor cu întreţinere
din bugetul de stat şi
cheltuieli pentru plata bursei
Informaţia privind normele de
alimentare a copiilor
(elevilor) din instituțiile de
învățămînt
Dinamica alocațiilor bugetare
finanțate în scopul acordării
indemnizației viagere
Registrul auditorilor interni
certificaţi din sectorul public

- Numele de familie, prenumele
аuditorului
-Datele privind certificatul de
calificare eliberat (seria, numărul,
data eliberării, domeniul)

excel

lunar

data de 10 a
lunii următoare
a perioadei de
gestiune

DRCASC

Vizir Ala
tel. 022-26-27-60
Email: ala.vizir@mf.gov.md

Numărul elevilor şi studenţilor cu
întreţinere din bugetul de stat şi
cheltuieli pentru plata bursei

excel

anual

1 mai

DFICS

Normele de alimentare a copiilor
(elevilor) din instituțiile de
învățămînt

excel

anual

1 mai

DFICS

Îndemnizațiile viagere acordate în
ramura cultură și știință

excel

anual

1 mai

DFICS

Registrul auditorilor interni
certificaţi din sectorul public

excel

anual

la necesitate

DACFPI

Veronica Gobjilă
tel. 022 26-27-25
Email:
veronica.gobjila@mf.gov.md
Oxana Șoclea
tel. 022 26-27-24
Email:
oxana.soclea@mf.gov.md
Soltan Ana
tel. 022 26-27-10
Email:
ana.soltan@mf.gov.md
Petru Babuci
tel. 022-26-28-12
Email:

8.

Datoria sectorului public

9.

10.

Informaţia operativă lunară
privind datoria de stat externă

11.

Soldul datoriei de stat externe
pe creditori (în dolari SUA)

12.

Soldul datoriei sectorului public
pe componente

excel

trimestr
ial

Datoria de stat şi datoria UAT Soldul datoriei de stat şi a datoriei
UAT pe instrumente, valute,
creditori şi maturităţi

excel

trimestr
ial

Informația conține date privind
intrări de surse externe de
finanțare, plățile de dobîndă și
plățile de principal
Informația comține date privind
datoria de stat externă pe
creditori, exprimată în dolari SUA

excel

lunar

excel

lunar

Soldul datoriei de stat externe
pe valute

Informația conține date privind
datoria de stat externă după tipul
valutei de origine

excel

lunar

13.

Soldul datoriei de stat interne

Informația conține date privind
datoria de stat internă

excel

lunar

14.

Structura datoriei de stat

Informația conține date privind

excel

lunar

trimestrial, în
decurs de 70 de
zile de la finele
trimestrului
respectiv, anual
în decurs de 90
de zile de la
finele anului
respectiv
trimestrial, în
decurs de 70 de
zile de la finele
trimestrului
respectiv, anual
în decurs de 90
de zile de la
finele anului
respectiv
până la data de
25 a lunii
următoare după
luna de gestiune
până la data de
25 a lunii
următoare după
luna de gestiune
până la data de
25 a lunii
următoare după
luna de gestiune
până la data de
20 a lunii
următoare după
luna de gestiune
până la data de

DGDP/S
ME

DGDP/S
ME

petru.babuci@mf.gov.md
Marina Popuşoi
tel. 022-26-26-63
Email:
marina.popusoi@mf.gov.md

Marina Popuşoi
tel. 022-26-26-63
Email:
marina.popusoi@mf.gov.md

DGDP/DF Marcel Olari
ED
tel. 022-26-26-96
Email:
marcel.olari@mf.gov.md
DGDP/DF Marcel Olari
ED
tel. 022-26-26-96
Email:
marcel.olari@mf.gov.md
DGDP/DF Marcel Olari
ED
tel. 022-26-26-96
Email:
marcel.olari@mf.gov.md
DGDP/D Tatiana Șapoval
AI
tel. 022-26-27-97
Email:
tatiana.sapoval@mf.gov.md
DGDP/D Tatiana Șapoval

15.

interne

datoria de stat internă după tipul
împrumuturilor

Informație privind
împrumuturile recreditate
prin intermediul MF, DLC și
FIDA

Date privind recreditarea de stat

excel

Datele conțin: nr. hotărîrii de
Guvern, beneficiarul, destinația și
suma mijloacelor alocate

excel

Datele conțin: nr. hotărîrii de
Guvern, beneficiarul, destinația și
suma mijloacelor alocate

excel

16. Informația privind repartizarea
și utilizarea mijloacelor din
fondul de rezervă al
Guvernului
17. Informația privind repartizarea
mijloacelor din fondul de
intervenție al Guvernului

18. Evoluția indicatorilor bugetari Datele conțin veniturile,
excel
cheltuielile, soldul bugetar al BPN,
BS, BUAT, BASS, FAOAM,
conform clasificației bugetare
(funcțională și economică)
19. Raport privind executarea
Conține date cumulative despre
excel
bugetului public național
executarea veniturilor;
cheltuielilor; soldului bugetar și
surselor de finanțare ale bugetului
public național, bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de
stat, fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală și
bugetelor locale

20 a lunii
următoare după
luna de gestiune
trimestr trimestrial către
ial
data de 20 a
lunii a doua
după trimestrul
de gestiune.
Anual către data
de 10 a lunii a
treia după
trimestrul de
gestiune
lunar până la data de 25
a lunii următoare
a perioadei de
gestiune
lunar până la data de 25
a lunii următoare
a perioadei de
gestiune
anual
până la data de
31 mai

lunar

până la data de
25 a lunii
următoare
perioadei de
gestiune

AI

tel. 022-26-27-97
Email:
tatiana.sapoval@mf.gov.md
DGDP/DR Ina Gorea
tel. 022-26-27-67
Email:
ina.gorea@mf.gov.md

DGSB/DB Eugen Verlan
SBPN tel: 022-26-26-35
Email:
eugeniu.verlan@mf.gov.md
DGSB/DB Eugen Verlan
SBPN tel: 022-26-26-35
Email:
eugeniu.verlan@mf.gov.md
DGSB/DB Eugen Verlan
SBPN tel: 022-26-26-35
Email:
eugeniu.verlan@mf.gov.md
DGTS/DR Aliona Veverița
tel: 022-26-25-88
Email:
aliona.veverita@mf.gov.md

Conține date cumulative despre
excel semianu
executarea veniturilor;
al
cheltuielilor; soldului bugetar și
surselor de finanțare ale bugetului
public național, bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de
stat, fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală și
bugetelor locale
Conține date despre executarea
excel
anual
veniturilor, cheltuielilor, soldului
bugetar și surselor de finanțare ale
bugetului de stat. Date despre
executarea bugetelor autorităților
publice centrale, conform
clasificației funcționale și
clasificației programelor.

până la
30 septembrie

DGTS/DR Aliona Veverița
tel: 022-26-25-88
Email:
aliona.veverita@mf.gov.md

până la
31 decembrie

DGTS/DR Liudmila Chilian
tel: 022-26-25-91
Email:
liudmila.chilian@mf.gov.md

Informație pentru Standardul
Special de Diseminare a
Datelor (SDDS) a bugetului
consolidat central

Conține date discrete despre
veniturile, cheltuielile, soldul
bugetar și sursele de finanțare ale
bugetului consolidat central

excel

lunar

DGTS/DR

Informație pentru Standardul
Special de Diseminare a
Datelor (SDDS) a bugetului
public național
Informație privind creanțele
cu termen expirat ale
autorităților/instituțiilor
bugetare

Conține date despre veniturile,
cheltuielile, soldul bugetar și
sursele de finanțare ale bugetului
public național
Conține date cumulative despre
sumele creanțelor cu termen
expirat ale autorităților/
instituțiilor bugetare finanțate de
la bugetul de stat și bugetele
locale
Conține date cumulative despre
sumele datoriilor cu termen de
achitare expirat (arierate) ale
autorităților/ instituțiilor bugetare

excel

anual

până la data de
25 a lunii
următoare
perioadei de
gestiune
până la
15 aprilie

excel

lunar

până la data de
25 a lunii
următoare
perioadei de
gestiune

excel

lunar

până la data de
25 a lunii
următoare
perioadei de

20.

Raport semianual privind
executarea bugetului public
național și a componentelor
acestuia

21.

Raport anual privind
executarea bugetului de stat

22.

23.

24.

25.

Informație privind datoriile
cu termen de achitare expirat
(arierate) ale autorităților/
instituțiilor bugetare

Aliona Veverița
tel: 022-26-25-88
Email:
aliona.veverita@mf.gov.md

DGTS/DR Aliona Veverița
tel: 022-26-25-88
Email:
aliona.veverita@mf.gov.md
DGTS/DR Liudmila Chilian
tel: 022-26-25-91
Email:
liudmila.chilian@mf.gov.md

DGTS/DR Liudmila Chilian
tel: 022-26-25-91
Email:
liudmila.chilian@mf.gov.md

26.

27.

finanțate de la bugetul de stat și
bugetele locale
Raport privind executarea
Conține date despre executarea
bugetului public național,
veniturilor, cheltuielilor, soldului
conform Statisticii Finanțelor bugetar și surselor de finanțare.
Guvernamentale (GFS)
Informație privind veniturile
Conține datele privind încasarea
bugetului de stat
zilnică a veniturilor bugetului de
stat, include și veniturile
administratorilor de venit
Serviciul Fiscal de Stat și
Serviciul Vamal

gestiune
excel

anual

până la
31 decembrie

excel

zilnic

zilnic

DGTS/DR Aliona Veverița
tel: 022-26-25-88
Email:
aliona.veverita@mf.gov.md
DGTS/DO Ana Roșeț
tel: 022-26-25-71
Email: ana.roset@mf.gov.md

Abrevieri:
DGDP
DGDP/DAI
DGDP/SME
DGDP/DFED
DGSB
DGSB/DR

Direcţia generală datorii publice
Direcţia generală datorii publice /Direcția
angajamente interne
Direcţia generală datorii publice /Serviciul de
Monitorizare şi Evaluare
Direcţia generală datorii publice /Direcția
finanțare externă și datorii
Direcţia generală sinteza bugetară

Direcţia generală sinteza bugetară /Direcția
recreditare
DGSB/DBSBPN Direcţia generală sinteza bugetară /Direcţia
bugetului de stat și bugetul public național

DGTS
DGTS /DR

Direcţia generală Trezoreria de stat
Direcţia generală Trezoreria de stat /Direcția rapoarte

DGTS /DO

Direcţia generală Trezoreria de stat /Direcția
operațională
Direcţia reglementarea contabilității și auditului în
sectorul corporativ
Direcţia de armonizare a controlului financiar public
intern
Direcția finanțele în invățămînt, cultură și stiință

DRCASC
DACFPI
DFICS

