Asistența de care a beneficiat Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate
(la situația din 31.03.2017)

Domeniul
Managementul
finanțelor publice

Managementul
finanțelor publice
Managementul
finanțelor publice
Investiții capitale
Politica fiscală

Organizaţia

Scopul asistenţei

Perioada de
derulare
2011 – 2019

Dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe în Moldova

2015 -2018

Îmbunătățirea politicii și consolidarea managementului în domeniul finanțelor publice

FMI

2017-2019

Uniunea Europeană

2016-2018

UK Good Governance
Fund

2016-2017

Expert Grup

2016-2017

IMF Fiscal Affairs
Department

-

IFC Banca Mondială

2016-2017

Susținerea implementării de către Guvernul Republicii Moldova unor reforme
structurale, inclusiv publicarea unui Raport privind riscurile fiscale (RRF),
îmbunătățirea eficienței cheltuielilor (sociale), precum și elaborarea unui plan de acțiuni
pentru a diminua în continuare riscurile care rezultă din arierate
Inventarierea tuturor proiectelor (obiectivelor) de investiții capitale.
Elaborarea Registrului proiectelor de investiții capitale și a ghidului pentru utilizatori
Revederea sistemului de evaluare/ reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării.
Simplificarea modului de calculare a uzurii în scopuri fiscale.
Reducerea economiei tenebre și evaziunii fiscale.
Racordarea Codului fiscal la prevederile RIRF și SNC.
Revederea sistemului de impozitare a veniturilor salariale prin aplicarea unei impozit
unic, care să cuprindă impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări medicale și
contribuțiile de asigurări sociale.
Îmbunătățirea capacităților Ministerului Finanțelor să efectueze previziuni și analize de
impact la elaborarea politicilor macro-bugetare.
Analiza practicii internaționale privind plafonarea taxelor locale.
Recepționarea macromodelului de echilibru general și instruirea personalului
Ministerului Finanțelor privind utilizarea acestuia.
Impactul fiscal aferent modificării impozitării veniturilor personale.
Revederea conceptului metode și surse indirecte; Combaterea fenomenului ,,salariului in
plic”; Revederea sistemului de impozitare a autovehiculelor; îmbunătățirea procesului
de elaborare a Cadrul Bugetar pe Termen Mediu – CBTM.
Armonizarea legislației fiscale ce ține de TVA și Accize cu legislația Uniunii Europene

Ministerul Finanțelor al
Republicii Slovacia și
Centrul Regional PNUD
pentru Europa și CSI
Consiliul UE
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Politica vamală
Reformarea
evidenței contabile
în sistemul public

IFC Banca Mondială
Uniunea Europeană
(proiect de asistență
tehnică)

2016-2017
2016-2018

Raportarea în
sistemul bugetar

Direcția generală a
finanțelor publice,
Ministerul finanțelor și
conturilor publice din
Franța

2015- perioadă
nedeterminată

Contabilitate și audit
în sectorul
corporativ

Proiectul regional
STAREP (Consolidarea
activității de audit și
raportare financiară în
țările din Parteneriatul
Estic) implementat de
CFRR (Centrul pentru
Reforma Raportării
Financiare ) alBM
BERD
SIGMA

martie 2016 prezent

Uniunea Europeană
(proiect de asistență
tehnică)

2015-2018

Achiziții publice

Datoria sectorului
public,
piaţa VMS, analiza
creditară pentru
evaluarea
propunerilor de
investiții

2016-2018

în conformitate cu prevederile și termenii stabiliți în Acordul de Asociere RM – UE.
Consolidarea taxelor locale.
Impozitarea nerezidenților.
Consiliere pentru elaborarea noului Cod Vamal.
Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul
Public alineate cu practicele internaționale. Întocmirea și publicarea Raportului
semianual privind executarea bugetului de stat pînă la finele trimestrului III al anului
2016 și 2017.
Susținerea efortului de modernizare și adaptare la reformele Direcției generale
Trezoreriei de Stat și favorizarea schimburilor bazate pe experiența franceză.
Acțiunile de cooperare privesc, cu deosebire, ameliorarea gestiunii contabile, a
sistemului de producere a informației bugetare și financiare, gestionării trezoreriei,
eficacității controlului intern, evaluării, identificării și gestionării riscului, gestionării
performanței și pregătirii profesionale.
Implementarea prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea
Europeană

Elaborarea cadrului legislativ și normativ în vederea armonizării legislației naționale la
Directivele 2014/24/UE, 2014/25/UE.
Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Achiziții Publice și Agenției de
Soluționare a Contestațiilor. Consolidarea capacităților de personal ale instituțiilor
menționate prin schimb de experiență.
Îmbunătăţirea managementului datoriei sectorului public şi recreditării de stat
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Datoria sectorului
public, recreditare
Controlul financiar
public intern
Reglementarea
activelor statului
Reglementarea
activelor statului
Achiziții publice
Administrarea fiscală

Comunicare

Comunicare

Conferința Națiunilor
Unite pentru Comerț și
Dezvoltare
NAFE, Ministerul
Finanţelor Olanda
Banca Mondială
SIGMA
BERD
Fondul Monetar
Internațional
(Proiectul de
administrare a
veniturilor finanțat de
Guvernul Olandei)
Trezoreria SUA
(Programul internațional
de asistență al
Departamentului
Trezorerie SUA)
Organizația InterEuropeană a
Administrațiilor Fiscale
(IOTA)
Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD)
Proiectul pentru
Îmbunătățirea Reformei
Managementului
Finanțelor Publice în
Republica Moldova
Ministerul Finanțelor
Publice al României

2016-2017

2017
2016 nedeterminat
2015 nedeterminat
2016-2017
2017- 2019

Îmbunătăţirea managementului datoriei sectorului public
Consolidarea capacităţilor în domeniul controlului financiar public intern
Suportul reformei întreprinderilor de stat în Republica Moldova
Îmbunătățirea administrării entităților cu capital de stat din RM
Reforma e-achizițiilor în Republice Moldova
Îmbunătățirea mecanismului de administrare a veniturilor și consolidarea funcțiilor de
bază de administrare fiscală

2017

Suport și asistență tehnică în implementarea cu succes a proiectului de modernizare a
administrării fiscale (TAMP)

Permanent
(începând cu anul
2004)

Schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul de administrare
fiscală

Permanent

Preluarea experienței și a celor mai bune practici în domeniul administrării fiscale prin
participarea la forumuri și ateliere de lucru.

2016-2017

Elaborarea Strategiei de comunicare a MF

2016-2017

Schimb de experiență în ce privește etica comunicării și comunicarea cu mass-media
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Comunicare/
imagine/ vizibilitate
Comunicare

Rețele Terestre

2016-2017

Elaborarea Brand book-ului MF

Proiectul pentru
Îmbunătățirea Reformei
Managementului
Finanțelor Publice în
Republica Moldova

2016-2017

Elaborarea versiunii noi a paginii web www.mf.gov.md și a modulelor de prezentare a
datelor

Activitatea vamală

UE, EUBAM

Activitatea vamală

UE, EUHLPAM

Sistem informaţional
integrat vamal

UE

Sistem informaţional
integrat vamal

UE

Infrastructura
vamală
Activitatea vamală
Control vamal

Control vamal

Asistenţa acordată conform Planului de acţiuni al EUBAM.
2016-2017
Planul de acţiuni al EUBAM pentru Faza 11 (2016-2017) a fost aprobat la şedinţa a 25-a
a Consiliului Consultativ al EUBAM (Chişinău, 2 noiembrie 2015).
extins pînă în 2018 Consultanţă nivel înalt

UE, UNDP,

Lansare
preconizată în
trim. I 2017
Lansare
preconizată în
trim. I 2017
2015-2018

UE, FRONTEX,

2015-2017

SUA, Departamentul
Energiei, Programul
de Control asupra Expor
turilor şi Securităţii
Frontaliere (EXBS)
SUA, Departamentul
Energiei, Administraţia
Naţională pentru
Securitatea Nucleară,
Programul pentru
depistarea şi prevenirea
cazurilor de contrabandă
cu substanţe nucleare

19.07.2011prezent

03.10.2012 –
prezent

Proiectul TWINNING “Suport în implementarea la SV RM a conceptului Ghişeul Unic
şi introducerea noului sistem computerizat de tranzit conform acquis-ului european şi
cele mai bune practici.
UE, proiectul aferent proiectului TWINNING „Implementarea modului NCTS şi submodulului de selectivitate în tranzit
Proiectul „Construcţia punctului de trecere a frontierei Palanca pentru realizarea
controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova.
Proiectul de instruire al Iniţiativei prioritare privind Managementul Integrat al
Frontierelor în cadrul Parteneriatului Estic
Planul EXBS pentru 2016 prevede continuarea colaborării cu SV RM în domeniul
dotării cu echipament de control (urmează a fi organizate şedinţe la nivelul experţilor
pentru a revizui priorităţile), instruirii colaboratorilor vamali, inclusiv prin organizarea
vizitelor la instituţiile SUA
Memorandum de Înțelegere între Serviciul Vamal din cadrul Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova și Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind
Cooperarea pentru Prevenirea Traficului Ilicit cu Materiale Nucleare și Alte Materiale
Radioactive din 19 iulie 2011
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Control vamal

Facilitarea
comerţului
Control vamal

Control vamal
Activitatea vamală
Infrastructura
vamală

SUA, Departamentul
Apărării, Agenţia de
Apărare şi Reducere a
Ameninţărilor (DTRA),
Programul de Prevenire
a Proliferării Armelor de
Distrugere în Masă în
Zona de Frontieră a
Republicii Moldova
Corporaţia Financiară
Internaţională (IFC) din
cadrul Grupului BM
China

02.08.2012prezent

Acord implementare între Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al
Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind
cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor
de distrugere în masă, semnate la Chișinău, la 21 decembrie 2012

2015-2017

Asistenţă în implementarea bunelor practici în domeniul vamal în vederea facilitării
comerţului internaţional,

2016-2017

ONU, Oficiul Naţiunilor
Unite pentru Droguri şi
Crimă (UNODC)
Organizaţia Mondială a
Vămilor (OMV)
UE, Programul
Operaţional România –
Republica Moldova
2014-2020, Proiecte
mari de infrastructură

2014-2016

Propunerea de proiect „Consolidarea capacităţilor operaţionale de control vamal prin
dotarea punctului de trecere a frontierei Ocniţa-Sokireanî cu sistem staţionar de scanare
pentru calea ferata (NUCTECH RF6010) şi a punctului de trecere a frontierei
Aeroportul International Chişinău cu sistem de scanare X-ray CT (NUCTECH
XT2080AD)”
Donaţii de echipamente speciale şi utilaje, instruiri în vederea
implementării în RM a Programului de Control al Containerelor

Continuu
2015-2020

Consolidarea capacităţilor instituţionale, implementarea bunelor practici în domeniul
vamal şi a recomandărilor OMV
Dezvoltarea infrastructurii posturilor vamale
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