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INTRODUCERE 
 

         Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Agenţiei Rezerve 

Materiale (în continuare Agenţie), care completează sistemul planificării strategice la nivelul AAPC, 

asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în documentele de politici, precum şi identificînd 

lacunele în capacităţi şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza Agenţia în vederea atingerii obiectivelor 

sale. 

          Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale autorităţii, care constituie misiunea 

autorităţii, dar nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici. Acest document a fost elaborat 

în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale" şi a Ghidului privind elaborarea PDS. 

În cadrul  Agenţiei prin ordinul nr. 19 din 18 aprilie 2011 s-a creat Grupul de  planificare responsabil de 

elaborarea Programului de dezvoltare strategică (PDS). Preşedintele Grupului – vicedirectorul general al 

Agenţiei. Grupul de planificare asigură: organizarea şi coordonarea întregului proces de elaborare a PDS, 

elaborarea oportună şi calitativă a PDS, luarea deciziilor privind conţinutul PDS, organizarea procesului 

participativ la elaborarea PDS. 

            PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională a activităţii instituţiei se 

vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a PDS, constituind astfel un 

instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia. 

            Pentru alinierea planificării activităţii autorităţii la planificarea bugetară s-a utilizat clasificaţia bugetară 

a programelor şi programele din planurile strategice de cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului şi 

responsabilităţilor autorităţii la realizarea acestora. 

            Obiectivele instituţiilor din subordinea autorităţii la fel sînt reflectate în PDS în cazul în care autoritatea 

este responsabilă de realizarea acestora. Totodată, PDS reflectă doar responsabilitatea autorităţii şi 

instrumentele pe care le utilizează aparatul central al autorităţii în realizarea obiectivului. 

            Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorităţii, documentul central de la 

care derivă toate acţiunile autorităţii pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă: (I) instrument de 

planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorităţii, (II) instrument de management pentru autoritate şi 

(III) instrument de comunicare atît pe interior, cît şi pe extern. Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră 

participativă, proces în care s-au implicat toate subdiviziunile şi părţile interesate ale autorităţii. Pentru 

coordonarea procesului de elaborare a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din şefii 

subdiviziunilor interne şi reprezentanţii instituţiilor subordonate. 

           Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

    I.   Etapă (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT; 

    II.  Etapă (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi 

          obiectivelor; 

    III. Etapă (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru 

          dezvoltarea capacităţilor; 

    IV.   Etapă (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii. 

      Fiecare din etape a fost precedată de: 

   - o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru reprezentanţii Direcţiei de analiză,  

    monitorizare şi evaluare a politicilor; 

          -  o instruire pentru grupul de planificare din autoritate. 

           La unele etape a fost consultată opinia Cancelariei de Stat şi a societăţii civile, proiectul documentului a 

fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui proces transparent şi participativ de elaborare a PDS. 

           De menţionat că modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din 

Raportul de evaluare anuală a activităţii Centrului sau în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de 

politici publice la nivel naţional. Modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de 

Stat. 
 

     2. MISIUNEA  

             Agenţia Rezerve Materiale realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de 

mobilizare (în continuare – rezervele materiale ale statului), create în scopul de a interveni operativ pentru 

apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, 
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epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe 

şi în caz de război. 
 

     3. PROFILUL AUTORITĂŢII 

       3.1. Structura organizaţională   şi funcţională a ARM 

   În funcţie de participare la realizarea atribuţiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului  nr.827 din 

16.12.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve 

Materiale, structurii şi efectivului–limită ale aparatului central al acesteia”, sistemul decizional al serviciului  

se caracterizează prin structura managerială şi structura de execuţie. Structura managerială  este formată din 

Directorul general şi Vicedirectorul general,  structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de 

răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal auxiliar.   

    Structura organizaţională  ARM este reprezentată prin organigrama ARM:  
 

ORGANIGRAMA  AGENŢIEI  REZERVE  MATERIALE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instituţiile şi organizaţiile subordonate 
Agenţiei Rezerve Materiale  

                     Combinatul “Liman”, mun. Chişinău, 
                     Baza republicană tehnico-materială din or. Orhei 
                     Baza Specială de Aprovizionare Medicală,  

                       inclusiv:  
                    - Baza Specială Medicală nr.1, s. Curchi, r-nul Orhei,  
                    - Baza Specială Medicală nr.4, or. Anenii Noi,  
                    - Baza Specială Medicală nr.5, mun. Bălţi, 

                   - Baza Specială Medicală nr.9, or. Comrat, 

    Întreprinderile şi societăţile pe acţiuni  
      administrate de Agenţia Rezerve Materiale  

 

                   Întreprinderea de Stat “Rezervcom”,  
                   Întreprinderea de Stat “Staţiunea tehnologică de  

                                   maşini “Servmecanagro-R”,  
                   Combinatul de produse cerealiere “Cereale-Flor,” S.A. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
 

GENERAL 

CONDUCEREA  

 

 

DIRECŢIA  ADMINISTRARE 

DIRECŢIA ANALIZĂ, MONITORIZARE 
ŞI EVALUARE A POLITICILOR 

SERVICIUL   RESURSE    UMANE 

SERVICIUL  AUDIT INTERN  

DIRECŢIA JURIDICĂ  

DIRECŢIA BUGET ŞI FINANŢE  

DIRECŢIA REZERVE MATERIALE ALE STATULUI 

CABINETUL DIRECTORULUI GENERAL 

SECŢIA REZERVE  
DE STAT 

SECŢIA REZERVE 
 DE   MOBILIZARE 

VICEDIRECTOR 

DIRECTOR 

GENERAL 
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        3.2. Portofoliul/Misiunea dezagregată a subdiviziunilor interne ale Agenţiei  

       Agenţia este o autoritate administrativă centrală, care în calitatea sa de organ central de specialitate al 

administraţiei publice îndeplineşte rolul de coordonare şi conducere a activităţilor în domeniul rezervelor 

materiale ale statului. 

       Funcţiile de bază 

    Agenţia are următoarele funcţii:  

    1) administrarea, coordonarea activităţilor şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale 

statului;  

    2) crearea rezervelor materiale de stat, acumularea, livrarea (stocarea) şi păstrarea bunurilor materiale 

destinate pentru:  

    a) aplicarea unor măsuri urgente de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;  

    b) protecţia populaţiei în caz de situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, 

epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice, în alte cazuri de forţă-majoră; 

    c) intervenirea operativă pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale în condiţii extreme;  

    d) asigurarea Forţelor Armate în condiţii de asediu şi de război, în partea ce vizează rezervele materiale ale 

statului;  

    e) acordarea de ajutor umanitar din rezervele materiale de stat;  

    3) crearea rezervelor de mobilizare, acumulare, livrare (stocare) şi păstrare a lor la întreprinderi, organizaţii 

şi asociaţii, conform sarcinilor de mobilizare aprobate de Guvern, pentru a contribui la:  

    a) organizarea fabricării producţiei necesare statului, Forţelor Armate şi populaţiei în situaţii excepţionale,  

pe timp de asediu şi de război;  

    b) funcţionarea neîntreruptă a întreprinderilor industriale, de transport, instituţiilor de ocrotire a sănătăţii şi 

obiectelor de telecomunicaţii în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război;   

    c) protecţia populaţiei şi a trupelor armate, acordarea asistenţei medicale, în condiţiile aplicării mijloacelor 

de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale; 

    d) protecţia animalelor şi a plantelor agricole în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi în 

caz de situaţii excepţionale;  

    e) desfăşurarea în situaţii excepţionale şi în timp de asediu şi de război a lucrărilor de restabilire a căilor 

ferate, autostrăzilor, liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii şi sistemelor de alimentare cu energie electrică;  

    f) acordarea de ajutor umanitar din rezervele de mobilizare; 

    4) participarea, conform competenţei, la realizarea documentelor de politici prin eliberarea bunurilor 

materiale din rezervele materiale ale statului: 

    a) la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, determinate de situaţii excepţionale, şi în alte cazuri de 

forţă-majoră; 

    b) la acordarea asistenţei autorităţilor publice centrale şi locale pentru reabilitarea obiectivelor din diferite 

ramuri ale economiei naţionale; 

    5) asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor 

administraţiei publice locale privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor 

materiale din rezervele materiale ale statului. 

        Subdiviziunile Agenţiei, conform regulamentelor subdiviziunilor, obiectivelor şi fişelor de post, exercită  

activitatea  avînd rolul/misiunea sa: 
 

Tabelul 1  Portofoliul subdiviziunilor 
 

Denumirea 

deplină a 

subdiviziunii 

Numărul  

de  

funcţii 

 

Rolul, misiunea subdiviziunii  

 

Principalele produse 

Cabinetul 

directorului 

general 

 

1    Acordă suport metodologic şi organizatoric 

conducerii Agenţiei pentru sistemul de 

planificare, elaborare şi implementare a 

politicilor publice în cadrul Agenţiei, prezentă 

materiale analitice şi informative,   

monitorizează şi optimizează agenda de lucru.   

Materiale analitico-

informaţionale, 

informaţii şi documente 

solicitate de către 

conducerea    Agenţiei, 

note informative, dări de 

seamă, documente de 

politici. 
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Direcţia 

Rezerve 

Materiale ale 

Statului  

 

8     Contribuie la elaborarea documentelor de 

politici în domeniul rezervelor materiale ale 

statului şi activităţii specifice ale Agenţiei.    

   Realizează politicile statului:  

   a) în domeniul rezervelor materiale de stat 

şi de mobilizare create în scopul de a 

interveni operativ pentru protecţia populaţiei, 

a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii 

excepţionale  

   b) în activitatea cu ajutoarele umanitare, 

asigură recepţionarea, depozitarea, păstrarea 

şi evidenţa ajutoarelor umanitare sosite în 

adresa statului sau fără a avea indicat 

recepţionarul concret. 

Documente de politici în 

domeniul rezervelor 

materiale ale statului.    

Proiecte de acte 

normative, dispoziţii, 

rapoarte, acte de control, 

acte de stocare, acte de 

inventariere, contracte. 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

5    Asigură: 

   a) coordonarea activităţii de elaborare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

sectoriale, elaborarea documentelor de politici 

în domeniu;     

   b) generalizarea informaţiilor ce ţin de 

politicile şi activităţile specifice ale Agenţiei;  

   c) prezentarea rapoartelor, informaţiilor 

ce ţin de politicile şi activităţile Agenţiei. 

   d)  consolidarea interacţiunii procesului 

de elaborare a politicilor cu procesul 

bugetar. 

Documente de politici. 

Acte interne. 

Planuri elaborate şi  

monitorizate. 

Rapoarte de monitorizare 

a implementării 

documentelor de politici 

sectoriale.   

Contracte, scheme de 

încadrare, planuri de 

cheltuieli pe personal, 

pagina-WEB actualizată. 

Direcţia 

Juridică  

5    Contribuie la elaborarea documentelor de 

politici în domeniul rezervelor materiale ale 

statului. 

   Acordă asistenţa juridică la perfecţionarea 

cadrului legislativ  în domeniul rezervelor 

materiale ale statului. 

   Efectuează expertiza juridică, monitorizează 

respectarea actelor  legislative şi actelor 

interne în domeniul rezervelor materiale ale 

statului. 

   Efectuează monitorizarea, sistematizarea şi 

asigurarea încasării datoriilor faţă de rezervele 

materiale ale statului. 

Documente de politici în 

domeniul rezervelor 

materiale ale statului. 

Proiecte de acte 

normative, avize.  

Contracte vizate. 

Reprezentarea în instanţă 

în cadrul examinării 

proceselor cu participarea 

Agenţiei. 

 

Direcţie buget 

şi finanţe 

5    Elaborează şi implementează proiecte şi 

planuri strategice privind  activitatea 

economico-financiară a sistemului rezervelor 

materiale ale statului.  

   Coordonează activităţile de asigurare a 

sistemului cu surse financiare necesare pentru 

executarea atribuţiilor şi efectuează controlul 

utilizării acestora, conform destinaţiei. 

   Elaborează proiectul bugetului de întreţinere 

a Agenţiei, a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe mijloace speciale.  

   Organizează evidenţa contabilă în modul 

stabilit. 

Proiectul bugetului pe 

sistemul rezervelor 

materiale ale statului, 

planurile de finanţare şi 

devizele de cheltuieli, 

rapoarte financiare, 

bilanţul contabil. 

Serviciul 

resurse  

umane 

1    Contribuie la realizarea obiectivelor 

strategice ale Agenţiei prin promovarea şi 

implementarea unui management eficient al 

Acte administrative cu 

privire la personal.  

Tineri specialişti 
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resurselor umane, inclusiv prin: 

   a) planificarea resurselor umane;  

   b) recrutarea şi selectarea candidaţilor 

pentru funcţiile/posturile de muncă vacante;  

   c) angajarea şi integrarea noilor angajaţi;  

   d) planificarea procesului de instruire, 

organizarea şi evaluarea profesională a 

funcţionarilor publici;  

   e) planificarea, organizarea şi monitorizarea 

procesului de formare continuă şi atestare a 

cadrelor. 

recrutaţi. 

State de personal 

completat.  Concursuri de 

angajare. Planuri de 

instruire. 

Instruiri la locul de 

muncă. 

Serviciul Audit 

Intern 

1     Asigurarea activităţii de control şi audit 

intern în cadrul întreprinderilor subordonate. 

Acordarea consultanţei privind eficacitatea 

sistemului de management financiar, oferind 

recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 

Planul anual al activităţii 

de audit.  

Rapoarte  de audit şi 

propuneri, informaţii, 

recomandări de 

eficientizare a 

managementului 

financiar. 
 

3.3. Misiunea  instituţiilor din subordine 

 

Pentru promovarea politicilor statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, în subordinea 

Agenţiei funcţionează instituţii, întreprinderi şi organizaţii. 

Bunurile materiale din rezervele de stat se păstrează la Combinatul “Liman” subordonat Agenţiei şi la 

depozitari responsabili, amplasaţi în raioanele republicii în bază de contract,  iar cele din rezervele de 

mobilizare - la Baza Republicană Tehnico-Materială, or. Orhei, Baza Specială de Aprovizionare Medicală şi la 

întreprinderi şi organizaţii subordonate unor autorităţi administrative centrale. 

Baza Specială de Aprovizionare Medicală  are în subordine patru baze speciale medicale  amplasate  pe  

teritoriul  Republicii Moldova: Baza  Specială Medicală nr.1, s. Curchi, r-nul Orhei,  Baza  Specială Medicală 

nr.4, or. Anenii-Noi, Baza  Specială Medicală nr.5, or. Bălţi şi  Baza  Specială Medicală nr.9, or. Comrat. 
 

Tabelul 2. Portofoliul instituţiilor subordonate 

Denumirea 

instituţiei din 

subordine 

Numărul 

de 

angajaţi 

 

Rolul, misiunea instituţiei din subordine 

 

Principalele produse 

Combinatul 

„Liman” 

53    Realizează politicile statului în domeniul rezervelor 

materiale de stat şi de mobilizare, create în scopul de a 

interveni operativ pentru protecţia populaţiei şi a 

economiei ţării în situaţii excepţionale determinate de 

calamităţi naturale, epidemii, fenomene sociale sau 

economice, conjuncturi externe şi în caz de război.  

 

Bunuri 

materiale din 

rezervele  

de stat.  

 

Baza Republicană 

Tehnico-Materială, 

or. Orhei 

14    Realizează politicile statului în domeniul rezervelor de 

mobilizare, create în scopul de a interveni operativ 

pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru 

apărarea ţării, în situaţii excepţionale determinate de 

calamităţi naturale, accidente industriale sau nucleare, 

fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi 

în caz de război. 

 

Bunuri materiale din 

rezervele  de 

mobilizare.  

Baza Specială de 

Aprovizionare 

Medicală 

50    Realizează politicile statului în domeniul rezervelor de 

mobilizare cu profil medical, create în scopul acordării 

asistenţei medicale populaţiei în situaţii excepţionale, 

asediu şi pe timp de război, acordării de ajutor umanitar  

Bunuri materiale din 

rezervele de 

mobilizare cu profil 

medical. 

Total:   117   
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     Obiectul activităţii Întreprinderii de stat „Rezervcom” constituie activitatea comercială în baza de contract a 

bunurilor materiale, prioritate avînd sfera stocării, realizării şi împrospătării materialelor grupei I şi II . 

     Întreprinderea de produse cerealiere „Cereale-Flor” S.A., care se află în gestiunea Agenţiei, acordă  acesteia 

servicii de păstrare a produselor cerealiere. Î.S. Staţiunea Tehnologică de Maşini „Servmecanagro-R” este  

înzestrată cu  tehnică agricolă pentru acordarea serviciilor. Ambele întreprinderi sunt încadrate în activitatea 

ARM.   
 

      3.4 Bugetul pe ultimii 3 ani 

      Finanţarea activităţii Agenţiei  şi instituţiilor subordonate se realizează din bugetul de stat conform Legii 

bugetului anual.  
 

Tabelul 3. Cheltuielile de personal şi întreţinere pe anii 2008-2011 pe sistema rezervelor materiale 

ale statului (ARM şi instituţiile subordonate) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5 Informaţia  cu privire la personal 

       Realizarea politicilor de personal al Agenţiei prin formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti 

va contribui la dezvoltarea  sistemului rezervelor materiale ale statului.   

       Efectivul-limită al Agenţiei Rezerve Materiale, stabilit prin Hotărârea Guvernului  Nr. 827 din  

16.12.2009 este de 33 unităţi. Din numărul total de posturi, 1- constituie funcţie de demnitate publică, 1 - 

post din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică, 1- funcţie publică de 

conducere de nivel superior, 11- funcţii de conducere, 12- funcţii de execuţie şi 7- posturi de deservire 

tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice. Astfel raportul funcţiilor de conducere şi execuţie 

(aproximativ 40 la 60) în cadrul Agenţiei este respectat. 

       Numărul salariaţilor angajaţi de facto la 01.10.2011 este de 30 persoane din care 60% revenind - 

femeilor şi respective 40% - bărbaţilor. 

     Vîrsta medie  a angajaţilor în anul 2011 constituie 46 ani. 

     Fluctuaţia personalului în anul 2011, raportul  dintre numărul de persoane la care au încetat raporturile de 

serviciu  către numărul mediu  de angajaţi,  constituie 14,04%.  

     Ponderea persoanelor de vîrstă pensionară constituie 23,35%. 

 

 Tabelul 4. Date principale cu privire la personal  
Tabel de personal 1 

Vîrsta 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 25  3 1 4 

25-40 2 3 3 8 

41-56f/61b 6 2 2 10 

> 57f/62b 3 4  7 

 

Buget 
Pe sistema rezervelor 

materiale 
  

 

Anul 
Bugetul total 

(mii lei) 

 

% - salarii 
% - cheltuieli de  menţinere  

şi operaţionale 

2011/plan 6273,1 86,60% 13,40% 

2010 6010,5 87,71% 12,29% 

2009 5902,7 82,37% 17,63% 

2008 10261,8 54,95% 45,05% 
    

Agenţia Rezerve Materiale   

 
Anul 

Bugetul total 
(mii lei) 

 

% - salarii 
% - cheltuieli de menţinere  

şi operaţionale 

2011/plan 2521,3 92,51 7,49 

2010 2415,5 93,62 6,38 

2009 1960,9 89,54 10,46 

2008 6524,1 45,09 54,91 
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Tabel de personal 2 

Vechimea în 
muncă 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

1-5 1 4 1 6 

6- 15 1  3 4 

> 15 9 5 2 16 

 

Tabel de personal 3 

Vechimea în 
serviciul 

public 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 1 debutanţi  1  1 
Confirmaţi în 
funcţie 

 3  3 

1- 3  1  1 

4-15 1 3 1 5 

> 15 9 4  13 

 

Tabel de personal 4 

Gen 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

Feminin 7 8 3 18 

Masculin 4 4 3 11 

 

Tabel de personal 5 

Anul 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

2011 11 12 6 29 

2010 12 9 7 28 

2009 19 33 12 64 

2008 19 33 12 64 
 

4. ANALIZA SWOT 
 

  4.1. Punctele forte şi cele slabe ale ARM 

        Activitatea Agenţiei Rezerve Materiale este reglementată prin Legea privind rezervele materiale de 

stat şi de mobilizare nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995, Hotărârea Guvernului  nr.827 din 16.12.2009 

„Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, 

structurii şi efectivului–limită ale aparatului central al acesteia”, Regulamentele cu privire la rezervele 

materiale de stat şi rezervele de mobilizare aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.794-26 din 1 iulie 2003. 

      Sistemul actual de salarizare din sectorul public rămâne a fi principala problemă cu care se confruntă 

întregul sistem de autorităţi publice centrale. Salariile mici sunt principalul motiv al  fluctuaţiei de 

personal, care în sine reduce foarte mult din eficienţa investiţiilor statului în serviciul public, blochează 

intrarea în sistemul serviciul public a specialiştilor de calificare înaltă. Este absolut necesară elaborarea şi 

implementarea unui nou sistem de salarizare care va fi bazat pe performanţa profesională a funcţionarului.  

       Problemele evidenţiate mai sus nu indică asupra  unor schimbări structurale considerabile. Structura 

organizatorică a Agenţiei corespunde sarcinilor şi misiunii autorităţii şi nu necesită schimbări structurale 

majore.  

      Pentru identificarea punctelor tari şi slabe ale instituţiei a fost utilizată Analiza SWOT. Rezultatele 

agregate ale acestei analize referitor la mediu intern (puncte forte şi puncte slabe) sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 
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Tabelul 5. Punctele forte şi puncte slabe ale ARM 
 

Puncte tari    (S) Puncte slabe (W) 

- cadrul legal adecvat în domeniul  

   rezervelor materiale ale statului; 

- structură organizaţională eficientă; 

- personal competent, devotat, receptiv şi 

   cu responsabilitate înaltă pentru  

   realizarea sarcinilor ce îi revin; 

- versiune nouă a paginii WEB a ARM, 

   care se actualizează permanent; 

- concept tehnic SIA „Registru rezerve 

   materiale ale statului” aprobat prin 

   Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 8 

   aprilie 2009;  

- dotarea individuală a angajaţilor cu 

   mijloace tehnice moderne şi tehnică de 

   calcul conectată la reţeaua internă şi 

   reţeaua globală Internet; 

- condiţii şi spaţiu suficient pentru 

   desfăşurarea activităţilor de muncă; 

- spirit de echipă şi disciplină de lucru; 

- existenţa fişelor de post pentru toţi 

   funcţionarii autorităţii; 

- nivel bun de comunicare internă şi relaţii 

   inter-umane satisfăcătoare; 

- capacităţi de adaptare la solicitări 

   variate; 

- capacităţi manageriale avansate. 

 

- insuficienţa resurselor financiare pentru  

   completarea deplină a stocurilor de bunuri 

   materiale conform nomenclatorului aprobat;  

- lipsa suprafeţelor proprii pentru păstrarea  

   produselor cerealiere şi carburanţilor din rezervele 

   materiale ale statului; 

- cadrul legislativ privind remunerarea muncii nu oferă 

   posibilităţi de motivare concludentă pentru atragerea 

   personalului calificat; 

- insuficienţa alocaţiilor bugetare pentru întreţinerea 

   întreprinderilor subordonate; 

- nivel insuficient de utilizare a tehnologiilor  

   informaţionale (implementarea conceptului tehnic 

   SIA „Registru rezerve materiale ale statului” aprobat 

   prin Hotărîrea  Guvernului nr. 268 din 8 aprilie 2009  

   etc), cauzat de lipsa alocaţiilor financiare; 

- cunoştinţe insuficiente în domeniul utilizării 

   tehnologiilor informaţionale; 

- nivel scăzut de cunoaştere a limbilor de circulaţie 

   internaţională la nivel fluent; 

- caracterul urgent al deciziilor ce urmează a fi luate în  

   situaţii  excepţionale; 

- lipsa accesului pasiv la surse informaţionale 

   interministeriale („Acces” al MTIC, „Registrul gajului 

bunurilor mobile” al Centrului de Informaţii Juridice din 

subordinea MJ şi altele), ce permit verificarea credibilităţii 

solicitanţilor în cazurile de împrumut şi împrospătare cu 

decalaj în timp al bunurilor din rezervele statului.    

 

Valorile  
Profesionalism, Competenţă, Responsabilitate, Transparenţă, Flexibilitate, Dezvoltare continuă, Creativitate 

şi inovare. 
 

4.2. Riscurile şi oportunităţile în cadrul mediului extern ale ARM 
 

          Tabelul 6. Riscuri şi oportunităţi în cadrul mediului extern ale ARM 
 

Oportunităţi (O) Ameninţări, riscuri  (T) 

- cadrul legal existent acoperă majoritatea necesităţilor 

     sistemului rezervelor materiale ale statului; 

- funcţiile şi atribuţiile Agenţiei corespund cadrului  

     legal existent;  

- disponibilitatea organizaţiilor internaţionale de  

     profil şi a ţărilor donatoare de a acorda asistenţă;  

- influenţă redusă a climatului politic asupra  

     activităţii Agenţiei;  

- posibilităţi de participare la diferite seminare, 

     conferinţe şi training-uri la nivel regional şi 

     internaţional, facilitându-se, astfel, schimbul de 

     experienţă; 

- vectorul european al dezvoltării ţării şi  

     intensificarea relaţiilor cu UE; 

- alocaţii financiare insuficiente pentru  

     dezvoltarea sistemului  rezervelor materiale 

     ale statului; 

- lipsa unei specializări privind pregătirea 

     forţei de muncă în domeniul rezervelor 

     materiale ale statului;  

- constrângerile bugetare actuale privind 

     salarizarea sistemului bugetar, ce duc la 

     migrarea forţei de muncă calificate spre 

     sectorul  privat sau în alte ţări; 

- schimbări relativ dese a cadrului legislativ şi 

     normativ;  

- lipsa  responsabilităţilor adecvate ale 

     beneficiarilor de bunuri materiale eliberate 
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- diversificarea pieţei tehnologiilor informaţionale şi 

   comunicaţiilor ce măreşte gradul de acces la diferite 

   surse informaţionale, inclusiv Internet-ul. 

     din rezervele materiale ale statului cu titlu  

     de împrospătare sau împrumut.  

 

5. PRIORITĂŢILE   
 

Agenţia Rezerve Materiale pentru perioada anilor 2011-2014   are  următoarele priorităţi: 

fortificarea sistemului rezervelor materiale ale statului, întru creşterea economică durabilă,  prin completarea 

volumelor stabilite ale nomenclatoarelor rezervelor materiale de stat şi de mobilizare şi prin dezvoltarea 

cadrului legal în domeniul rezervelor materiale ale statului. 
 

6. PROGRAMELE   
 

 

Denumirea programului 
Denumirea 

Subprogramelor 

   Scopul programului / 

subprogramului 

 Rolul  

   autorităţii 

Parteneri  

principali 

 

Rezervele materiale de 

stat şi de mobilizare 

 

1. Management al  

rezervelor materiale 

ale statului 

 

 

 

2. Rezerve materiale 

ale statului 

Eficientizarea şi 

optimizarea 

activităţilor  

funcţionale ale ARM 

 

 

 

Promovarea unei 

politici moderne în 

sporirea  gradului de 

securitate  a ţării în 

domeniul rezervelor 

materiale, ca element 

component  al 

siguranţei publice şi 

securităţii naţionale 

prin  dezvoltarea  

capacităţilor sectoriale 

  

lider Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene,  

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

operatori economici etc. 

 

       7. OBIECTIVELE PDS  

 

Priorităţile enunţate vor fi asigurate prin realizarea următoarelor obiective : 
 

Tabelul 7. Obiectivele PDS în domeniul rezervelor de stat şi de mobilizare pentru perioada 2012-2014 
 

  pentru subprogramul „Management al   rezervelor materiale ale statului” 
  Scopul  subprogramului: Eficientizarea şi optimizarea activităţilor funcţionale ale ARM şi instituţiilor 

subordonate în domeniul rezervelor materiale ale statului. 
 

 

Nr. 

d/o 

 

Obiectivele PDS 
  Indicatori 

 de  

performanţă 

 

      Responsa- 

 bili 

Perioada 

de imple- 

mentare 

 

   Instrumente 

/metode 

Notă 

privind 

finanţarea 

Necesarul 

de 

capacităţi 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I Ajustarea cadrului normativ 

în domeniul rezervelor 

materiale ale statului.  

Acte legislative 

modificate 

Direcţiile 

ARM 

2012-

2014 

Elaborarea şi 

modificarea 

actelor 

legislative 

 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

Există 

capacităţi 

II Optimizarea  administrării 

rezervelor materiale ale 

statului  la instituţiile 

subordonate Agenţiei, la 

Planuri, 

rapoarte 

elaborate, 

propuneri 

Direcţiile 

ARM  

2012-

2014 

 

Elaborarea  

planurilor, 

rapoartelor. 

Coordonarea 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

Există capacităţi 
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întreprinderi (organizaţii) 

subordonate  organelor 

centrale de specialitate ale 

administraţiei publice, altor 

autorităţi  administrative 

centrale precum şi la 

punctele de păstrare. 

formulate, 

controale 

efectuate, 

procese verbale 

întocmite, 

contracte  

încheiate. 

activităţilor,  

exercitarea 

controlului. 

 

2.1 Optimizarea schemei de 

amplasare a punctelor de 

păstrare a bunurilor 

materiale din rezervele 

materiale ale statului în 

scopul reducerii cheltuielilor 

de păstrare. 

Schemă 

modificată şi 

aprobată.  

Direcţiile 

ARM 

2012 

 

 

Analiză 

amplasării 

punctelor de 

păstrare  pe 

teritoriul 

republicii 

 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

Există capacităţi 

2.2 Optimizarea activităţii în 

domeniul rezervelor 

materiale ale statului a 

întreprinderilor subordonate 

Agenţiei. 

 Regulamente 

modificate şi 

aprobate. 

Direcţiile 

ARM 

2012-

2014 

 

Modificarea 

regulamentelor 
întreprinderilor 

subordonate 

Agenţiei, 

atribuirea unor 

obligaţiuni noi 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

Optimizarea  

sistemului 

existent de 

management 

în domeniul 

rezervelor 

materiale ale 

statului la 

întreprinderile 

subordonate 

Agenţiei. 

2.3 Modernizarea sistemului 

evidenţei bunurilor din  

rezervele  materiale  ale 

statului prin digitizarea SIA 

„Registru rezerve materiale 

ale statului” 

      

2.3.1 Crearea şi implementarea 

Sistemului Informaţional 

Automatizat al evidenţei 

bunurilor din  rezervele  

materiale  ale statului în 

conformitate cu  Conceptul 

Tehnic al Sistemului 

Informaţional Automatizat 

„Registru rezerve materiale 

ale statului” aprobat prin 

Hotărîrea  Guvernului nr. 

268 din 8 aprilie 2009. 

SIA „RRMS” 

utilizat în 

activitate, 

80% din 

nomenclator 

incluse în 

registru. 

Direcţiile 

ARM  

2012-

2014 

Atragerea 

investiţiilor, prin 

crearea 

parteneriatelor, 

licitaţii publice, 

colectarea , 

sistematizarea şi 

culegerea 

informaţiei, 

recrutarea unui 

specialişti cu 

studii IT  

Surse 

financiare 

externe: 

Centrul e-

Guvernare 

CBTM  

 

 

Lipsă  de 

investiţii în 

tehnologii 

informaţionale 

moderne, lipsa 

de specialist cu 

studii, abilităţi 

şi experienţă în 

domeniul  IT 

III Optimizarea procesului  

recepţionării, depozitării, 

păstrării, evidenţei şi 

eliberării tuturor ajutoarelor 

umanitare sosite pe adresa 

statului sau fără a avea 

indicat recepţionerul 

concret. 

Regulamente 

modificate şi 

aprobate, fişe de 

post modificate 

Subdiviziu 

nile  

ARM 

2012 

 

Modificarea 

regulamentelor 

direcţiilor şi 

fişelor de post 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

Există 

capacităţi, este 

necesară 
identificarea 

unităţii, care 

va fi 

responsabilă 

de activitatea 

cu ajutoarele 

umanitare, 
includerea 

atribuţiilor 

respective în 

fişa de post 

IV  Îmbunătăţirea procesului de 

planificare  şi executare a 

bugetului realizat în 

conformitate cu cerinţele 

Ministerului Finanţelor. 

Program 

electronic de 

elaborare a 

planurilor de 

finanţare 

implementat. 

Pondere de 

propuneri 

acceptate de MF. 

Subdivizi

unile  

ARM  

2012-

2014 

 

Identificarea unor 

surse financiare 

adiţionale, 

elaborarea 

proiectelor CBTM 

pe programe. 

Rapoarte, note 

informative 

CBTM, 

surse 

financiare 

adiţionale 

 

 

Surse 

financiare 

adiţionale 

pentru 

procurarea 

softului şi 
echipamentului 

performant. 

V Implementarea unui sistem Sistem de audit  Serviciul 2012- Cunoştinţe Acoperire Fortificarea 
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de audit  intern.  implementat. 

Rapoarte de 

audit,   

recomandări, 

informaţii. 

 

audit 

intern 

2014 adăugătoare  în 

domeniul 

auditului 

Analiză şi 

evaluare.  

financiară 

integrală 

CBTM 

 

cunoştinţelor 

şi 

îmbunătăţirea 

capacităţilor 

profesionale  

în domeniul 

auditului 

intern 

VI Asigurarea transparenţei în 

procesul decizional.  

 

Numărul de 

proiecte, 

informaţii, 

anunţuri, 

decizii, rapoarte 

plasate pe 

pagina WEB. 

subdiviziu

nile ARM 

 

2012-

2014 

Comunicare, 
consultare  

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

 

Există 

capacităţi 

VII Promovarea unui 

management eficient al 

resurselor umane în 

conformitate cu politica de 

personal. 

Nr. de persoane 

angajate prin 

concurs, nr. de 

debutanţi 

instruiţi, nr. de 

funcţionari 

evaluaţi şi 

promovaţi.  

Serviciul 

resurse 

umane 

2012-

2014 

Angajare prin 

concurs, 

instruiri, 

cursuri de 

perfecţionare, 

evaluarea 

funcţionarilor 

publici, 

promovări.  

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

Optimizarea  

sistemului de 

managment 

existent în 

domeniul 

resurselor 

umane. 

Fortificare 

cunoştinţelor 

şi 

îmbunătăţirea 

capacităţilor 

profesionale  

în domeniul 

rezervelor 

materiale ale 

statului. 

VIII Eficientizarea relaţiilor de 

colaborare cu structuri 

similare din alte ţări. 

Planuri de 

implementare a 

experienţei, nr. 

de conferinţe. 

Subdivizi

unile 

ARM 

 

 2012-

2014 

Conferinţe, 

documente de 

colaborare, 

corespondenţă, 

vizite. 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

 

 

Schimb de 

experienţă în 

domeniul 

creării şi 

păstrării 

rezervelor 

materiale ale 

statului. 

 

        pentru subprogramul „Rezerve materiale ale statului” 
  Scopul  subprogramului: Promovarea unei politici moderne în sporirea  gradului de securitate  a ţării în 

  domeniul rezervelor materiale, ca element component  al siguranţei publice şi securităţii naţionale prin  

  dezvoltarea  capacităţilor sectoriale 
 

Nr. 

d/o 

 

Obiectivele PDS 

 

     Indicatori de 

     performanţă 

     

     Respon- 

    sabili 

    Perioada 

    de 

      imple- 

mentare 

 

Instrumente 

/metode 

Notă  

privind 

finanţarea 

Necesarul 

de 

capacităţi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Completarea 

stocurilor bunurilor 

materiale din 

rezervele materiale 

ale statului pînă la 40 

la sută de la cele 

stabilite de 

Nomenclator. 

Cota de 

completare a 

stocurilor 

Direcţiile 

ARM  
2012-

2014 

 Propuneri la Legea 

bugetului,  

propuneri 

Guvernului,  

 îmbunătăţirea 

managementului 

intern, mobilizarea  

tuturor resurselor;  

îndeplinirea planului 

de realizare şi 

împrospătare a 

bunurilor materiale; 

identificarea 

resurselor financiare 

CBTM, surse 

financiare 

adiţionale. 

Surse 

financiare 

adiţionale. 



 14 

adiţionale. 

II Asigurarea eliberării 

bunurilor materiale 

din rezervele 

materiale ale statului, 

în caz de necesitate,  

la  lichidarea 

consecinţelor 

calamităţilor naturale 

şi în alte cazuri de 

forţă majoră.  

Ponderea 

numărului 

hotărîrilor 

executate din 

numărul de 

hotărîri 

aprobate, 

costul 

bunurilor 

materiale 

eliberate, 

numărul 

proiectelor de 

hotărîri 

elaborate. 

Direcţiile 

ARM, 

instituţiile 

subordonate 

şi  depozitarii 

responsabili, 

punctele de 

păstrare. 

2012-

2014 

Elaborarea proiecte- 

lor de hotărîri de 

Guvern şi executarea 

celor aprobate, 

monitorizarea 

pregătirii instituţiilor 

subordonate pentru 

acţionare în situaţii 

excepţionale, 

implementarea 

SIARRMS. 

 

CBTM, 

Fondul de 

rezervă al 

Guvernului. 

Există 

capacităţi. 

III Efectuarea 

controalelor şi 

evaluarea  cantitativă 

şi calitativă a 

bunurilor materiale 

din rezervele 

materiale ale statului, 

inclusiv, la instituţiile 

subordonate. 

Graficul 

controalelor 

elaborat, 

numărul de 

controale 

efectuate la 

punctele de 

păstrare, 

numărul de 

acte de control 

întocmite. 

Direcţiile 

ARM 

2012-

2014 

Controale planificate 

şi inopinate, 

recomandări, note 

informative. 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM. 

 

Există 

capacităţi. 

IV Organizarea şi 

petrecerea achiziţiilor 

mărfurilor, lucrărilor 

şi serviciilor pentru 

sistemul rezervelor 

materiale ale statului. 

Numărul de 

licitaţii, COP 

şi altor forme 

de achiziţii 

organizate. 
Contracte 

încheiate, 

suma bunurilor 

şi serviciilor 

achiziţionate. 

Direcţiile 

ARM. 

2012-

2014 

Achiziţii publice. 

Monitorizarea 

îndeplinirii 

contractelor 

încheiate. note 

informative. 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

Există 

capacităţi. 

V Organizarea activităţii 

Comisiei pentru 

determinarea 

conformităţii 

bunurilor materiale 

supranormă din 

rezervele  de 

mobilizare. 

Numărul de 

şedinţe 

organizate, 

numărul 

studiilor 

efectuate, 

numărul de 

delegări  la  

punctele de 

păstrare, 

numărul de 

procese 

verbale 

întocmite. 

Direcţiile 

ARM  

2012-

2014 

Efectuarea studiului 

bunurilor materiale, 

studiului pieţei,  

delegări la punctele 

de păstrare, 

organizarea  

şedinţelor comisiei, 

asigurarea efectuării 

expertizei  de către 

organele abilitate. 

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

Există 

capacităţi. 

VI Monitorizării  

restituirii (achitării) 

datoriilor de către 

beneficiarii de bunuri 

materiale, eliberate 

din rezervele 

materiale ale statului. 

 

 

Cota de 

restituire a 

datoriilor. 

Direcţiile 

ARM  

2012-

2014 

Îndeplinirea 

angajamentelor 

contractuale: 

- pe cale amiabilă, 

benevolă; 

- pe cale judiciară; 

- încasare silită; 

- tranzacţii de 

împăcare; 

- elaborarea 

contractelor de 

asigurare a restituirii 

(gaj, garanţii 

bancare). 

Perfecţionarea 

profesională 

continuă.  

Acoperire 

financiară 

integrală 

CBTM 

Există 

capacităţi. 
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8. EVALUAREA ŞI RECOMANDĂRILE DE DEZVOLTARE  A  CAPACITĂŢILOR 

 

      Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică, constituind astfel o auto-evaluare îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza 

comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru 

realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de 

capacităţi), deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de bază 

pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi sustenabilă. 

       Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea "lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea capacităţilor la 

"suplinirea acestor lacune” - ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în paralel cu începerea procesului de 

implementare. 

      Accentul se pune pe ce avem nevoie - nu în general, dar pentru obiective concrete şi în perioada de timp 

stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu, se va 

înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi 

practică. 

       Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în baza întrebărilor 

şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid. 

       Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi - organizaţional şi individual - 

deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de 

autoritatea însăşi şi reprezintă doar responsabilitatea acesteia. 

       Rezultatele evaluării capacităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabela „Obiectivele PDS”, cît şi 

generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabela cu 

Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluţiile 

preferabile, necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi. 

 

 Tabelul 8. Necesarul de capacităţi şi soluţiile preferabile 

                                                 Necesarul de capacităţi şi soluţiile  consolidate 

                                                                      Nivelul organizaţional 

Tipul 

/categoria 

Descrierea necesarului    de 

capacităţi 

 

Soluţiile preferabile 

Schimbări la 

nivel  

funcţional 

Obiectivul III. Optimizarea 

procesului  recepţionării, depozitării, 

păstrării, evidenţei şi eliberării 

tuturor ajutoarelor umanitare sosite 

pe adresa statului sau fără a avea 

indicat recepţionarul concret. 

Este necesară identificarea  unei 

unităţii, care va fi responsabilă de 

activitatea cu ajutoarele umanitare. 

Modificarea regulamentelor direcţiilor ARM, 

identificarea  unei unităţii, care va fi 

responsabilă de recepţionare, depozitare, 

păstrare, evidenţă şi eliberare  a ajutoarelor 

umanitare sosite pe adresa statului sau fără a 

avea indicat recepţionarul concret, cu 

includerea atribuţiilor respective în fişa de post 

Obiectivul II (2.3.1). Elaborarea şi 

implementarea Sistemului 

Informaţional Automatizat al 

evidenţei bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale statului 

„Registru rezerve materiale ale 

statului” în conformitate cu  

Conceptului Tehnic al SIA ”RRMS” 

aprobat prin Hotărîrea  Guvernului 

nr.268 din 8 aprilie 2009. 

Lipsa de specialist  cu studii, abilităţi 

şi experienţă în domeniul IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutarea unui specialist  cu studii, abilităţi şi 

experienţă în domeniul IT. Recrutarea unui 

specialist  cu studii, abilităţi şi experienţă în 

domeniul IT. 

Schimbări la 

nivelul 

sistemelor de 

Obiectivul II. Optimizarea activităţii 

în domeniul rezervelor materiale ale 

statului a  instituţiilor subordonate 
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mănăgment Agenţiei. 

Optimizarea sistemului existent de 

managment în domeniul rezervelor 

materiale ale statului la  

întreprinderile subordonate Agenţiei 
Obiectivul V. Implementarea unui 

sistem de audit intern. 

Implementarea unui sistem de audit 

intern în domeniul rezervelor 

materiale ale statului. 
Obiectivul VII. Promovarea unui 

managment eficient al resurselor 

umane în conformitate cu politica de 

personal. 

Optimizarea sistemului de 

managment existent în domeniul 

resurselor umane. 

 

Modificarea regulamentelor întreprinderilor 

subordonate Agenţiei, atribuirea unor 

obligaţiuni noi. 

 

 

 

 Implementarea unui sistem de audit intern în 

domeniul rezervelor materiale ale statului.  
 
 

 

 

 

 

Optimizarea sistemului de managment existent 

în domeniul resurselor umane 

Tehnologia 

informaţională 

şi de 

comunicaţii 

Obiectivul IV Optimizarea procesului 

de planificare şi executare a bugetului 

realizat în conformitate cu cerinţele 

Ministerului Finanţelor. 

 Surse financiare pentru procurarea 

softului şi echipamentului pentru 

implementarea programului 

electronic de elaborare a planurilor 

de finanţare.  
Obiectivul II (2.3.1).. Elaborarea şi 

implementarea Sistemului 

Informaţional Automatizat al 

evidenţei bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale statului 

„Registru rezerve materiale ale 

statului” 

Lipsa de investiţii în tehnologii 

informaţionale 

 

 

 

 

Identificarea surselor financiare pentru 

procurarea softului şi echipamentului necesar 

pentru implementarea programului menţionat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atragerea investiţiilor prin conlucrarea cu 

Centrul de Guvernare Electronică. 

Nivelul  individual 

Instruirea şi 

dezvoltarea 

profesională 

Obiectivul V. Implementarea unui 

sistem de audit intern. 

Fortificarea cunoştinţelor şi 

îmbunătăţirea capacităţilor 

profesionale  în domeniul auditului 

intern 
Obiectivul II (2.3.1). Elaborarea şi 

implementarea Sistemului 

Informaţional Automatizat al 

evidenţei bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale statului 

„Registru rezerve materiale ale 

statului” în conformitate cu  

Conceptului Tehnic al SIA ”RRMS” 

aprobat prin Hotărîrea  Guvernului 

nr.268 din 8 aprilie 2009. 

Instruirea personalului Agenţiei  

implicaţi în procesul de 

implementarea a SIA RRMS. 

 Realizarea  programelor de instruire 

în domeniul tehnologiilor 

 

 

Fortificarea cunoştinţelor şi îmbunătăţirea 

capacităţilor profesionale  în domeniul 

auditului intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruirea personalului Agenţiei implicaţi în 

procesul de implementarea a SIA RRMS.    

 

 

 Realizarea  programelor de instruire în 
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     8.1. Recomandări de dezvoltare a capacităţilor în PDS 
 

      1. La nivel organizaţional se recomandă: 

 la nivelul funcţional  

       - modificarea regulamentelor direcţiilor ARM, identificarea  unei unităţii responsabile de ajutoarele 

umanitare venite în adresa statului sau fără a avea indicat recepţionerul concret, cu includerea atribuţiilor 

respective în fişa de post; 

       - recrutarea unui specialist cu capacităţi, studii IT pentru implementarea Sistemului Informaţional 

Automatizat al evidenţei bunurilor din  rezervele  materiale  ale statului; 

 la nivelul sistemelor de management: 

- optimizarea sistemului existent de managment în domeniul rezervelor materiale ale statului la  

întreprinderile subordonate Agenţiei; 

- implementarea unui sistem de audit intern în domeniul rezervelor materiale ale statului; 

- optimizarea sistemului de managment existent în domeniul resurselor umane.  

 la nivelul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii: 

- elaborarea şi implementarea  Sistemului Informaţional Automatizat al evidenţei bunurilor materiale din  

rezervele  materiale  ale statului, prin atragerea investiţiilor în tehnologiile informaţionale prin conlucrarea 

cu Centrul de Guvernare Electronică; 

      - procurarea softului şi echipamentului necesar pentru implementarea programului electronic de elaborare a     

        planurilor de finanţare, prin identificarea  surselor financiare adiţionale necesare în aceste scopuri. 
 

      2. La nivel individual se recomandă pentru toate obiectivele: 

 la nivelul instruirii şi dezvoltării profesional 

       - instruirea şi dezvoltarea profesională, realizată în baza  cursurilor de instruire  şi specializare, vizitelor de 

          studiu, schimbului de experienţă, atelierelor de lucru; 

       - fortificare cunoştinţelor şi îmbunătăţirea capacităţilor profesionale  în domeniul auditului intern; 

       - organizarea cursurilor de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale pentru angajaţii Agenţiei;  

- organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare în domeniul utilizării programelor necesare de 

implementare a SIA „RRMS”; 

informaţionale pentru colaboratorii 

Agenţiei. 
Obiectivul VII. Promovarea unui 

managment eficient al resurselor 

umane în conformitate cu politica de 

personal. 

Optimizarea sistemului de 

managment existent în domeniul 

resurselor umane. 

 

domeniul tehnologiilor informaţionale pentru 

colaboratorii Agenţiei.  

 

 

 
 

Cursuri de instruire internă şi externă, 

specializare în domeniu, vizite de studiu, 

ateliere de lucru cu personalul implicat, schimb 

de experienţe. 

Organizarea cursurilor de studiere a unei limbi 

de circulaţie internaţională pentru angajaţii 

ARM. 

Elaborarea şi implementarea unui plan  

individual de instruire pentru noii angajaţi  

privind practicile moderne în domeniul 

rezervelor materiale ale statului. 

Modificarea 

politicilor 

interne în 

domeniul 

resurselor 

umane 

E necesar de  dezvoltat sistemul 

intern de motivare a personalului. 

Stabilirea obiectivelor individuale, evaluarea 

anuală.  

 

Schimbarea 

culturii 

organizaţionale 

Schimbarea culturii organizaţionale Pregătirea şi organizarea şedinţelor de team-

building. 
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- organizarea cursurilor de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională pentru angajaţii ARM; 

- elaborarea şi implementarea unui plan  individual de instruire pentru pentru noii angajaţi  privind practicile 

moderne în domeniul rezervelor materiale ale statului; 

 la nivelul politicilor interne în domeniul resurselor umane  

   - elaborarea programului de dezvoltare a sistemului intern de motivare a personalului prin stabilirea 

obiectivelor individuale, evaluarea anuală;  

 la nivelul schimbării  culturii organizaţionale  

   - pregătirea şi organizarea şedinţelor de team-building. 
 

   8.2. Implicaţii financiare 

Implementarea PDS a ARM presupune o serie de costuri şi cheltuieli financiare necesare pentru 

atingerea obiectivelor propuse. 

Sursele de finanţare pentru implementarea PDS vor fi: 

1) bugetul de stat, în limitele cheltuielilor alocate/aprobate instituţiilor implicate; 

2) mijloace speciale,  

3) proiectele şi programele de asistenţă tehnică şi financiară externă din partea donatorilor; 

4) sponsorizări şi alte surse acceptate  în condiţiile legii. 
 

În vederea asigurării coerenţei la nivel intern în materiale de finanţare a sectorului rezerve materiale ale 

statului, cheltuielile aferente implementării PDS vor fi interconectate cu prevederile CBTM pentru anii 

2012-2014. 

      Mijloacele financiare de la bugetul de stat  şi mijloacele speciale  preconizate pe termen  mediu vor 

asigura atingerea obiectivelor propuse. 

      Realizarea măsurilor de creare şi implementare a  Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul 

rezervelor materiale ale statului” necesită  surse financiare suplimentare.  Agenţia conlucrează cu Centrul de 

Guvernare Electronică în vederea digitizării registrului menţionat din contul finanţării externe.  

 

     9.  MONITORIZAREA  ŞI EVALUAREA  STRATEGIEI 
 

        Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este identică cu monitorizarea şi evaluarea activităţii 

autorităţii. Unica diferenţă este, în cazul PDS, existenţa unei evaluări adiţionale finale a implementării PDS. 

      Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii (PDS) este Direcţia de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor. La solicitarea reprezentanţilor acestei direcţii, toate subdiviziunile şi 

instituţiile din subordine urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea 

obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt responsabili. 

        Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea obiectivelor/acţiunilor. Acest 

proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care la 

rîndul lor reiesă din obiectivele PDS. Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semestrial în 

vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective 

în perioada care urmează. Aceste rapoarte sînt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii autorităţii şi 

nu rapoarte adiţionale. 

         În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea 

se includ fie în planul anual al autorităţii pentru anul următor, fie se propune şi se efectuează modificarea 

Programului de Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în care procesul de monitorizare va identifica 

faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu aşteptările 

iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în informaţia pe care subdiviziunea internă/instituţia din subordine o 

prezintă DAMEP. 

        Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o efectuează anual în baza Planului 

anual al autorităţii. Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a 

activităţii autorităţii. 

         Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind implementarea planului anual 

şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS). Aceasta este o analiză mai detaliată decît 

monitorizarea, deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau 
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insuccesul realizării în vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, 

procesul de evaluare identifică aspectele ale obiectivelor realizate anul precedent şi acele aspecte care 

urmează să fie planificate pentru anul următor. In acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru 

planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul, la fel, poate 

indica necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul schimbării circumstanţelor. 

         Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de implementare şi serveşte bază pentru 

elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă de planificare. Scopul acestei evaluări este 

identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a realizării acestora, schimbările 

care s-au produs la compartimentul probleme pe care programele sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. 

Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a autorităţii la realizarea scopului programului 

(sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDS-ul următor. 

        Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea obţinerii opiniei 

celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi imparţiale. La fel pot fi implicaţi şi 

experţi din exterior pentru a contribui la raportul de evaluare final. La general vorbind, calitatea raportului de 

evaluare a PDS va determina şi calitatea Programului de Dezvoltare Strategică pentru perioada ulterioară. 
 

 

     10. ANEXE 
 

Anexa  1. Lista documentelor de politici  
 

1. Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 

pentru perioada 2011-2014. 

2. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 179 

din 23.03.2011. 

3. Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24.12.2007 „ Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de sănătate în perioada  2008- 2017”. 

4. Programul  Naţional  „Satul  Moldovenesc” (2005-2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

242 din 1 martie 2005. 
 

Anexa  2. Acte legislative în domeniul de activitate 
 

• Legea nr. 589 din 22.09.1995 „Privind rezervele de stat şi de mobilizare” 

•  Legea nr. 245 din 27.11.2008 „Cu privire la secretul de stat”  

•  Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, nr.1491-XV din 28.11.2002 

• Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”  

• Legea nr. 239 din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul decizional”  

• Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 şi legislaţia din domeniu în vigoare. 

• Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 16.12.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia”  

• Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 08.04.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informaţional automatizat “Registrul rezervelor materiale ale statului”  

• Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 

239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional”  

• Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 „Privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor 

atribuite la secret de stat” 
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