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PLANUL DE ACŢIUNI 
al Agenţiei Rezerve Materiale pentru anul 2015

Denumirea programului: Rezervele materiale ale statului ' ' :: . ' i. И' lili:' '
Denumirea subprogramului: Managementul rezervelor materiale ale statului

Obiectivul nr. 1: Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor materiale ale statului. .

Termen de 
realizare

Responsabil
(subdiviziune)Acţiuni Indicatori de produs/rezultat

1.1. Elaborarea proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.589 din 22 septembrie 1995 privind 
rezervele materiale de stat şi de mobilizare.

Proiect de lege elaborat Trimestrele III- 
IV Direcţia juridică, 

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare, 
subdiviziunile ARM

1.2. Modificarea şi completarea, în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare, a instrucţiunilor interne privind modul şi condiţiile de 
stocare, recepţionare, păstrare, împrospătare şi eliberare a 
bunurilor materiale din rezervele materiale de stat şi rezervele de 
mobilizare.

Instrucţiunile elaborate, coordonate 
şi aprobate.

Pe parcursul 
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare, 
Direcţia juridică
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1.3. Contribuirea la elaborarea proiectelor regulamentelor privind 
modul de stabilire, formare, coordonare şi aplicare a preţurilor de 
stocare şi de eliberare a bunurilor materiale din rezervele 
materiale de stat şi mobilizare.

Regulamente elaborate, coordonate, 
aprobate

Trimestrul II, III Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare, 
Direcţia juridică, 
subdiviziunile ARM

Obiectivul nr. 2: Modernizarea tehnologică în domeniul rezervelor materiale ale statului.

2.1. Finalizarea procesului de implementare al Sistemului 
Informaţional Automatizat „Registrul rezervelor materiale ale 
statului” de evidenţă a bunurilor materiale din rezervele materiale 
ale statului, elaborat în conformitate cu Conceptul Tehnic 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 8 aprilie 2009.

Proces verbal. Note informative Trimestrele I-IV Subdiviziunile 
structurale ARM

2.2. Promovarea principiilor datelor deschise. Utilizarea versiunii 
noi a portalului datelor guvernamentale cu caracter public 
www.date.eov.md.

Numărul de seturi de date publicate, 
după caz

Permanent Subdiviziunile 
structurale ARM

2.3. Participarea conform competenţelor la implementarea 
serviciului de gestiune electronică a documentelor SIGEDIA 
(“Guvern fără hîrtie”).

Proces-verbal Pe parcursul 
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare

Obiectivul nr.3: Obiectuvul nr.3 Eflcientizarea şi optimizarea 
subordonate Agenţiei, la întreprinderi (organizaţii) subordonat 
autorităţi administrative centrale precum şi la punctele de păs

idministrării rezervelor materiale ale statului păstrate la instituţiile 
e organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor 
trare.

3.1. Asigurarea evidenţei bunurilor materiale păstrate in rezervele 
materiale ale statului pe fiecare punct de păstrare şi evidenţei 
generalizatoare.

Prognoza elaborată, note informative 
elaborate, evidenţă organizată, 
rapoarte prezentate

Permanent,
trimestrial

Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

3.2. Efectuarea controalelor integrităţii şi calităţii a bunurilor din 
rezervele materiale ale statului şi condiţiilor de păstrare ale 
acestora.

Grafic elaborat, procese-verbale, acte 
de control, note informative elaborate

Trimestrele I-IV Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

3.3. Monitorizarea inventarierii bunurilor din rezervele materiale 
ale statului amplasate la punctele de păstrare din subordinea 
Agenţiei, precum şi la alţi agenţi economici.

Note informative elaborate Trimestrul III Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

3.4. încheierea contractelor cu agenţii economici în scopul 
acordării serviciilor de păstrare a bunurilor materiale din 
rezervele materiale ale statului pentru anul 2016.

Numărul contractelor încheiate Trimestrul IV Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern
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Obiectivul nr.4: Asigurarea eliberării operative a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale şi altor cazuri de forţă majoră.
4.1. Asigurarea pregătirii sistemului rezervelor materiale ale 
statului pentru intervenire operativă în situaţii excepţionale.

Procese verbale ale controalelor. 
Note informative, după caz.

Permanent, după 
caz

Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

4.2. Elaborarea actelor normative pentru intervenire operativă în 
situaţii excepţionale.

Proiecte de hotărîri elaborate După caz Direcţiile ARM

Obiectivul nr. 5: Organizarea, potrivit competenţelor, a activitiiţilor de marketing în sistemul rezervelor materiale ale statului
•

5.1. Elaborarea şi promovarea planului de marketing în sistemul 
rezervelor materiale ale statului.

Plan elaborat Trimestrul IV Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

şi e-Transformare
5.2. Participarea, potrivit competenţelor, la activităţi de realizare 
a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului.

Liste elaborate Pe parcursul 
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

şi e-Transformare 
Direcţia economico- 

financiară
Obiectivul nr. 6: Contribuirea la restituirea (achitarea) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale eliberate din rezervele materiale 
ale statului.
6.1. întreprinderea măsurilor eficiente pentru lichidarea datoriilor 
debitoriale ale agenţilor economici -  debitori.

Suma datoriilor achitate Pe parcursul 
anului

Direcţia juridică. 
Direcţia rezerve 

materiale ale statului 
şi e-Transformare 

Direcţia economico- 
financiară

6.2. Monitorizarea, sistematizarea şi ţinerea la control executarea 
hotărîrilor definitive ale instanţelor judecătoreşti

Nr. Acţiunilr întreprinse

Nr.. Procedurilor de executare stinse

Pe parcursul 
anului

Direcţia juridică. 
Direcţia rezerve 

materiale ale statului 
şi e-Transformare 

Direcţia economico- 
financiară

Obiectivul nr. 7: Asigurarea recepţionării, depozitării, păstrării, evidenţei şi eliberării tuturor ajutoarelor umanitare sosite pe adresa 
statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret, precum şi bunurilor ce fac obiectul Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, 
evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate, uşor alterabile, sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a
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bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 
2001
7.1. Asigurarea activităţii cu bunurile materiale ce sînt 
calificate ca ajutoare umanitare.

Suma bunurilor recepţionate Pe parcursul 
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

şi e-Transformare, 
Direcţia economico- 
fmanciară

7.2. Asigurarea activităţii cu bunurile materiale ce sînt 
obiectul Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.972 din 11 septembrie 2001.

Suma bunurilor recepţionate Pe parcursul 
anului

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

şi e-Transformare, 
Direcţia economico- 
fmanciară

Obiectivul nr. 8: Acordarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice , 
întreprinderilor subordonate, privind modul şi condiţiile de stocare, păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale 
statului.
8.1. Asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, organizaţiilor 
şi autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor subordonate 
în organizarea evidenţei bunurilor materiale din rezervele 
materiale ale statului conform cerinţelor SIA RRMS.

Numărul persoanelor instruite Pe parcursul 
anului

Subdiviziunile ARM

8.2. Acordarea asistenţei metodologice instituţiilor, organizaţiilor 
şi autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor subordonate 
în activitatea cu bunurile materiale din rezervele materiale ale 
statului.

Seminar organizat Trimestul II Subdiviziunile ARM

Obiectivul nr. 9: Informarea societăţii civile despre activitatea Agenţiei şi comunicarea cu mass-media

9.1. Asigurarea transparenţei în activitatea Agenţiei, prin 
informarea continuă a societăţii privind domeniul de activitate a 
autorităţii, politicile publice sectoriale.

Informaţii oferite. Pe parcursul 
anului

Serviciul informare 
şi comunicare cu 
mass-media, 
subdiviziunile-autor

9.2. Informaţie privind activităţile de marketing în sistemul 
rezervelor materiale ale statului

Informaţiim plasate pe site La necesitate Serviciul informare 
şi comunicare cu 
mass-media, 
subdiviziunile ARM

9.3.. Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea Raportare Permanent Serviciul informare
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cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de 
Agenţie pentru luarea deciziilor corecte

şi comunicare cu 
mass-media

9.4. Elaborarea rapoartelor serviciului, precum şi publicarea 
tuturor rapoartelor ARM pe site.

Rapoarte elaborate Trimestrial Serviciul informare 
şi comunicare cu 
mass-media

Obiectivul nr. 10: Asigurarea unui management eficient al resurselor umane în realizarea politicii de personal. '  : • ■

10.1. Asigurarea perfecţionării continuie a personalului Proces de instruire realizat. 
Acţiuni realizate.

Pe parcursul 
anului

Serviciul resurse 
umane,
subdiviziunile ARM

10.2. Asigurarea şi efectuarea, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, a concursurilor de angajare a funcţionarilor publici.

Concursuri organizate La necesitate Serviciul resurse 
umane,
subdiviziunile ARM

10.3. Asigurarea realizării politicilor de personal ale ARM. Persoane selectate. Proceduri 
implementate. Instruire realizată.

Pe parcursul 
anului

Serviciul resurse 
umane

Obiectivul nr. 11: Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu structuri similare din alte ţări.

11.1.Efectuarea vizitelor de studiu în ţări cu bune practici în 
domeniul rezervelor materiale, dezvoltarea şi consolidarea 
relaţiilor de colaborare şi schimb de experienţă, stabilirea unor 
relaţii noi.

Vizită, studiu efectuat, schimb de 
experienţă, informaţii.

Pe parcursul 
anului

Subdiviziunile ARM

Obiectivul nr.12. Efectuarea expertizei juridice şi întocmirea avizelor asupra actelor normative parvenite în adresa Agenţiei.

12.1. .Participarea la elaborarea şi avizarea continuă a proiectelor 
de acte normative şi legislative elaborate de către subdiviziunile 
Agenţiei, cât şi cele remise spre avizare de către alte autorităţi

Nr. proiectelor avizate; Nr. proiectelor 
elaborate; Nr. proiectelor remise spre 
avizare de autorităţi; Nr. proiectelor 
de acte expertizate.

Pe parcursul 
anului.

Direcţia juridică

Obiectivul nr.13 : Asigurarea legalităţii organizării şi petrecerii achiziţiilor mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru sistema rezervelor 
materiale ale statului
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13.1. Organizarea licitaţiilor, precum şi pregătirea documentelor 
necesare pentru petrecerea licitaţiilor

Nr. Documentelor elaborate; 

Nr. de licitaţii petrecute

Conform 
planului de 
achiziţii

Direcţia juridică, 
subdiviziunile ARM

13.2. înregistrarea, evidenţa şi controlul îndeplinirii contractelor Nr. Contractelor înregistrate; Nr. 
Contractelor îndeplinite

Direcţia juridică, 
subdiviziunile ARM

Obiectivul nr.14: asigurarea respectării şi implimentării a Legii nr.245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat

15.1.Organizarea şi ţinerea lucrărilor de secretariat secret, 
evidenţa, păstrarea şi dirijarea acestora, inclusiv şi a celor din 
subdiviziunile ARM

Nr.funcţiilor care necesită acces la 
secretul de stat; Nr. acceselor 
perfectate; Document elaborat şi 
aprobat; Nr. dosarelor deschise; Nr. 
controalelor efectuate

Permanent Direcţia juridică

Obiectivul nr.15: Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 20.12.2013

16.1. Asigurarea promovării necesităţii implementării şi dezvoltării 
sistemului de management financiar şi control în cadrul ARM

Suport metodologic acordat Pe parcursul 
anului, conform 
solicitărilor

Serviciul audit 
intern

16.2 Monitorizarea şi evaluarea managementului financiar şi control Raport de audit Trimestrul IV Serviciul audit intern

Obiectivul nr.16: Organizarea evidenţei contabile şi statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare

17.1. Evidenţa executării devizelor de cheltuieli ale ARM conform 
formei de evidenţă a notelor de contabilitate în corespundere cu 
legislaţia în vigoare

Rapoarte prezentate Pe parcursul 
anului

Direcţia economico- 
financiară
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