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PLANUL DE ACŢIUNI 
al Agenţiei Rezerve Materiale pentru anul 2014

Ж  100(« # ф Ш а)

Denumirea programului: Rezervele materiale ale statului

Denumirea subprogramului: Management al rezervelor materiale ale statului

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

Acţiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de 
realizare

Responsabil 
(subdiviziune/ 

funcţionar public)
1.1. Revizuirea şi elaborarea repetată a proiectului de Lege 
privind modificarea Legii privind rezervele materiale de stat şi 
de mobilizare nr.589 din 22 septembrie 1995.

Proiect de lege elaborat Trimestrele III- 
IV

Direcţiile ARM

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

2.1. Crearea şi implementarea unui sistem modem de evidenţă a 
bunurilor din rezervele materiale ale statului conform 
Conceptului Tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat 
„Registrul rezerve materiale ale statului” aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 268 din 8 aprilie 2009.

Proiecte-pilot implementate, 
bază de date creată

Pe parcursul 
anului

Subdiviziunile 
structurale ARM

2.2. Dezvoltarea portalului guvernamental www.date.sov.md în 
calitate de ghişeu unic de acces la toate datele guvernamentale 
deschise.

Seturi de date publicate Permanent Subdiviziunile 
structurale ARM

2.3. Implementarea iniţiativei “Guvern fără hîrtie” . Proces-verbal După caz Subdiviziunile 
structurale ARM

Obiectivul nr.3: Eficientizarea şi optimizarea administrării rezervelor materiale ale statului păstrate la instituţiile subordonate Agenţiei, la 
întreprinderi (organizaţii) subordonate organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor autorităţi administrative centrale precum şi

http://www.date.sov.md


ia punctele de păstrare.

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, 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. Optimizarea schemei de amplasare a punctelor de păstrare 
a bunurilor din rezervele materiale ale statului în scopul reducerii 
cheltuielilor de păstrare.

Schemă de'‘amplasare optimizată* 
(numărul de puncte de păstrare 
reduse), nr. contractelor încheiate

Permanent, 
Trimestrul IV

Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

Obiectivul nr.4: Asigurarea recepţionării, depozitării, păstrării, evidenţei şi eliberării tuturor ajutoarelor umanitare sosite în ac 
a avea indicat recepţionarul concret.

resa statului sau fără

4.1. Asigurarea activităţii cu bunurile materiale ce sînt calificate 
ca ajutoare umanitare.

Bunuri recepţionate, bunuri 
eliberate, evidenţă organizată, 
procese-verbale întocmite

Permanent, după 
caz, tr.I-IV

Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

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

Bunuri recepţionate, bunuri eliberate După caz Direcţiile ARM, 
Serviciul audit 
intern

Obiectivul nr. 5: Planificarea indicatorilor economico-financiari şi controlul asupra executării acestora.

5.1. Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli. Planificarea şi 
repartizarea alocaţiilor bugetului de stat.

Planuri elaborate şi aprobate, devize, 
informaţii

Pe parcursul 
anului

Direcţia economico- 
financiară, Direcţia 

rezerve materiale ale 
statului şi e- 

Transformare, 
SAMEP

5.2. Controlul utilizării eficiente a mijloacelor .băneşti şi 
valorilor materiale.

Dări de seamă, informaţii, acte de 
inventariere, procese-verbale, note 
contabile

Pe parcursul 
anului

Direcţia economico- 
fmanciară

5.3. Evidenţa executării devizelor de cheltuieli ale Agenţiei 
conform formei de evidenţă a notelor contabile în corespundere 
cu legislaţia în vigoare.

Rapoarte, note contabile Pe parcursul 
anului

Direcţia economico- 
fmanciară

Obiectivul nr. 6: Monitorizarea respectării actelor normative şi legislative în activitatea ARM şi acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor 
structurale, organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate.



6.1. Efectuarea expertizei juridice şi avizarea proiectelor de acte 
normative, legislative şi contractelor elaborate de ARM sau 
parvenite spre avizare.

Numărul proiectelor de acte, 
contracte expertizate, avizate

Pe parcursul 
anului

Direcţia juridică

6.2. Apărarea şi reprezentarea intereselor ARM în organele 
judecătoreşti, oficiile de executare.

Numărul procedurilor monitorizate După necesitate Direcţia juridică

6.3. Monitorizarea, sistematizarea şi ţinerea la control a 
executării hotărîrilor definitive ale instanţelor judecătoreşti.

Numărul procedurilor de executare, 
acţiunilor întreprinse, datorii stinse

Permanent Direcţia juridică, 
Direcţiile ARM

6.4. Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor structurale, 
organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate .

Numărul consultărilor, documentelor 
elaborate, contractelor avizate

După necesitate Direcţia juridică

6.5. Asigurarea respectării Legii nr. 245-XVI din 27.11.2008 în 
organizarea şi ţinerea lucrărilor de secretariat, evidenţa şi 
păstrarea acestora.

Nomenclator actualizat, documente 
perfectate, numărul controalelor 
efectuate

Permanent Direcţia juridică

Obiectivul nr. 7: Asigurarea planificării obiectivelor şi acţiunilor ARM, monitorizarea şi evaluarea realizării acestora.

7.1. Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de acţiuni al 
ARM.

Plan elaborat şi aprobat, plan 
monitorizat şi evaluat

Trimestrul I, 
semestrial

SAMEP, 
subdiviziunile 
structurale, comisia 
de resort

7.2. Monitorizarea, generalizarea rezultatelor şi raportarea 
implementării documentelor de politici ale ARM şi prezentarea 
informaţiilor la solicitarea organelor ierarhic superioare.

Raport prezentat, informaţii 
prezentate

Trimestrial, 
anual, la 
solicitare

SAMEP, 
subdiviziunile 
structurale, grupul 
de lucru

7.3. Autoevaluarea, raportarea sistemului de management 
financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare.

Formulare generalizate, Raport 
MFC, Sumarul raportului MFC, 
Declaraţia privind buna guvernare

Trimestrul I SAMEP, 
subdiviziunile 
structurale, grupul 
de lucru

7.4. Monitorizarea continuă a responsabilităţilor de management 
şi control financiar în cadrul ARM, inclusiv: eficacitatea şi 
eficienţa acţiunilor; conformitatea cu cadrul normativ aplicabil; 
siguranţa şi integritatea informaţiei

Raport anual de monitorizare, 
elaborat

Continuu Serviciul audit 
intern, SAMEP, 
subdiviziunile 
structurale, grupul 
de lucru

7.5. Evaluarea performanţei colective: a gradului de îndeplinire a 
obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor prevăzute în Planul anual de 
acţiuni a subdiviziunilor structurale din cadrul Agenţiei.

Procese-verbale, ordin semnat, 
raport anual generalizat şi aprobat

Semestrial, anual SAMEP,
subdiviziunile,
comisia

7.6. Monitorizarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru 
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011- 
2015 (Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011).

Plan elaborat, raport prezentat Trimestrul I, 
trimestrial

Grupul de lucru



Obiectivul nr. 8: Consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern conform Hotărîrii Guvernului nr.1041 din 20.12.2013.

8.1. Efectuarea misiunii de audit ” Evaluarea eficienţei 
procesului de evidenţă a bunurilor materiale din rezervele 
materiale ale statului ” la întreprinderile subordonate.

Raport elaborat şi prezentat Trimestrul I-III Serviciul audit 
intern, direcţiile 
ARM

8.2. Crearea şi implementarea unui proces de monitorizare a 
implementării recomandărilor de audit oferite în urma misiunilor 
de audit

Registru elaborat Pe parcursul 
anului

Pe parcursul anului

8.3. Implementarea procedurilor de audit intern asupra proceselor 
de achiziţionare şi realizare a bunurilor materiale din rezervele 
materiale ale statului.

Nr. de şedinţe Pe parcursul 
anului

Serviciul audit 
intern

8.4. Descrierea naraţi vă/grafică a proceselor operaţionale de 
bază.

Diagrame şi descrieri narative 'Trimestrul IV Serviciul audit 
intern,
subdiviziunile ARM

8.5. Elaborarea Registrului riscurilor. Registru elaborat Trimestrul IV Serviciul audit 
intern,
subdiviziunile ARM

8.6. Mediatizarea în cadrul entităţii a rolului şi responsabilităţilor 
auditorului intern

Seminare şi acţiuni de mediatizare, 
realizate

Continuu Serviciul audit 
intern, SRU, 
subdiviziunile ARM

Obiectivul nr. 9: Asigurarea transparenţei în procesul decizional şi comunicării cu mass-media.

9.1. Coordonarea şi monitorizarea transparenţei în procesul 
decizional din cadrul ARM, prin informarea continuă a societăţii 
privind domeniul de activitate a autorităţii, politicile publice 
sectoriale.

Ştiri, comunicate de presă elaborate, 
consultaţii, informaţii acordate, 
noutăţi, anunţuri, comunicate de 
presă plasate pe pag. web oficială.

Pe parcursul 
anului

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

9.2. Facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din 
cadrul ARM, a interacţiunii cu reprezentanţii mijloacelor de 
informare în masă.

Pagina web oficială activă continuu, 
informaţii oferite, asistenţă oferită

Permanent Serviciul informare 
şi comunicare cu 
mass-media, 
subdiviziunile ARM

9.3. Elaborarea unei noi pagini web oficiale a ARM conform HG 
nr. 188 din 03.04.2012.

Pagina web oficială elaborată Trimestrul I-II Serviciul informare 
şi comunicare cu 
mass-media

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

10.1. Realizarea procedurilor de recrutare, promovare, selectare şi 
integrare profesională.

Concursuri organizate, numărul 
persoanelor recrutate, promovate

La necesitate Serviciul resurse 
umane,
subdiviziunile ARM

10.2. Coordonarea şi monitorizarea realizării procedurii de 
evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici.

Funcţionari publici evaluaţi Ianuarie Serviciul resurse 
umane,



subdiviziunile ARM

10.3. Crearea şi administrarea bazei de date privind funcţiile şi 
personalul ARM, elaborarea şi prezentarea rapoartelor.

Bază de date creată, rapoarte 
prezentate

Pe parcursul 
anului

Serviciul resurse 
umane

10.4. Identificarea necesităţilor, elaborarea şi monitorizarea 
executării planului de dezvoltarea profesională.

Plan elaborat şi aprobat, grad de 
realizare a planului

Ianuarie, pe 
parcursul anului

Serviciul resurse 
umane,
subdiviziunile ARM

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

Denumirea subprogramului: Rezerve materiale.

Obiectivul nr. 1: Completarea stocurilor bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului conform Nomenclatoarelor aprobate.

1.1. Elaborarea planului anual de acumulare şi împrospătare 
(înlocuire) a bunurilor materiale din rezervele materiale ale 
statului.

Plan elaborat şi aprobat Trimestrul I Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare, 
Direcţia economico- 
financiară

1.2. Monitorizarea executării planului anual de acumulare şi 
împrospătare (înlocuire a bunurilor materiale din rezervele 
materiale ale statului.

Note informative, rapoarte elaborate Permanent,
trimestrial

Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
şi e-Transformare

1.3. Organizarea şi petrecerea achiziţiilor mărfurilor, lucrărilor şi 
serviciilor pentru sistemul rezervelor materiale ale statului.

Numărul de licitaţii, COP organizate Conform 
planului de 
achiziţii

Direcţiile ARM

Obiectivul nr. 2: Asigurarea eliberării operative a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale şi altor cazuri de forţă majoră.

2.1. Asigurarea pregătirii sistemului rezervelor materiale ale 
statului pentru intervenire operativă în situaţii excepţionale.

Procese-verbale de control, note 
informative

Pe parcursul 
anului, trimestrul 
III

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

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

Proiecte de hotărîri elaborate, 
dispoziţii elaborate

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



Obiectivul nr. 3: Promovarea unei politici eficiente de marketing în domeniul rezervelor materiale ale statului.

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

Plan elaborat, note informative Trimestrul IV, 
permanent

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

3.2. Organizarea activităţii de achiziţionare a bunurilor materiale 
pentru completarea rezervelor materiale ale statului.

Studiul pieţei efectuat, liste elaborate, 
note informative prezentate

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

3.3. Organizarea activităţii de realizare a bunurilor materiale din 
rezervele materiale ale statului.

Studiul pieţei efectuat, liste elaborate, 
nr. proceselor-verbale, şedinţe 
organizate, numărul expertizelor 
efectuate

După necesitate Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

şi e-Transformare

Obiectivul nr. 4: Monitorizarea restituirii (achitării) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale, eliberate din rezervele materiale ale statului

4.1. întreprinderea măsurilor eficiente pentru evitarea formării 
datoriilor şi lichidarea datoriilor debitoriale ale agenţilor 
economici-debitori

Suma datoriilor achitate, numărul 
actelor juridice pregătite şi înaintate, 
proceduri de monitorizare

Permanent Direcţia juridică, 
Direcţiile ARM

4.2. Organizarea activităţii grupului de lucru pentru restituirea 
datoriilor debitoriale.

Şedinţe organizate, procese -verbale 
întocmite

Pe parcursul 
anului

Grupul de lucru

4.3.Monitorizarea executării deciziilor grupului de lucru pentru 
restituirea datoriilor debitoriale.

Procese-verbale întocmite Pe parcursul 
anului

Grupul de lucru

Obiectivul nr. 5: Eficientizarea modului şi condiţiilor de stocare, păstrare şi eliberare a unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului.

5.1. Asigurarea asistenţei metodologice a 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

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

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

Seminare organizate Tr. II-IV

dJboUdM

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


