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Nr.  
 

Denumirea acţiunii 
 

Responsabili 
 

Termen limită 
Indicatori de 
monitorizare 

 Denumirea programului:  Rezervele materiale de stat şi de mobilizare 
             Denumirea subprogramelor:  Management a rezervelor materiale ale statului 
 Denumirea subprogramelor:              Rezervele materiale ale statului 
 

1. 
 

Actualizarea cadrului legislativ în domeniul rezervele materiale ale statutului 
 

 

1.1 
 

Elaborarea proiectelor de acte legislative 
 

1.1.1 Definitivarea şi prezentarea proiectului de lege 
privind modificarea Legii privind rezervele materiale 
de stat  şi de mobilizare nr.589-XIII din 22 septembrie 
1995 

Direcţiile ARM Trimestrul III Proiectul de lege elaborat 

 

1.2 
 

Elaborarea proiectelor de acte normative 
 

1.2.1 Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern în vederea 
modificării şi completării Regulamentului cu privire la 
rezervele de stat şi Regulamentului cu privire la 
rezervele de mobilizare, în scopul aducerii în 
concordanţă cu modificările la Legea privind rezervele 
materiale de stat şi de mobilizare nr.589-XIII din 22 
septembrie 1995. 

Direcţiile ARM Trimestrul IV Proiectul de hotărîre  
elaborat 

1.2.2 Modificarea precum şi coordonarea cu Ministerul    



Economiei şi Ministerul Finanţelor a: 
a)     Regulamentului privind modul de formare şi aplicare  

a preţurilor libere de livrare (stocare) şi eliberare a 
bunurilor materiale din rezervele de stat a Republicii 
Moldova 

DAMEP Trimestrul III- IV Regulament  elaborat şi 
aprobat 

b) Regulamentului privind modul de stabilire, coordonare 
şi aplicare a preţurilor libere de livrare (stocare) şi 
eliberare a bunurilor materiale din rezervele de 
mobilizare 

DAMEP Trimestrul III- IV Regulament  elaborat şi 
aprobat 

c) Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor subordonate Agenţiei 

Direcţiile ARM  Trimestrul I Regulamente  elaborate şi 
aprobat 

 

2. 
 

Optimizarea activităţii şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale statului 
 

2.1 Elaborarea programelor de acumulare şi împrospătare 
a bunurilor din rezervele materiale de stat pe anul 
2012. 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului,  
 

Trimestrul I Programe elaborate şi 
aprobat 

2.1.1 Organizarea şi petrecerea achiziţiilor mărfurilor, 
lucrărilor şi serviciilor pentru sistema rezervelor 
materiale ale statului 

Direcţiile ARM Conform planului de 
achiziţii 

Numărul de licitaţii,  COP 
organizate 

2.1.2 Monitorizarea îndeplinirii programelor de acumulare 
şi programelor de împrospătare (înlocuire) a bunurilor 
din rezervele materiale ale statului. 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului, Direcţia buget 
şi finanţe 
 

permanent Rapoarte prezentate 

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

Direcţiile ARM Trimestrul II Schemă de  amplasare  
optimizată 

2.3 Optimizarea activităţii în domeniul rezervelor 
materiale ale statului a întreprinderilor subordonate 
Agenţiei 

Direcţiile ARM Trimestrul I Regulamente aprobate 

2.4 Modernizarea sistemului evidenţei bunurilor din  
rezervele  materiale  ale statului prin digitizarea SIA 
„Registrul rezerve materiale ale statului” 

Direcţiile ARM Trimestrul I- IV Registru digitizat în volum 
de 80% 

2.4.1 Crearea şi implementarea Sistemului Informaţional 
Automatizat al evidenţei bunurilor din  rezervele  
materiale  ale statului „Registru rezerve materiale ale 
statului” în conformitate cu  Conceptul Tehnic al 
Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul 

Direcţiile ARM Trimestrul I- IV  



rezerve materiale ale statului” aprobat prin Hotărîrea  
Guvernului nr. 268 din 08.04.2009. 

a) Elaborarea caietului de sarcini pentru SIA ”RRMS” Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului, 
Centrul de Guvernare 
Electronică. 

Trimestrul II Caiet de sarcini elaborat 

b) Achiziţionarea şi instalarea softurilor şi utilajului, care 
corespunde cerinţelor SIA ”RRMS” 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului, 
Centrul de Guvernare 
Electronică. 

Trimestrul III Utilaj procurat şi softuri 
instalate 

c) Crearea bazei de date a SIA ”RRMS” Direcţia rezerve materiale 
ale statului, Centrul de 
Guvernare Electronică 

Trimestrul III- IV Bază de date creată 

d) Lansarea a două proiecte pilot în scopul implementării 
SIA ”RRMS”: 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului, Combinatul 
Liman, BSAM, BSM nr.1 s. 
Curchi, r. Orhei 

Trimestrul IV Proiecte lansate 

2.5  Efectuarea controalelor cantitative şi calitative a 
bunurilor din rezervele materiale ale statului şi 
condiţiilor de păstrare ale acestora, conform graficului 
aprobat la punctele de păstrare, inclusiv la 
întreprinderile subordonate. 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului, Direcţia buget 
şi finanţe 
 

permanent Grafic aprobat, acte de 
control, note informative 

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

Direcţia rezerve materiale 
ale statului, Direcţia buget 
şi finanţe 
 

Trimestrul III- IV Acte de inventariere 

2.7 Monitorizarea pregătirii instituţiilor şi organizaţiilor 
subordonate Agenţiei şi instruirii personalului pentru 
acţionare operativă în caz de declanşare a situaţiilor 
excepţionale. 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului 

permanent Antrenamente organizate. 
Note informative 

2.8 Stabilirea relaţiilor de colaborare cu structuri similare 
din alte ţări. 

Direcţiile ARM permanent  Participarea la şedinţa 
consiliului consultativ 

     
3. Optimizarea procesului recepţionării, depozitării, păstrării, evidenţei şi eliberării tuturor ajutoarelor umanitare 

sosite în adresa statului sau fără a avea indicat recepţionerul concret 



3.1 Identificarea unităţii care va fi responsabilă de 
recepţionarea, depozitarea, păstrarea, evidenţa şi 
eliberarea ajutoarelor umanitare sosite în adresa 
statului sau fără a avea indicat recepţionerul concret. 

Direcţiile ARM, Serviciul 
resurse umane 

Trimestrul II Modificare regulamentelor 
direcţiilor 

3.2 Atribuirea funcţiilor respective prin întroducerea 
atribuţiilor în fişa de post. 

Direcţiile ARM , Serviciul 
resurse umane, 

Trimestrul II Fişele de post modificate 

 

4.  
 

Îmbunătăţirea procesului bugetar şi a capacităţii de audit 
 

4.1 Elaborarea planurilor de finanţare pe cheltuieli de 
bază şi mijloace speciale a Agenţiei şi instituţiilor 
subordonate, generalizarea şi prezentarea lor 
Ministerului Finanţelor spre aprobare  în conformitate 
cu legislaţia în vigoare pentru anul 2013. 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului 
 

Trimestrul III- IV Plan elaborat şi aprobat 

4.2 Îmbunătăţirea managementului financiar al Agenţiei 
şi instituţiilor subordonate prin  implementarea 
programului electronic de elaborare a planurilor de 
finanţare şi executare a bugetului în colaborare cu 
Ministerul Finanţelor 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP 

Pe parcursul anului 
 

 Soft procurat 
Program electronic instalat 
şi utilizat 

4.3 Optimizarea procesului de planificare şi executare a 
bugetului prin îmbunătăţirea politicilor de cheltuieli 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului, 
Direcţia administrare 

Pe parcursul anului 
 

Plan modificat 

4.4 Exercitarea controlului asupra utilizării eficiente a 
resurselor financiare alocate Agenţiei în conformitate 
cu planurile de finanţare aprobate 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP 

permanent raport 

4.5 Întocmirea rapoartelor financiare ale Agenţiei şi 
instituţiilor subordonate, generalizarea şi prezentarea 
lor Ministerului Finanţelor. 

Direcţia buget şi finanţe, 
DAMEP 

Trimestrial Rapoarte prezentate 

4.6 Implementarea unui sistem de audit  intern Serviciul audit intern Pe parcursul anului 
 

sistem de audit  
implementat 

4.6.1 Efectuarea controlului de audit la întreprinderile 
subordonate Agenţiei 

Serviciul audit intern Conform planului separat Raport, recomandări 

 

5. 
 

Asigurarea activităţii juridice  a Agenţiei 
 

5.1 Efectuarea expertizei juridice  şi întocmirea avizelor 
asupra actelor normative parvenite în adresa  
Agenţiei. 

Direcţia juridică Permanent  Numărul de proiecte  
avizate. 



5.2 Efectuarea expertizei juridice  a proiectelor 
contractelor încheiate, parte la care este  Agenţia sau 
întreprinderile subordonate. 

Direcţia juridică Permanent Numărul de contracte 
avizate. 

5.3 Întreprinderea măsurilor eficiente pentru lichidarea 
datoriilor debitoare ale agenţilor economici 

Direcţia juridică , Direcţia 
rezerve materiale ale 
statului, Direcţia buget şi 
finanţe,  Grupul de lucru 
pentru restituirea 

Permanent Numărul debitorilor cu 
datorii stinse 

5.4 Reprezentarea şi apărarea intereselor Agenţiei în 
organele judecătoreşti, oficiile de executarea (oficiile 
municipale şi teritoriale), instituţii şi organizaţii 

Direcţia juridică Permanent Numărul proceselor şi 
procedurilor 

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

Direcţia juridică Permanent Numărul procedurilor de 
executare 

5.6 Acordarea asistenţei juridice  organizaţiilor şi 
întreprinderilor subordonate Agenţiei 

Direcţia juridică Permanent Acte interne elaborate, 
contracte avizate. 

     
 

6 
 

 

Promovarea unui management eficient al resurselor umane în conformitate cu politica de personal 

6.1 Implementarea procedurilor de personal în vederea 
executării prevederilor Legii nr.155 din 21.06.2011, 
Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 26.12.2011 
 

Serviciul resurse umane, 
DAMEP 

Trimestrul I Stat de personal modificat 

6.2 Aplicarea procedurilor de personal legate de recrutare, 
evaluare, promovare, selectare şi integrare 
profesională. 

Serviciul resurse umane permanent Concursuri organizate, 
Numărul persoanelor 
angajate, evaluate şi 
promovate 
 

6.3 Elaborarea şi implementarea procedurilor de 
dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici. 
 

Serviciul resurse umane permanent Plan aprobat, raport 

6.3.1   Realizarea  programelor de instruire în domeniul 
tehnologiilor informaţionale pentru colaboratorii 
Agenţiei. 

Serviciul resurse umane Trimestrul II Numărul persoanelor 
instruite 



6.3.2 Participarea în cadrul programelor de instruire pentru 
managerii TI şi coordonatorii pentru e-Transformare 
în domeniul gestiunii proiectelor TI, gestiunii 
proceselor de achiziţii şi domeniile tehnologice ale e-
guvernării 

Serviciul resurse umane, 
Direcţia rezerve materiale 
ale statului 

Trimestrul I Numărul persoanelor 
instruite 

6.3.3 Programe de instruire pentru colaboratorii Agenţiei  
implicaţi în procesul de implementarea a SIA RRMS 
 

Serviciul resurse umane, 
Direcţia rezerve materiale 
ale statului 

Trimestrul IV Numărul persoanelor 
instruite 

7 Monitorizarea şi evaluarea 
7.1 Evaluarea implementării politicilor publice ale Agenţiei 
7.1.1 Monitorizarea şi evaluarea Planului de activitate al 

Agenţiei. 
DAMEP trimestrial Raport de progres 

7.1.2 Monitorizarea respectării principiului transparenţei în 
procesul decizional. 

DAMEP trimestrial Raport de monitorizare 

7.1.3 Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice 
prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea paginii Web a 
Agenţiei. 

DAMEP permanent Compartimentele 
îmbunătăţite 

7.2 Reflectarea activităţii Agenţiei în mass-media 
7.2.1 Colaborarea cu reprezentanţii mass-media din RM în 

scopul reflectării adecvate a evenimentelor Agenţiei. 
DAMEP permanent Informaţii, interviuri la 

solicitare 
7.2.2 Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice 

prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea paginii Web a 
Agenţiei. 

DAMEP permanent Pagina Web funcţională 
 

7.2.3 Identificarea datelor de interes public şi deschiderea 
seturilor de date pe pagina www.date.gov.md şi 
publicarea lor pe pagina Web a Agenţiei. 

DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

Pe parcursul anului Informaţii pe paginile Web 
respective 

7.3 Monitorizarea  şi raportarea cu privire la executarea deciziilor organelor ierarhic superioare, prevederilor actelor 
normative şi a documentelor de politici 

7.3.1 Programul de activitate al Guvernului „Integritatea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 

DAMEP Semestrial Raport de monitorizare 

 Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-
2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 179 din 
23.03.2011. 
 

DAMEP, Direcţia rezerve 
materiale ale statului 

Semestrial Raport de monitorizare 

7.3.2 Strategia naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, 
aprobată prin HG nr.154 din 21.07.2011. 

DAMEP, Direcţia juridică, 
Serviciul personal 

Semestrial Raport de monitorizare 

7.3.3 Planul naţional de armonizare  a legislaţie pentru anul Direcţia juridică Semestrial Raport  Hotărîrea 



2012 Guvernului 
7.3.4   Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în  

perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007 
 

Direcţia rezerve materiale 
ale statului 

anual Raport privind disponibilul 
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