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                                                                                                                                                                                Aprobat prin hotărîrea 

              Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale  

din 4 aprilie 2017  

                        

                            P L A N U L 

 de acțiuni al Agenției Rezerve Materiale pentru anul 2017 

 
Nr. 

d/o 

Acţiuni  Indicatori de produs/ 

rezultat 

Termen 

de realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 

1 2 4 5 6 

 Denumirea programului: Rezerve materiale ale statului 

 
 Denumirea subprogramului: Management al rezervelor materiale ale statului 

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

 

 1.1. Participarea și transmiterea spre avizare la 

ministerele interesate precum și prezentarea pentru 

examinare şi aprobare a proiectului hotărîrii de Guvern în 

vederea  modificării și completării Legii nr.589-XIII din 

22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și 

de mobilizare 

Proiect de hotărîre prezentat 

Guvernului spre examinare 

Trim.II Direcțía Juridică 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
subdiviziunile Agenției  

1.2. Elaborarea şi prezentarea proiectului de hotărîre de 

Guvern în vederea modificării şi completării 

regulamentelor cu privire la reyervelel materiale de stat şi 

mobilizare, în scopul aducerii lor în concordanţă cu 

modificările la Legea nr. 589 -XIII din 22 septembrie 

1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare 

Proiect de hotărîre de Guvern 

elaborat și prezentat  

Trim. IV Direcţía Juridică 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
subdiviziunile Agenției 

1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern în 

vederea modificării regulamentelor privind modul de 

stabilire, formare, coordonare și aplicare a prețurilor de 

stocare și de eliberare a bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat și mobilizare. 

Proiect de hotărîre de Guvern 

elaborat și prezentat spre avizare 

Autorităţilor interesate 

Trim.IV Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcţía Juridică 

Subdiviziunile Agenţiei 
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1.4. Avizarea repetată la ministerele interesate și 

prezentarea pentru examinare și aprobare a proiectului 

hotărîrii de Guvern în vederea actualizării 

nomenclatoarelor rezervelor materiale de stat și de 

mobilizare 

Proiect de hotărîre prezentat 

Guvernului spre examinare 

Trim.II Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția juridică, 

Subdiviziunile Agenţiei 

1.5. Reexaminarea şi actualizarea  regulamentelor privind 

organizarea și funcționarea instituțiilor subordonate 

Agenției, în scopul optimizării activităţii acestora în 

domeniul rezervelor materiale ale statului  

Regulamente actualizate Trim.IV Direcţiei rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică, 

 Subdiviziunile Agenţiei 

1.6. Optimizarea cadrului regulator intern privind 

particularităţile stocării, păstrării, împrospătării, eliberării 

și evidenței bunurilor materiale din rezervele materiale 

ale statului prin modificarea și completarea, în 

concordanță cu legislația în vigoare, a actelor normative 

interne  

Instrucţiuni (recomandări) 

elaborate și aprobate 

Trim. I,II Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică 

 

 

 Obiectivul nr. 2  Completarea stocurilor bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului pînă la 40 la sută de la cele stabilite de Nomenclator. 

 2.1. Participarea, potrivit competenţelor, la activităţi de 

achiziţionare a bunurilor materiale pentru completarea 

rezervelor materiale ale statului. 

Licitaţii organizate şi petrecute Permanent 

Trim.I 

                După necesitate 

Direcția Juridică, 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 

Direcția economico-

financiară 

 2.2. Completarea stocurilor bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale statului pînă la 40 la sută de la 

cele stabilite de Nomenclator, în limita surselor 

financiare disponibile. 

Bunuri achiziţionate, 

acte de recepție,  

acte de stocare 

După necesitate, în limita surselor 

financiare disponibile 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 

Direcția economico-

financiară 

Obiectivul nr 3: Organizarea și petrecerea achizițiilor mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru sistemul rezervelor materiale ale statului.  

 3.1. Participarea, potrivit competenţelor, la activităţi 

de realizare a bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului 

Numărul ședințelor                Permanent Direcția Rezerve materiale ale 

statului și e-Transformare 

Direcția Juridică 

Subdiviziunile Agenţiei 
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 3.2. Participarea la pregătirea documentelor necesare 

pentru petrecerea licitațiilor şi organizarea licitaţiilor. 

 

Nr.de proceduri de achiziții 

desfășurate(finalizate cu sau 

fără atribuirea contractelor de 

achiziție),precum și nr.de 

contracte de valoare mică 

procesate, nr.de acțiuni 

întreprinse,contractelor 

încheiate și realizate 

Conform planului de achiziții 

Tr.I-IV 

Direcția Juridică, 
Direcția Rezerve materiale ale 

statului și e-Transformare, 

Direcția Juridică 

 

 

Obiectivul 4 : 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 la punctele de păstrare. 
 

 4.1. Asigurarea evidenţei și dărilor de seamă privind 

circulația bunurilor materiale păstrate in rezervele 

materiale ale statului pe fiecare punct de păstrare şi 

generalizatoare, inclusiv în sistemul informațional 

automatizat ”Registrul Rezervelor Materiale ale Statului” 

SIA RRMS 

 

Evidență organizată, informație la 

rapoartele Agenției; note 

informative prezentate la 

necesitate; raport prezentat la 

Guvern 

Permanent 

Pînă la data de 25 a lunii următoare 

după perioada gestionară 

Pînă la 1 martie 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 

4.2. Asigurarea îndeplinirii sarcinilor de acumulare, 

împrospătare şi înlocuire a bunurilor din rezervele 

materiale ale statului stocate la instituţiile subordonate 

Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate 

altor autorități ale administraţiei publice centrale și 

locale, precum şi în spaţiile altor agenţi economici, în 

bază de contract  

 

Plan elaborat, 

Informație inclusă în actele de 

control; informație generalizată – 

la rapoartele trimestriale și anuale 

ale Agenției; 

note informative prezentate la 

necesitate; propuneri date pentru 

elaborarea pronosticului; 

contracte încheiate; bonuri de 

livrare întocmite 

Anual; trimestrial; 

în cadrul controalelor; la 

necesitate Pe parcursul anului 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 

4.3. Optimizarea schemei de amplasare a punctelor de 

păstrare a bunurilor din rezervele materiale ale statului, în 

scopul reducerii cheltuielilor de păstrare. Elaborarea unui 

mecanism eficient de împrospătare a bunurilor din 

rezervele materiale de stat, în scopul reducerii 

cheltuielilor suportate la împrospătare  

Propuneri prezentate după caz, 

dispoziții de transfer, de 

redistribuire a bunurilor, comasare 

a punctelor de păstrare,  acorduri 

adiționale încheiate; contracte 

reziliate, după caz; 

Contracte de păstrare încheiate cu 

producătorii de bunuri care vor 

efectua de sine stătător 

Pe parcursul anului Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică 
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împrospătarea bunurilor păstrate 

 Obiectivul nr. 5 : Efectuarea controalelor și evaluarea cantitativă și calitativă a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, inclusiv la instituțiile 

subordonate 

 

 5.1. Efectuarea controalelor integrităţii şi calităţii 

bunurilor din rezervele materiale ale statului şi condiţiilor 

de păstrare ale acestora. 

Grafice elaborate, acte de control. 

Procese verbale; note informative; 

raport audit 

Conform graficelor 

Trim. I, III 

Sem. I,II 

 Pe parcursul anului, după caz 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Auditul intern 

 5.2. Monitorizarea inventarierii bunurilor din rezervele 

materiale ale statului  amplasate la punctele de păstrare 

din subordinea Agenţiei, precum şi la alți agenți 

economici, după caz. 

Informații solicitate de punctele 

de păstrare și prezentate în 

raportul trimestrial, notă 

informativă prezentată, raport 

audit 

Trimestrul III 

ianuarie  

decembrie  

 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Auditul intern 

 5.3. Monitorizarea executării prevederilor contractelor de 

acordare a serviciilor de păstrare a bunurilor materiale 

din rezer-vele materiale ale statului pe anul 2017. 

 

Note informative prezentate Decembrie a. 2017 Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică, 

Direcția economico-financiară 

 5.4. Încheierea contractelor cu agenţii economici în 

scopul acordării serviciilor de păstrare a bunurilor 

materiale din rezer-vele materiale ale statului pentru anul 

2018. 

 

Numărul contractelor încheiate Decembrie a. 2017 Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică 

Obiectivul nr. 6 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 

 

 

 

 

 

6.1. Asigurarea pregătirii sistemului rezervelor materiale 

ale statului pentru intervenire operativă  în situaţii 

excepţionale. 

Informație în actele de control; 

Note informative, după caz. 

Procese-verbale ale CTP 

prezentate de bazele 

subordonate; 

Trim. III 

După necesitate 

Pe parcursul anului 

 

Subdiviziunile Agenţiei 
 

6.2.Elaborarea actelor normative pentru intervenire 

operativă  în situaţii excepţionale. 
Proiecte de hotărîri de Guvern 

elaborate; 

Dispoziții elaborate 

După necesitate Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția Juridică 
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Obiectivul nr. 7: Modernizarea sistemului evidenței bunurilor materiale din rezervele materiale prin digitizarea SIA ”Registru rezerve materiale ale statului. 

Reingineria serviciilor publice și a proceselor operaționale (Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.710 din 20.09.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Exploatarea și mentenanța Sistemului Informaţional 

Automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului” 

SIA RRMS 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. 

Partide de bunuri create şi 

aprobate, rapoarte verificate, 

propuneri pentru mentenanşă, 

contract de mentenanşă încheiat; 

asistenţă metodologică 

Trim. I-II 

Pe parcursul anului 

La necesitate 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico- financiară 

 7.2. Optimizarea infrastructurii de rețea locală a Agenției, 

în scopul realizării Programului strategic de modernizare 

tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20.09.2011, inclusiv 

pentru implementarea, în funcție de situație, a inițiativei 

”Guvern fără hîrtie” 

Rețea modificată,  

după caz 
Pe parcursul anului Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 

Direcţia administrare, 

Direcţia economico-

financiară 
 

 

Obiectivul nr. 8: Asigurarea transparenței în procesul decizional. Promovarea principiilor unui guvern  

                            deschis 

 

 8.1 Promovarea principiilor datelor deschise. Utilizarea 

versiunii noi a portalului datelor guvernamentale cu 

caracter public www.date.gov.md. 

Numărul de seturi de date 

publicate, după caz 

 

Permanent 

 
Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 

Subdiviziunile Agenţiei 

 Obiectivul nr.9: Realizarea bunurilor materiale. Organizarea activității Comisiei pentru determinarea conformității bunurilor materiale supranormă din  

rezervele materiale ale statului. 

 

 

 9.1. Participarea, potrivit competenţelor, la activităţi de 

realizare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale 

statului. 

 

 

Procese-verbale întocmite, ale 

comisiilor tehnice permanente; 

materiale informative, rapoarte de 

expertiză, contracte de realizare 

Trimestrial  

după necesitate 
Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară,  

Direcția Juridică 

Obiectivul nr.10: Organizarea, potrivit competenţelor, a activităţilor de marketing în sistemul rezervelor materiale ale statului. 
 

 

 

 

10.1. Elaborarea planului şi realizarea activităților de 

marketing în sistemul rezervelor materiale ale statului. 

 

Plan elaborat; informație 

 publicată pe 

 www.rezerve.gov.md; note 

Trimestrul I 

Trimestrial 

Permanent 

Subdiviziunile Agenţiei 

http://www.rezerve.gov.md/
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  informative după caz 

 

10.2. Informarea privind activitățile de marketing în 

sistemul rezervelor materiale ale statului. 

Informație plasată pe site Permanent  

La necesitate 

Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 

 Obiectivul nr. 11: Monitorizarea restituirii (achitării) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale eliberate din rezervele materiale ale statului.  

 

 

 

 11.1. Contribuirea, conform competențelor, la activitatea 

de restituire a datoriilor debitoare ale agenţilor economici 

– beneficiari de bunuri din rezervele materiale ale 

statului. 

Liste actualizate;  

numărul ședințelor; 

Procese-verbale; 

Numărul reclamațiilor; 

Numărul proceselor de judecată, 

după caz 

Trimestrial Direcția juridică 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 
Serviciul audit intern 

 11.2.Întreprinderea măsurilor eficiente pentru 

evitarea și lichidarea datoriilor debitoriale ale 

agenților economici fața de rezervele materiale ale 

statului și monitorizarea, sistematizarea și ținerea la 

control a executarării hotărîrilor irevocabile ale 

instanțelor judecătorești 

Nr. de participări în instanțele 

de judecată, civile de 

contencios administrativ; nr.de 

participări în ședințele în cadrul 

procedurilor de insolvabilitate 

precum și nr.de participări la 

adunările creditorilor și 

rezultatul acestora. 

Tr.I-IV Direcția Juridică 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 

 

 

Obiectivul nr. 12: Asigurarea recepționării, 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 bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 

 

 

 12.1. Asigurarea activităţii cu bunurile materiale ce sunt 

calificate ca ajutoare umanitare. 

Suma bunurilor eliberate; 

Suma bunurilor recepţionate; 

Evidență organizată; 

Procese-verbale după caz 

 

După caz 

Pe parcursul anului 

 

Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 
 

12.2. Asigurarea activităţii cu bunurile materiale ce sunt 

obiectul Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Suma bunurilor               

       recepționate, eliberate 

După caz 

 
Direcţia rezerve materiale 
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Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001  ale statului şi e-

Transformare, 
Direcția economico-financiară 
 

Obiectivul nr: 13. 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. 

 

 

 

 13.1. Acordarea asistenţei metodologice instituţiilor, 

organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, 

întreprinderilor subordonate în activitatea cu bunurile 

materiale din rezervele materiale ale statului. 

Seminar organizat Trimestrul II 

Trimestrul IV 
Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare 

Subdiviziunile Agenţiei 
 

 13.2. Asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, 

organizaţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, în 

organizarea evidenţei bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului în SIA RRMS,  

în cazul asigurării securității serverului sistemului de 

către instituțiile abilitate în domeniu.   

Numărul persoanelor 

instruite/seminar, după caz 

După caz Direcţia rezerve materiale 

ale statului şi e-

Transformare 
 

Obiectivul nr. 14.  Planificarea și executarea bugetului anual . Evidența contabilă, financiară, statistică, informațională. 

 14.1. Planificarea indicatorilor economico-financiare 

ale Agenției 
 

Schema de încadrare elaborată și 

înregistrată; proiectul bugetului 

elaborat; pronosticul de cheltuieli 

întocmit 

 

Trimestrul II-III 

Anual 

Direcția economico-financiară 

 14.2. Asigurarea executării bugetului Agenției pe 

a.2017 

Modificări la bugetul aprobat 

efectuate; 

Raporturi privind executarea 

bugetului întocmite; 

Informații întocmite 

Lunar 

Trimestrial 

Anual 

Direcția economico-financiară 

 14.3. Asigurarea sistemului de dări de seamă 

contabile, financiare, informaționale, statistice 

Raporturi FD-049, FD-050, 

IRV14, 4-BASS, REV-5, MED-

08, IALS14, TFD13, Munca-1, 

Munca-2, 1-INF, 2-INV, 53-M, 1-

BE, TR-Auto întocmite și 

Lunar, 

Trimestrial, 

Anual 

Direcția economico-financiară 
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prezentate 

 14.4. Asigurarea sistemului de dări de seamă 

contabile, financiare, informaționale, statistice 

Raportul de performanță 

generalizat întocmit și prezentat, 

Bilanțul contabil generalizat cu 

anexe întocmit și prezentat, 

Nota explicativă la bilanț 

generalizat întocmită și prezentată 

 

Semestru I, 

Trimestrul III, 

Trimestrul IV 

Anual 

Direcția economico-financiară 

Obiectivul nr. 15.Efectuarea expertizei juridice și întocmirea avizelor asupra actelor normative parvenite în adresa Agenției 

 15.1.Participarea la elaborarea și avizarea proiectelor 

de acte normative și legislative elaborate de către 

subdiviziunile Agenției cît și cele remise spre 

avizare de către alte autorități 

Numărul  proiectelor 

avizate/elaborate/remise spre 

avizare de autorități; nr. 

proiectelor de acte expertizate. 

Pe parcursul anului Direcția Juridică 

Obiectivul nr.16  Implementarea unui sistem de audit intern. Consolidarea eficacității activității de audit intern în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 

 16.1. Asigurarea promovării necesității 

implementării și dezvoltării sistemului de 

management financiar și control în cadrul ARM 

Suport metodologic  acordat 

                 

Pe parcursul anului la solicitare  Serviciul audit intern 

 16.2. Monitorizarea și evaluarea managementului 

financiar și control 

 Suport metodologic acordat 

                 

Tr. IV SAMEP 

Serviciul audit intern 

Obiectivul nr.17. Informarea societății civile despre activitatea Agenției și comunicarea cu mass-media 

 17.1. Asigurarea transparenței în activitatea 

Agenției prin informarea continuă a societății 

privind domeniul de activitate a autorității. 

Informații oferite autorităților   Pe parcursul anului Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 

Subdiviziunile-autor 

 17.2. Monitorizarea presei și a opiniei publice 

pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului 

privind inițiativele lansate de Agenție pentru luarea 

deciziilor corecte. 

Raportare În cazul apariției informației Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 

 

 17.3. Elaborarea rapoartelor și planurilor ce țin de 

misiunea Serviciului informare și comunicare cu 

mass-media. 

Rapoarte elaborate 

Planul anual de activitate 

elaborat 

Trimestrul I anului 2017 

Semestrial 

Serviciul informare și 

comunicare cu mass-media 
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Obiectivul nr.18. Asigurarea unui management eficient al resurselor umane în realizarea politicii de personal 

 18.1. Consolidarea capacității instituționale prin 

dezvoltarea profesională continuă a personalului 

Proces de instruire realizat 

Acțiuni realizate 

Pe parcursul anului Serviciul resurse umane 

Subdiviziunile Agenţiei 

 18.2. Asigurarea și efectuarea în conformitate cu 

legislația a concursurilor 

Concursuri organizate La necesitate Serviciul resurse umane 

Subdiviziunile Agenţiei 

 18.3. Asigurarea realizării politicilor de personal ale 

ARM 

Persoane selectate. Proceduri 

implementate. Instruire 

realizată 

Pe parcursul anului Serviciul resurse umane 

Subdiviziunile Agenţiei 

 18.4. Asigurarea realizării prevederilor 

regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Sistemului informațional automatizat ,,Registrul 

funcțiilor publice și a funcționarilor publici,, 

Proceduri implementate Ianuarie-decembrie Serviciul resurse umane 

 

Obiectivul nr.19. Eficientizarea relațiilor de colaborare cu structuri similare din alte țări 

 19.1. Efectuarea vizitelor de studiu în țări cu bune 

practici în domeniul rezervelor materiale, 

dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare 

și schimb de experiență, stabilirea unor relații noi. 

Vizite, studiu efectuat, schimb 

de experiență, informații după 

caz. 

Pe parcursul anului, după caz Subdiviziunile Agenţiei 

Obiectivul nr.20. Asigurarea respectării și implementării Legii nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat. 

 20.1. Organizarea și ținerea lucrărilor de secretariat 

secret, evidența, păstrarea și dirijarea acestora, 

inclusiv și a celor din subdiviziunile ARM  

Nr. funcțiilor care necesită 

acces la secretul de stat; nr. 

acceselor perfectate; 

documentele elaborate și 

aprobate; nr. dosarelor 

deschise; nr. controalelor 

efectuate 

Permanent  Direcția Juridică 

     

 
 
 
 


