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Guvernul Republicii Modova

Agenţia Rezerve Materiale a examinat solicitarea Guvernului Republicii 
Moldova referitoare la implimentarea Programului Guvernului 2015 -  2018 şi Vă 
comunică.

Agenţia Rezerve Materiale realizează politicile statului în domeniul 
rezervelor materiale de stat şi de mobilizare create în scopul de a interveni operativ 
pentru apărarea ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale.

Unul din obiectivele principale, care urmează să fie realizate conform 
Programului Guvernului 2015 -2 0 1 8 , constă în asigurarea securităţii alimentare a 
ţării.

Astfel, Agenţia Rezerve Materiale, în scopul asigurării securităţii alimentare 
a ţării şi stabilităţii sociale a populaţiei, în vederea asigurării continue a populaţiei 
cu pîine şi produse de panificaţie şi în temeiul Legii nr. 589 -  XIII din 22 
septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, a elaborat şi 
înaintat spre aprobare Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la împrospătarea 
grîului alimenatar din rezervele materiale de stat, prin care vor fi eliberate 15 mii 
tone de grîu alimentar agenţilor economici din republică, prioritar celor care 
produc pîine şi produse de panificaţie.

Una din sarcinile de importanţă primordială ale rezervelor materiale ale 
statului este intervenirea operativă în situaţii excepţionale. Astfel, în vederea 
executării Hotărîrii Guvernului nr. 1033 din 30.12.2014, în scopul asigurării 
activităţii Poliţiei în condiţii meteorologice nefavorabile, au fost eliberate din 
rezervele materiale ale statului, cu titlu de deblocare, Ministerului Afacerilor 
Interne 5 tone motorină, 5 tone de benzină A -  92 şi 50 de pături.

In vederea realizării priorităţilor Guvernului conform Programului pentru 
anii 2015 -  2018 referitor la combaterea corupţiei şi asigurarea integrităţii 
instituţionale, Agenţia Rezerve Materiale a elaborat şi aprobat Planul de integritate 
instituţională care prevede asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie, 
garantarea transparenţei în procesul decizional, consolidarea cadrului legislativ în 
vederea facilităţii procesului de prevenire şi combatere a corupţiei.



Pe parcursul perioadei de referinţă, în atenţia Agenţiei Rezerve Materiale au 
fost activităţile de implementare a Programului strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării (e-Transformare) a Agenţiei Rezerve Materiale şi 
sistemului rezervelor materiale ale statului”. Astfel, la etapa de finalizare a 
procesului de implementare a Sistemului Informaţional Automatizat "Registrul 
rezervelor materiale ale statului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.268 din 8 
aprilie 2009, specialiştii Agenţiei şi instituţiilor subordonate incluse în programul 
pilot au testat în regim experimental ţinerea evidenţei şi circulaţia bunurilor 
materiale din rezervele materiale ale statului, au fost obţinute rapoarte generate din 
sistem.

Gestionarea eficientă a resurselor umane este o una din pîrghiile de bază în 
realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei Rezerve Materiale. Aceasta 
constituie, totodată, prioritate de bază în implimentarea strategiei de buna 
guvernare conform Programului Guvernului pe anii 2015 -  2018. Obiectivul dat 
are drept scop consolidarea sistemului de management existent in domeniul 
resurselor umane, fortificarea cunoştinţelor, diversificarea mecanismelor de 
menţinere a personalului performant, dezvoltarea competenţelor profesionale.

Pe parcursul perioadei de gestiune, în domeniul implementării şi promovării 
politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării 
profesionale a personalului a continuat procedura de recrutare a persoanelor pentru 
funcţii publice vacante din cadrul subdiviziunilor structurale ale Agenţiei. Acest 
proces a fost efectuat cu respectarea strictă a procedurii de organizare şi 
desfăşurare a concursului în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 
martie 2009. Astfel, au fost organizate 2 concursuri de angajare pentru ocuparea a 
2 funcţii vacante.

în contextul celor expuse mai sus menţionăm, că Agenţia Rezerve Materiale 
va pleda în continuare pentru fortificarea sistemului rezervelor materiale ale 
statului, aceasta fiind prioritatea de bază în vederea sporirii gradului de securitate a 
ţării şi intervenirii operative în situaţii excepţionale astfel, contribuind la 
implementarea Programului Guvernului pentru anii 2015 - 2018.
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