Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2021
(proiectele urmează a fi supuse consultării publice)
Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Denumirea proiectului
de act normativ

Proiect de lege pentru modificarea unor acte
normative (Codul administrativ nr. 116/2018, Legea
contabilității și raportării financiare nr. 287/2017,
Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central
unic al valorilor mobiliare)
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.114/2012
cu privire la serviciile de plată şi moneda electronica

Subdiviziunea
Termen de realizare
responsabilă
Proiecte de legi
Trimestrul I
DPF
(15 februarie)
(SRSF)

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPF
(SRSF)

Trimestrul I
(15 martie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 3.6.55

Proiect de lege pentru modificarea unor acte
normative (racordarea legislației în vigoare la
prevederile Legii nr.2/2020 privind organismele de
plasament colectiv alternative)
Proiect de lege cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de
vehicule
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.62/2008
privind reglementarea valutară

DPF
(SRSF)

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.2/2020

DPF
(SRSF)

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 3.6.56

DPF
(SRSF)

Trimestrul II
(15 iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 3.6.57

Proiect de lege pentru modificarea unor acte
normative (Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile
publice)
Proiect de lege pentru modificarea unor acte
normative (în conformitate cu obiectivele politicii
fiscale și vamale pentru anul 2022)
Proiect de lege pentru modificarea unor acte
normative (în vederea armonizării legislației naționale
în materie TVA la legislația UE)
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022

DAP
AAP

Trimestrul II
(iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.131/2015
PAG 5.14.1

DPFV

Trimestrul III
(iulie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.181/2014
PAG 5.1.4.

DPFV

Trimestrul III
(iulie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 3.6.53.

DPSB

Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.181/2014 47

1

Nr.
d/o

Denumirea proiectului
de act normativ

10.

Proiect de lege privind garantarea depozitelor

11.

Proiect de lege privind modificarea unor acte
normative (Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria
sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de
stat, Legii finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legii nr. 131/2015
privind achizițiile publice)

12.

Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului
de stat pe anul 2021

13.

Proiectul de lege privind modificarea unor acte
legislative ce rezultă din politica bugetară pe anul
2022

14.

Proiect de lege privind modificarea Legii nr.181/2014
privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar
fiscale

Subdiviziunea
responsabilă

în comun cu
subdiviziunile
ministerului
DPF
(SRSF)

Termen de realizare

Indicatori

Documente de referinţă
PAG 5.1.10

Trimestrul IV
(15 decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 3.6.54

DDP

în termen de 2 luni de
la data intrării în
vigoare a HG cu
privire la aprobarea
Conceptului
Programului de
vînzare directă a
valorilor mobiliare de
stat persoanelor fizice
în Republica Moldova

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului
DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului şi
autorităţile
administrative din
subordine
DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.419/2006
PMDSTM
HG nr. 573/2013
Raportul Misiunii de
asistență tehnică din partea
FMI ,,Statistica datoriei
sectorului public”
(Octombrie 2019)
Hotarîrea Curții
Constituționale nr.12 din
07.05.2020
Legea nr.181/2014 20

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.181/2014 47
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Nr.
d/o
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de realizare

Indicatori

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar
Proiecte de legi cu privire la ratificarea Convențiilor
de evitare a dublei impuneri cu alte state

DPS

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

DPFV

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
prezentate MAEIE

1
Proiect
de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea
Raportului privind executarea bugetului de stat pe
anul 2020

Proiecte de hotărîri ale Parlamentului
Trimestrul II
DTS
(mai)
DPSB

Legea nr. 181 /2014 47, 73
PAG 5.1.2

în comun cu
subdiviziunile
ministerului și
autoritățile
administrative din
subordine
CTIF

Proiecte de decrete ale Președintelui
Trimestrul I
Proiect de decret al Președintelui cu privire la inițierea
DDP
(martie)
negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la

Acordul de finanțare (Proiectul „Învățămîntul
superior”) dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 19 mai
2020.
Proiect de decret al Președintelui privind inițierea
negocierilor și aprobarea semnării Acordului de
finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Comisia Europeană privind „Contractul de Reziliență
COVID-19 pentru Republica Moldova”
Proiecte de decrete ale Președintelui cu privire la
inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea,
semnarea şi ratificarea Convențiilor de evitare a dublei
impuneri cu alte state

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Documente de referinţă

Proiect elaborat şi
prezentat MAEIE

Legea nr. 595/1999
HG nr. 442/2015

DAE

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat şi
prezentat MAEIE

Legea nr. 595/1999

DPFV

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
prezentate MAEIE

Legea nr. 112/2014
HG nr. 696/2017
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Nr.
d/o
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
Termen de realizare
responsabilă
Proiecte de hotărîri ale Guvernului
Trimestrul I
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
DAP
(ianuarie)
Regulamentului cu privire la activitatea grupului de
AAP

lucru pentru achiziții
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.500/1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloacele fixe
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.960/2017 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017
privind unele măsuri de control la trecerea frontierei,
de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal
în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere
a frontierei de stat moldo-ucrainene
Proiect de hotărîre a Guvernului privind aprobarea
categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de
Economii pentru plata sumei indexate în anul 2021
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de întocmire a
Listei de interdicție a operatorilor economici
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de organizare și
funcționare a autorităților centrale de achiziție
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la achizițiile publice de
valoare mică
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare
a locurilor de muncă

Indicatori

Documente de referinţă

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 131/2015
HG nr.667/2016
PAG 5.14.1
Legea nr. 121/2007

DMAS

Trimestrul I
(ianuarie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPFV

Trimestrul I
(februarie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

DDP

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 1530/2002

DAP
AAP

Trimestrul I
(martie)

Proiect definitivat și
prezentat Guvernului

DAP
AAP

Trimestrul I
(martie)

Proiect definitivat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 131/2015
HG nr.665/2016
PAG 5.14.1
Legea nr. 131/2015 13(c, 6)
HG nr.636/2019
PAG 5.14.1

DAP
AAP

Trimestrul I
(martie)

Proiect definitivat și
prezentat Guvernului

DPFV
SFS

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr. 131/2015
HG nr.1418/2016
PAG 5.14.1
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Nr.
d/o
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1029/2013 cu
privire la investiţiile capitale publice

Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind subvenționarea procesului de
gestionare a deșeurilor de ambalaje
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea unor hotărîri ale Guvernului (HG
nr.904/2013 cu privire la procedurile de vămuire
electronică a mărfurilor și HG nr.971/2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind administrarea
contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor
în/din Republica Moldova și abrogarea unor Hotărîri
ale Guvernului.
Proiect de hotărîre a Guvernului privind Cadrul
Bugetar pe Termen Mediu (2022-2024)

Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea modificărilor ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului (ajustarea cadrului normativ la
prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea
băncilor)
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea conceptului Programului de vînzare directă
a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice

Termen de realizare

Indicatori

Documente de referinţă

DIP

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

DPFV

Trimistrul II
(aprilie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.181/2014
HG nr.573/2013
Recomandările Curții de
Conturi
Raportul de asistență tehnică
„Evaluarea managementului
investițiilor publice (PIMA)”
PAG 4.6.28

DPFV
SV

Trimestrul II
(aprilie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

HG nr.573/2013

DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului și
autoritățile
administrative din
subordine
DPF
(SRSF)

Trimestrul II
(mai)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.181/2014 47
PAG 5.1.3

Trimestrul II
(mai)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.202/2017

Trimestrul II
(iunie)

Proiect definitivat și
prezentat Guvernului

PAG 4.19.2

DDP
în comun cu
grupul de lucru
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Nr.
d/o

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Denumirea proiectului
de act normativ

Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la aplicarea
Convenției TIR pe teritoriul Republicii Moldova şi
abrogarea Hotărîrea Guvernului nr. 1086/1997
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor
vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1140/2005.
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea
unor hotărîri ale Guvernului (ajustarea efectivelorlimită ale ministerelor)
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea conceptului tehnic al Sistemului
informational „Contabilitatea unică bugetară”
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Raportului semianual privind executarea bugetului
public național și a componentelor acestuia pentru
anul 2021

Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
implementarea Sistemului computerizat de tranzit
dezvoltat (NCTS)
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la
serviciile prestate de către Instituția Publică „Centrul

Subdiviziunea
responsabilă

Documente de referinţă

Termen de realizare

Indicatori

instituit prin
ordinul MF nr.53
din 25.03.2019
DPVF
SV

Trimestrul II
(iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 573/2014 NCTS
Convenția TIR Anexa nr.11

DPVF
SV

Trimestrul II
(iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 842/2020

DPS

Trimestru II
(iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DTS
în comun cu CTIF

Trimestru II
(iunie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 573/2013
PAG 5.1.21

DTS
DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului și
autoritățile
administrative din
subordine
CTIF
DPFV
SV

Trimestrul III
(07 septembrie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr. 181 /2014 47, 72
PAG 5.1.8

Trimestrul III
(august)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 573/2013
PAG 5.7.21

DEJ
în comun cu CTIF

Trimestrul III
(august)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.98/2012 art.32(4)
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Nr.
d/o

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Denumirea proiectului
de act normativ

de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, a
Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele
acestora
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.915/2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de
către organele vamale
Proiect de hotărîre a Guvernului privind modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea
Regulilor privind prestarea serviciilor poștale
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Programului de dezvoltare a sistemului de achiziții
publice în Republica Moldova pentru anii 2021-2024
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
aprobarea Programului „Managementul datoriei de
stat pe termen mediu (2022-2024)”
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele
măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la
datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat

Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la achitarea
din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de
membru şi a datoriilor Republicii Moldova fată de
organizațiile internaționale și regionale
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.
351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de realizare

Indicatori

DPFV
SV

Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 1149/2000

DPFV
SV

Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea 41/2020 Art.II alin.(2)

DAP
AAP

Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr.131/2015
Legea nr.74/2020

DDP

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 419/2006

DDP

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPBS
(SFAP)

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

HG nr. 573/2013,
Raportul Misiunii de
asistență tehnică din partea
FMI ,,Statistica datoriei
sectorului public”
(Octombrie 2019)
Hotarîrea Curții
Constituționale nr.12 din
07.05.2020
Legea BS 2022
HG nr.454/2008

DMAS

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Documente de referinţă

Legea nr. 121/2007
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Nr.
d/o

49.

50.

51.

Denumirea proiectului
de act normativ

imobile proprietate publică a statului și la transmiterea
unor bunuri imobile
Proiect de hotărîre a Guvernului privind inițierea
negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului
nr. 2 la Acordul de finanțare pentru Programul
transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul
Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul
Finanțelor al Ungariei, semnat la Chișinău la 15
decembrie 2016
Proiect de hotărîre a Guvernului privind inițierea
negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului
nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul
Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al
României privind Programul Operațional Comun
România – Republica Moldova 2014–2020, pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră al
Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii
2014–2020, semnat la Chișinău, 12 decembrie 2016
Proiect de hotărîre a Guvernului privind inițierea
negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului
nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul
Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al
României privind Programul Operațional Comun
Bazinul Mării Negre 2014–2020, pentru Programul de
Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului
European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020,
semnat la Chișinău, 12 decembrie 2016

Subdiviziunea
responsabilă

Documente de referinţă

Termen de realizare

Indicatori

DAE

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 576/2017

DAE

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 576/2017

DAE

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 576/2017
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Nr.
d/o
52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de realizare

Indicatori

Proiect de hotărîre a Guvernului privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a
Registrului electronic al angajaților și de utilizare a
Sistemului informațional automatizat
Proiect de hotărîre a Guvernului privind modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.141/2019 cu privire la
aplicarea echipamentelor de casă și control la
efectuarea decontărilor
Proiect de hotărîre a Guvernului privind modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.235/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind stingerea obligației fiscale
prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
implementarea conceptului expedierilor poștale în
cadrul E-Commerce
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la punerea
în aplicare a Codului Vamal (în redacție nouă)
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr.1239/2018 pentru aprobarea
componenței nominale a Comitetului de supraveghere
a auditului
Proiect de hotărîre a Guvernului privind aprobarea
bugetului Instituției Publice „Consiliul de
supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la stabilirea
pentru anul 2022 a marjei maxime în cadrul
Programului de stat „Prima casă”
Proiect de hotărîre a Guvernului privind redistribuirea
unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului
de stat pentru anul 2021 nr.258/2020

DPFV
SFS

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPFV
SFS

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

DPFV
SFS

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.257/2020

DPFV
SV

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiecte elaborat și
prezentat Guvernului

HG nr. 1065/2017 pct 5 (11)
PAG 5.7.27

DPFV
SV
DPF
(SPCA)

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

PAG 5.6.2.

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 271/2017

DPF
(SPCA)

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.271/2017

DTS
DEJ

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr.293/2017 art.6, (2), b)

DPSB
în comun cu
subdiviziunile din
cadrul ministerului

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
prezentate
Guvernului

Legea nr.181/2014 60
Legea nr.258/2020 16-17

Documente de referinţă
HG nr.681/2020
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Nr.
d/o
61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.

Denumirea proiectului
de act normativ

Subdiviziunea
responsabilă

Proiecte de hotărîri ale Guvernului cu privire la
alocarea mijloacelor financiare

DPBS
(SFSPS)

Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
DAE
modificărilor și completărilor ce se operează în în comun cu DPFV
anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.
246/2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero
a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe
teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și
vamale pentru proiectele de asistență tehnică și
investițională în derulare, care cad sub incidența
tratatelor internaționale la care Republica Moldova
este parte
Proiecte de hotărîri ale Guvernului cu privire la
DPFV
inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea,
semnarea şi ratificarea Convențiilor de evitare a dublei
impuneri cu alte state
Proiecte de hotărîri ale Guvernului din domeniile
DPFV
fiscale și vamale, inclusiv privind aducerea în
concordanţă cu modificările legislative realizate prin
legea ce vizează politica fiscală şi vamală
Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la
DMI
modificarea și completarea Hotărîrea Guvernului
în comun cu
nr. 696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea
subdiviziunile
Ministerului Finanțelor
ministerului

Termen de realizare

Indicatori

Documente de referinţă

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
prezentate
Guvernului

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

Legea nr. 1225/1992
HG nr. 627/2007
HG nr. 836/2010
Legea nr. 69/2020 art VI, VI1 , VI2
HG nr. 696/2017

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
prezentate MAEIE

Legea nr. 112/2014
HG nr. 696/2017

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
prezentat Guvernului

PAG 5.1.1.

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat și
prezentat Guvernului

Legea nr. 98/2012

Acte normative ale Ministerului Finanțelor
Trimestru I
Proiect de ordin privind aprobarea prognozelor
DPSB
(ianuarie)
trimestriale ale indicatorilor bugetari pentru anul 2021

Proiect elaborat şi
aprobat

Legea nr.181/2014 59

Trimestrul I
(februarie)

Proiect elaborat şi
aprobat

Ordin MF nr.10/2006

Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr. 10/2006 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor

DPF
(SRSF)
I.P. ,,CSSM”

10

Nr.
d/o

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
74.1.1

Denumirea proiectului
de act normativ

nominale personale aplicate pe articole și obiecte
fabricate din metale prețioase și pietre prețioase.
Proiect de ordin privind modificarea Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea și
modificarea bugetului
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.176/2018 cu privire la
aprobarea Documentației standard pentru realizarea
achizițiilor publice de lucrări
Proiect de ordin cu privire la aprobarea Documentației
standard pentru realizarea achizițiilor publice de
bunuri și servicii
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr. 64/2018 cu privire la
aprobarea modelului Contractului de colaborare
Proiect de ordin privind modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.101/2019 cu privire la
aprobarea componenței nominale a Consiliului de
contabilitate și raportare financiară de pe lîngă
Ministerul Finanțelor
Proiect de ordin privind modificarea Indicațiilor
metodice privind contabilitatea pentru persoanele
fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
nr.118/2013
Proiecte de ordine din domeniile fiscal:
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.17/2020 cu privire la
aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată

Subdiviziunea
responsabilă

Documente de referinţă

Termen de realizare

Indicatori

DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului
DAP
AAP

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat şi
aprobat

Legea nr. 181 /2014 20
HG nr. 573/2013
Ordin nr. 138/2020 9

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat
şi aprobat

Legea nr.131/2015
Ordinul MF 176/2018
PAG 5.14.1

DAP
AAP

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat
şi aprobat

Legea nr.131/2015
PAG 5.14.1

DEJ

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat
şi aprobat

DPF
(SPCA)

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat și
aprobat

Legea nr. 287/2017

DPF
(SPCA)

Trimestrul I
(martie)

Proiect elaborat și
aprobat

Legea nr.287/2017

DPFV
SFS

Trimestrul I
(martie)

Proiecte elaborate și
aprobate

Legea nr.257/2020
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Nr.
d/o

Denumirea proiectului
de act normativ

74.1.2

Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.40/2020 cu privire la
aprobarea formularului SIMM20 „Darea de seamă
privind impozitul pe venitul agenților economici
subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii”,
precum și a instrucțiunii privind completarea acesteia
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.46/2019 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a
obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de
colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub
incidența art.172 alin.(3) din Codul fiscal
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.76/2020 în partea ce ține de
prelungirea perioadei programului de subvenționare
pentru producătorii agricoli afectați
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.95/2020 cu privire la
aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) Nota
de informare privind salariul și alte plăți efectuate de
către angajator în folosul angajaților, precum și plățile
achitate rezidenților din alte surse de venit decît
salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plați și
Modul de completare a acesteia
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.146/2019 privind aprobarea
formularului DASS19 Declarația cu privire la
impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară
activitate profesională în domeniul sănătății
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.09/2018 privind aprobarea
formularului tipizat al Declarației cu privire la

74.1.3

74.1.4

74.2.1

74.2.2

74.2.3

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de realizare

Indicatori

DPFV
SFS

Trimestrul II
(iunie)

Proiecte elaborate și
aprobate

Documente de referinţă

Legea nr.257/2020
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Nr.
d/o

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

82.

83.

Denumirea proiectului
de act normativ

impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară
activitate profesională în sectorul justiției
Proiect de ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii
privind managementul proiectelor de investiţii
capitale, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 185/2015
Proiect de ordin privind aprobarea termenelor de
prezentare a rapoartelor financiare:
 pe semestrul I al anului 2021;
 pe anul 2021
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea
Standardelor Naționale de Contabilitate
Proiect de ordin cu privire la modificarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.119/2013 privind aprobarea
Planului general de conturi contabile
Proiect de ordin privind abrogarea unor Ordine în
domeniul contabilității și auditului
Proiect de ordin cu privire la modul de achitare şi
evidență a plăților la bugetul public național prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul
2022
Proiect de ordin cu privire la aprobarea Ghidului
operațional privind coordonarea şi managementul
asistenței externe
Proiect de ordin privind modificarea Clasificației
bugetare
Proiecte de ordine privind modificarea şi completarea
Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi
Normelor metodologice privind evidența contabilă şi

Subdiviziunea
responsabilă

Documente de referinţă

Termen de realizare

Indicatori

DIP

Trimestrul II
(iunie)

Proiect elaborat și
aprobat

HG nr.1029/2013
HG nr.573/2013

DTS

Proiect elaborat şi
aprobat

Legea nr. 181 /2014 74

DPF
(SPCA)

Trimestrul II
(iunie)
Trimestrul IV
(decembrie)
Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat și
aprobat

Legea nr.287/2017

DPF
(SPCA)

Trimestrul III
(septembrie)

Proiect elaborat și
aprobat

Legea nr.287/2017

DPF
(SPCA)
DTS

Trimestrul IV
(decembrie)
Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat și
aprobat
Proiect elaborat şi
aprobat

Legea nr.287/2017
Legea nr.271/2017
Legea nr.258/2020
HG nr.573/2013

DAE

Trimestrul IV
(decembrie)

Proiect elaborat şi
aprobat

HG nr. 377/2018

DPSB
în comun cu
subdiviziunile
ministerului
DTS

Pe parcursul anului*

Proiect elaborat şi
aprobat

Legea nr.181/2014 27

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
aprobate

Legea nr.113/2007
Recomandările Curții de
Conturi

13

Nr.
d/o

84.

Denumirea proiectului
de act normativ

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 /2015
Proiecte de ordine privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind executarea de casă a
bugetelor componente ale bugetului public național
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.
215/2015

Subdiviziunea
responsabilă

Termen de realizare

Indicatori

DTS

Pe parcursul anului*

Proiecte elaborate şi
aprobate

Documente de referinţă

Legea nr.181/2014
HG nr.573/2013
Recomandările Curții de
Conturi

*Notă: Termenul de realizare nu poate fi prestabilit, deoarece necesitatea elaborării actului normativ parvine pe parcursul anului în funcţie de evoluția situaţie

Lista abrevierilor
AAP – Agenția Achiziții Publice
CTIF – Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
DAE – Direcţia asistență externă
DAP – Direcția achiziții publice
DCU – Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
DDP – Direcţia datorii publice
DEJ – Direcția expertiză juridică
DIP – Direcţia investitii publice
DMAS – Direcția monitorizarea activelor statului
DMI – Direcția managementul instituțional
DPBS – Direcția politici bugetare sectoriale
DPF – Direcția politici financiare
DPFV – Direcţia politici fiscale şi vamale
DPS – Direcţia politici salariale

DPSB – Direcția politici și sinteză bugetară
DTS – Direcţia Trezoreria de Stat
HG – Hotărîrea Guvernului
I.P. ,,CSSM” – Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea
Marcării”
MF – Ministerul Finanțelor
PAG - Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.636/2019
SFAP – Serviciul finanțele autorităților publice
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SFSPS – Secția finanțele în sănătate și protecție socială
SPCA – Secția politici contabile şi audit
SRSF – Serviciul reglementarea sectorului financiar
SV – Serviciul Vamal
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