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INTRODUCERE 

 

Acest Manual Operațional al Proiectului (MOP) stabilește procedurile generale de operare, fiduciare și de 

luare a deciziilor și de monitorizare a rezultatelor privind proiectul de modernizare a administrației fiscale 

(TAMP), implementat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova prin Împrumutul nr. 8624-

MD al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditul # 5829-MD al Asociației 

Internaționale pentru Dezvoltare (AID). 

 

 

 

1. BAZA LEGALĂ ŞI DOCUMENTELE CONSTITUTIVE 

 

Baza juridică pentru prezentul manual operațional o reprezintă Acordul de Finanțare între Republica 

Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (AID) și Acordul de Împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) privind proiectul de 

modernizare a administrației fiscale, ambele din data de 28 iunie 2016, cât și modificări la Acordul de 

finanțare și la Contractul de împrumut din data de 2 august 2019. 

 

 Acordul de finanțare și Acordul de împrumut au fost ratificate de Parlamentul Republicii Moldova prin 

legea nr. 23 din septembrie 2016 și promulgată de președintele Republicii Moldova la 19 octombrie 2016. 

Legile privind ratificarea acordurilor de finanțare și împrumut au fost publicate în Monitorul Oficial al 

Guvernului Republicii Moldova și au intrat în vigoare la 16 decembrie 2016 

 

Proiectul a fost declarat efectiv de către Asociația pentru Dezvoltare Internațională și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 25 ianuarie 2017.  

 

Amendamentele la acordul de finanțare și acordul de împrumut au fost ratificate de Parlamentul Republicii 

Moldova prin legea nr. 140 din 04 octombrie 2019 și promulgată de președintele Republicii Moldova la 18 

octombrie 2019. Legea privind ratificarea modificărilor la Acordurile de finanțare și împrumut a fost 

publicată în Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova și a intrat în vigoare la 01 noiembrie 2019. 

 

Amendamentele nr. 2 la acordul de finanțare și acordul de împrumut au fost ratificate de Parlamentul 

Republicii Moldova prin legea nr. 207 din 26 noiembrie 2020 și promulgată de președintele Republicii 

Moldova la 4 noiembrie 2020. Legea privind ratificarea modificărilor la Acordurile de finanțare și 

împrumut a fost publicată în Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova și a intrat în vigoare la 8 

decembrie 2020. 

 

 

Următoarele documente (fișierele proiectului) guvernează sau afectează într-un fel sau altul modul de 

funcționare a proiectului: 

1. Documentul de evaluare TAMP, inclusiv implementarea generală și planurile de achiziții; 

2. Legea cu privire la ratificarea acordurilor de finanțare și împrumut 

3. Legea privind ratificarea amendamentelor la Acordurile de finanțare și împrumut 

4. Manual operațional TAMP 

Această listă poate fi modificată și ajustată de către echipa de implementare, fără aprobarea prealabilă a 

Comitetul Director al Proiectului și a Băncii Mondiale, dacă este necesar. 
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2. OBIECTIVELE PROIECTULUI, BENEFICIARII, COMPONENTE ȘI INDICATORII 

PRINCIPALI AL PROIECTULUI 

2.1 Obiectivul de dezvoltare 

Obiectivul inițial de dezvoltare al proiectului a fost de a îmbunătăți colectarea veniturilor, conformarea 

fiscală și serviciile prestate contribuabililor. 

 

Viziunea pe termen lung sprijinită de proiect este o administrație fiscală modernă cu procese operaționale 

optimizate, susținute de managementul conformării bazat pe riscuri, cu utilizarea eficace a sistemului de 

comunicare electronică cu contribuabilii, personal calificat și profesionist care contribuie la o administrație 

fiscală eficace și orientată spre contribuabil. Administrația fiscală modernizată va contribui la ameliorarea 

mediului de afaceri și competitivitatea țării. 

 

Pentru a rămâne relevant în contextul pandemiei COVID-19 și a nevoilor imediate ale țării, proiectul va 

trebui să se adapteze. În rezultatul cererii Ministerului Finanțelor din 13 iunie 2020, proiectul a fost 

restructurat cu scopul de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în implementarea măsurilor critice de 

scutire de impozite care vor sprijini operațiunile comerciale și vor sprijini nivelurile de ocupare a forței de 

muncă în contextul pandemiei COVID -19 și îmbunătățirea serviciilor contribuabililor. Pentru a sprijini 

supraviețuirea afacerilor, a spori lichiditatea și a susține nivelurile de ocupare a forței de muncă, Guvernul 

a adoptat două programe de subvenții condiționate temporare: (i) subvenții pentru firmele care au continuat 

să achite salarii / indemnizații în timp ce se aflau în situația de șomaj tehnic și / sau staționare în perioada 

de stare de urgență (subvenții de salarizare);  și (ii) firmelor care acordă, care nu sunt eligibile pentru 

rambursarea TVA conform prevederilor Codului fiscal, dreptul de a primi subvenții pe baza mecanismului 

de rambursare a TVA (subvenții TVA), cu condiția ca companiile să funcționeze după ridicarea primei stări 

de urgență (15 mai 2020) până în decembrie 2020. 

 

Astfel, în contextul restructurării, noul obiectiv al Proiectului este „susținerea supraviețuirii afacerii și 

susținerea ocupării forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19, prin scutiri fiscale temporare și 

îmbunătățirea serviciilor aferente contribuabililor din Republica Moldova”. 

 

2.2 Beneficiarii proiectului 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt contribuabilii (mediul de afaceri și persoanele fizice) care vor 

beneficia direct de sprijinul oferit prin două programe de subvenționare în abordarea impactului fiscal 

negativ al pandemiei COVID 19. 

 

Guvernul Republicii Moldova și instituțiile sale financiare publice vor beneficia de pe urma îmbunătățirilor 

din domeniul eficacității administrative a administrației fiscale.  

 

De asemenea, beneficiarii sunt angajații Serviciului Fiscal de Stat care vor dispune de un mediu de lucru 

îmbunătățit, bazat pe operațiuni simplificate și metodologii noi de lucru, precum și pe o pregătire extinsă 

și acces la cele mai bune practici internaționale oferite de proiect.. 

 

2.3 Indicatori cheie ai proiectului 

 

Următorii indicatori au fost agreați pentru a evalua impactul proiectului asupra dezvoltării (cadrul 

rezultatelor se regăsește în anexa 1): 

 

(a) îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili: 

(i) Timpul necesar pentru conformare cu  impozitele;  

(ii) Îmbunătățirea funcționalității site-ului web al SFS (CBP 3);  
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(iii) Capacitatea angajaților SFS de a presta servicii contribuabili consolidată (CBP 4); 

 (iv) Instrumentul electronic de sondaj al contribuabililor introdus (CBP 5).  

 

(b) Sprijinirea supraviețuirii întreprinderilor și susținerea ocupării forței de muncă prin scutiri 

temporare de impozite în contextul COVID-19 

(iv) Menținerea ocupării forței de muncă și a supraviețuirii afacerilor în contextul pandemiei COVID-19, 

oferind temporar scutiri fiscale (CBP 6) 

 

(c) Indicatori de rezultate intermediare 

(i) Creșterea valorii nominale a accizelor specifice și minime pentru toate produsele din tutun sub poziția 

tarifară 240220 (CBP 1); 

(ii) S-a asigurat că livrările de bunuri de către subiecții insolvenți sunt impozitate cu TVA pe principiul 

taxării inverse (DLI 2); 

(iii) Cadrele juridice stabilite și mecanismele transparente pentru punerea în aplicare a scutirii fiscale 

temporare a întreprinderilor pentru a atenua impactul fiscal negativ al pandemiei COVID-19. (CBP 7) 

(iv) Numărul de accesări ale site-ului web al SFS 

(v) Reducerea arieratelor fiscale 

(vi) Sistemul de instruire la distanță pentru cele mai importante fluxuri de sarcini 

(vii) Satisfacția contribuabililor 

(viii) Sarcinile atribuite inspectorilor SFS sunt finalizate și monitorizate continuu. 

2.4. Componentele proiectului 

Proiectul constă din următoarele părți: 

 

Componenta 1.  Politica fiscală, reformele administrației fiscale și dezvoltarea operațională 

Aceasta este o nouă componentă de finanțare bazată pe rezultate (RBF), introdusă ca urmare a restructurării 

proiectului și are ca scop sprijinirea politicii fiscale, reformelor administrației fiscale și a dezvoltării 

operaționale. Obiectivul său este de a oferi stimulente pentru întreprinderea reformelor politicii fiscale și a 

administrației și obținerea de rezultate de-a lungul celor trei domenii de rezultat ale ODP: îmbunătățirea 

colectării veniturilor, îmbunătățirea conformării fiscale și îmbunătățirea serviciilor contribuabililor. Aceste 

reforme puse în aplicare de Guvern vor fi în domeniile creșterii colectării accizelor și TVA, care sunt 

veniturile fiscale de bază ale Bugetului de Stat al Republicii Moldova; stabilirea condițiilor favorabile 

pentru conformare fiscală; îmbunătățirea calității serviciilor contribuabililor și consolidarea capacității 

instituționale a SFS pentru o mai bună satisfacție a contribuabililor. Acestea se numără printre domeniile 

prioritare ale Strategiei SFS pentru perioada 2020-2023 aprobată prin Ordinul MF nr. 188 din 31.12.2019.  

 

Componenta RBF include furnizarea de finanțare pentru Programul de Cheltuieli Eligibile (PCE) pentru a 

sprijini MF în sporirea eficienței politicii fiscale și a administrației fiscale, inclusiv consolidarea capacității 

operaționale a Serviciului Fiscal de Stat din Moldova, printre altele,  

(i) creșterea valorii nominale a accizelor specifice și minime pentru toate produsele din tutun sub poziția 

tarifară 240220 pentru anul 2021 cu cel puțin 15 la sută comparativ cu accizele din 2020 (CBP 1); 

(ii) asigurarea că livrările de bunuri de către subiecți insolvenți sunt impozitate cu TVA pe principiul taxării 

inverse (DLI 2); 

(iii) îmbunătățirea capacității de utilizare a paginii web al SFS, prin lansarea unui singur site web al SFS, 

care, printre altele, (i) va respecta cerințele persoanelor cu nevoi speciale; (ii) permite contribuabililor să 

depună declarații pe venit în mod electronic prin intermediul contului personal creat pe site; (iii) să fie 

sincronizate cu site-urile web de stat prin schimbul automat de informații (date deschise); (iv) să aibă un 

nou sistem de căutare care să reflecte versiunea finală a documentelor legale, specificând toate modificările 

și completările; și (v) va dispune de un mecanism de feedback prin intermediul serviciului de asistență 

online (chat) (CBP 3);  

(iv) consolidarea capacității personalului SFS de a furniza servicii pentru contribuabili prin elaborarea unui 

manual de deservire a contribuabililor și instruirea personalului SFS în utilizarea acestuia (CBP 4);  

(v) dezvoltarea și implementarea unui instrument electronic de sondaj pentru contribuabili (CBP 5). 
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Componenta RBF 1 în valoare de 2,2 milioane DST (sau echivalentul a 3 milioane USD) este finanțată din 

creditul AID și sunt plătite împotriva PCE la obținerea rezultatelor cheie - Condiții bazate pe performanță 

(PBC / DLI). Descrierea detaliată și calendarul indicativ pentru realizarea DLR-urilor în cadrul fiecăruia 

dintre cele cinci PBC-uri (atât PCB cât și DLR care nu sunt limitate în timp) sunt prezentate în anexa 2. 

 

„DLR” înseamnă cu privire la un PBC / DLI dat, rezultatul pe baza căruia se realizează, suma creditului 

alocat rezultatului menționat poate fi retrasă în conformitate cu prevederile AF. 

DLI/CBP legate de reformele politicii fiscale care se așteaptă să contribuie la îmbunătățirea colectării 

impozitelor sunt: CBP 1 - creșterea valorii nominale a accizelor specifice și minime pentru toate produsele 

din tutun sub poziția tarifară 240220 pentru 2021 cu cel puțin 15 la sută; și DLI 2 - livrări de bunuri de către 

subiecți insolvenți impozitate cu TVA pe principiul taxării inverse.  CBP-urile care vor reflecta rezultatul 

activităților SFS care vizează îmbunătățirea serviciilor contribuabililor, respectarea și consolidarea 

capacității instituționale și a personalului SFS sunt: CBP 3 - îmbunătățirea capacității de utilizare a paginii 

web a SFS; CBP 4: consolidarea capacității personalului SFS de a furniza servicii pentru contribuabili; și 

CBP 5- introducerea unui instrument electronic de sondaj pentru contribuabili 

 

Componenta 2 - Dezvoltare Instituțională 

Furnizarea de sprijin pentru consolidarea performanței SFS și furnizarea serviciilor, inclusiv, printre altele: 

(a) achiziționarea și instalarea de hardware și software tehnic pentru a sprijini funcționarea sistemelor 

informatice și de comunicații existente și viitoare și a echipamentelor de instruire; (b) desfășurarea de 

activități de instruire; și (c) efectuarea de sondaje periodice de satisfacție a contribuabililor; și (d) 

dezvoltarea tehnică și crearea noului site web al SFS cu o capacitate de utilizare îmbunătățită și o 

funcționalitate extinsă pentru a înlocui cele două site-uri web existente. 

 

Două activități ale componentei 2 vor completa componenta 1 RBF. În primul rând o consultanță pentru 

dezvoltarea și crearea noului site web al SFS (în timp ce SFS va dezvolta conceptul, specificațiile tehnice, 

documentele de licitație și modificările necesare ale proceselor de afaceri a SFS). În al doilea rând, 

achiziționarea de gadgeturi specifice (tablete) pentru a sprijini implementarea unui instrument electronic 

pentru evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor cu serviciile furnizate de SFS. 

 

Componenta 3. Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului 

Furnizarea de asistență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem informațional integrat, inclusiv 

furnizarea de programe și software relevante și instruire cu privire la, printre altele, funcțiile sale, raportarea 

managementului și instrumentele de gestionare a documentelor.  

 

STS va continua să dezvolte noi module IT și să asigure integrarea acestora cu restul sistemului folosind 

fonduri proprii ale Guvernului. În schimb, ca răspuns la nevoile de urgență ale pandemiei COVID19, 

componenta va include achiziționarea RMS menită să permită SFS să își desfășoare activitățile operaționale 

cheie de la distanță și astfel să asigure servicii continue contribuabililor. RMS va încorpora două tipuri de 

soluții: (i) sistem de gestionare a sarcinilor pentru digitalizarea întregului proces de atribuire a lucrărilor; și 

(ii) sistem centralizat de comunicare pentru a sprijini opțiunea de lucru de la domiciliu. În plus, lucrul la 

distanță a crescut nevoia de securitate a datelor. În acest sens, în cadrul acestei componente, SFS va procura 

DLP pentru a detecta și preveni încălcările potențiale de date / transmisiile de ex-filtrare a datelor prin 

monitorizarea, detectarea și blocarea datelor sensibile în timpul utilizării (acțiuni finale), mișcării (trafic de 

rețea) și în repaus (stocarea datelor). Astfel, componenta va sprijini achiziționarea de hardware și software 

pentru a asigura modernizarea și continuitatea operațiunilor comerciale ale STS, inclusiv (i) un RMS și (ii) 

un DLP, precum și licențele antivirus planificate inițial pentru servere, computere și echipamente de operare 

a sistemului. 
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Componenta 4. Managementul Proiectului și Managementul Schimbărilor 

 

a) Desfășurarea activităților de consolidare a capacității care sprijină procesul de gestionare a 

schimbărilor Împrumutatului/Destinatarului pentru a implementa activitățile menționate la părțile 1, 2, 3 si 

5 de mai sus, inclusiv: (i) desfășurarea de campanii de conștientizare și activități de formare cu privire la 

punerea în aplicare a respectivelor reforme; și (ii) crearea unui Consiliu consultativ format din 

reprezentanții sectorului privat pentru implicarea cetățenilor; și 

b) Implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului, inclusiv: (i) efectuarea auditurilor proiectului; 

(ii) finanțarea costurilor de exploatare. 

 

Componenta 5 - Menținerea ocupării forței de muncă și supraviețuirea afacerii în contextul 

pandemiei COVID-19. 
Această nouă componentă RBF va oferi finanțare prin PCE pentru a sprijini implementarea programelor de 

subvenționare guvernamentale pentru a atenua impactul fiscal negativ al pandemiei COVID-19. Acesta va 

avea două noi PBC e care nu sunt legate de timp, un calendar indicativ pentru realizarea DLR-lor sub 

fiecare PBC se determină după cum se specifică în anexa 2. 
 

Primul (PBC 6) este axat pe recompensarea obținerii rezultatelor în termeni de continuitate a operațiunilor 

de afaceri și ocupare forței de muncă susținută. Subvenționarea întreprinderilor și a organizațiilor 

necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au stabilit șomaj tehnic și / sau staționar din cauza 

situației epidemiologice (COVID-19). Conform prevederilor pct. 6.1 din Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 

2020, precum și a articolului II alineatul (3) din Legea nr. 69 din 21.05.2020 privind stabilirea măsurilor în 

timpul stării de urgență în sănătatea publică și modificarea unor acte normative, subiectele subvenției sunt 

întreprinderile și organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic 

și / sau staționare, conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 

154/2003. 

 

Mărimea subvenției și categoriile de subiecți cărora li se acordă subvenții în timpul stării de urgență 

declarate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Categorie Mărimea subvenției Suma subvenției 

Subiecții subvenției care 

și-au încetat total sau parțial 

activitatea în conformitate 

cu deciziile Comisiei 

naționale extraordinare de 

sănătate publică și / sau cu 

dispozițiile Comisiei pentru 

situații excepționale ale 

Republicii Moldova 

în cuantumul impozitului pe venit plătit, contribuțiile 

obligatorii de asigurări sociale de stat datorate de 

angajator, contribuțiile individuale obligatorii de 

asigurări sociale de stat și primele obligatorii de 

asigurări sociale de sănătate sub forma unei contribuții 

procentuale datorate de angajator și indemnizația 

aferentă pentru angajați / salariu acordat angajaților 

care sunt șomeri tehnici și / sau staționari 

Cuantumul subvenției calculat la 

nivelul salariatului pe zi de șomaj 

tehnic sau staționar nu va depăși 

suma calculată a impozitului pe 

venit și alte plăți obligatorii legate 

de salariul pentru februarie 2020 

pe zi lucrătoare. 

Acordați subiecților care și-

au încetat activitatea total 

sau parțial, altele decât cele 

specificate mai sus 

în cuantum de 60% din suma plătită a impozitului pe 

venit, a contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale de 

stat datorate de angajator, a contribuțiilor individuale 

obligatorii de asigurări sociale de stat și a primelor 

obligatorii de asigurări sociale de sănătate sub forma 

unei contribuții procentuale datorate de către angajator 

și angajat în legătură cu indemnizația / salariul acordat 

angajaților care sunt șomeri tehnici și / sau staționari. 

Cuantumul subvenției calculat la 

nivelul salariatului pe zi de șomaj 

tehnic sau staționar nu va depăși 

suma de 60% din suma calculată a 

impozitului pe venit, precum și 

alte plăți obligatorii aferente 

salariului pentru februarie 2020 

pe zi lucrătoare. 

 

Al doilea (PBC 7) se va concentra pe stimularea unei implementări eficiente și transparente a programelor 

guvernamentale menționate, asigurarea introducerii unei campanii largi de sensibilizare a publicului și 

utilizarea mecanismelor de petiționare. Astfel, conform art. 8 din art. I din Legea nr. 60/2020, privind 

stabilirea măsurilor de sprijinire a activității antreprenoriale și modificarea unor acte legislative, subiecții 

Programului de rambursare a TVA sunt întreprinderile care sunt înregistrate ca contribuabili TVA și care 

înregistrează sume TVA pentru deducere în perioada ulterioară. 
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Conform punctului 3 din Regulamentul privind rambursările TVA către întreprinderile înregistrate ca 

contribuabili TVA și care înregistrează sume TVA pentru deducere în perioada ulterioară aprobată prin 

Ordinul MF nr. 76 din 16 iunie 2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 20.06 .2020), cererea de 

restituire a TVA se face prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit Direcției Generale 

Administrare Fiscală din raza de deservire sau Direcției Generale Administrare Contribuabili Mari, după 

caz. Cererea este prezentată pe hârtie cu aplicarea semnăturii holografice sau se trimite la adresa de e-mail 

cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de serviciu stabilit în Regulament 

 

Conform punctului 5 din Regulamentul privind rambursarea TVA către întreprinderile înregistrate ca 

contribuabili TVA și care înregistrează sume TVA pentru deducere în perioada ulterioară, subiectul 

impozabil are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente rambursării TVA 

perioadă, indiferent dacă în oricare dintre aceste perioade fiscale a înregistrat TVA pentru plata la buget, la 

îndeplinirea cumulativă a condițiilor specificate la punctul menționat. 

 

De asemenea, punctul 17 din regulamentul menționat, descrie procedura de evaluare a sumei destinate 

rambursării TVA, iar subpunctul 2) din punctul 17 stabilește că, în cazul solicitării rambursării TVA pentru 

mai multe perioade fiscale (luni calendaristice), valoarea cumulată a indicatorilor menționați la subpunctul 

2) este determinată pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea TVA. 

 

Fondurile proiectului alocate pe componente 

 
Nume propus pentru componente Cost propus ($ 

SUA) 

Componenta 1. Politica fiscală, reformele de administrare fiscală și dezvoltarea 

operațională 

3.00 

Componenta 2. Dezvoltare instituțională 0.65 

Componenta 3. Modernizarea infrastructurii și sistemului TI 1.18 

Componenta 4. Managementul proiectelor și managementul schimbărilor 0.17 

Componenta 5. Menținerea angajării și supraviețuirii întreprinderilor în 

contextul pandemiei COVID-19 

15.00 

Total 20.00 

 

 

2.5 Instrument de Creditare 

Instrumentul de creditare pentru TAMP este un cu componente RBF. Selecția instrumentului de creditare 

a urmat considerațiile nevoilor tehnice ale SFS în gestionarea unei reforme instituționale cuprinzătoare. 

Proiectul este finanțat prin creditul AID 5829-MD într-o sumă echivalentă cu cinci milioane trei sute de 

mii de Drepturile Speciale de Tragere (5.300.000 DST) și împrumutul BIRD 8625-MD în valoare de 

douăsprezece milioane cinci sute optzeci de mii de dolari SUA (12,580 milioane USD sau 11.099.836,77 

Euro), ambele însumând un echivalent de 20 milioane USD.  

 

2.6 Perioada implementării proiectului 

Conform Acordului de Finanțare și Acordului de Împrumut, perioada de implementare a proiectului a fost 

25 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021. 

Modificările la Acordul de Finanțare și Acordul de Împrumut au prelungit data de încheiere a proiectului 

până la 30 noiembrie 2023. 

 

2.7 Analiza intermediară a proiectului 

 

O revizuire intermediară a activităților de implementare a proiectului a avut loc în iulie 2020,  anuntînd 

a doua restructurare a Proiectului. 
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Scopul revizuirii intermediare a fost: (i) revizuirea statutului de implementare a proiectului și a 

modalităților de gestionare; (ii) să evalueze realizarea obiectivului de dezvoltare a proiectului și a 

rezultatelor planificate, astfel cum se prevede în acordurile de credit și financiare; (iii) să identifice riscurile 

și planurile de atenuare existente și (iv)  să elaboreze recomandări pentru reviziile necesare activităților 

proiectului, inclusiv restructurarea proiectului. 

 

3. DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI DE IMPLEMENTARE 

3.1. Experții cheie ai proiectului 

 SFS, sub auspiciile Ministerului Finanțelor, este instituția responsabilă de implementare a proiectului. SFS 

va asigura o coordonare adecvată pe intern în cadrul SFS, precum și cu Ministerul Finanțelor și P.I. Centrul 

de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) pentru atingerea obiectivelor proiectului. SFS este 

beneficiarul efectiv al implementării proiectului, Ministerul Finanțelor este instituția ierarhic superioară a 

Serviciului Fiscal de Stat, precum și împrumutatul și destinatarul fondurilor de credit, iar CTIF este 

administratorul sistemului informațional. CTIF a preluat responsabilitățile FiscServInform pentru 

furnizarea de suport IT către SFS începând cu 1 august 2018. Este responsabil pentru gestionarea, 

dezvoltarea, menținerea și asigurarea funcționării sistemului informațional al SFS, iar pe bază de contract 

va sprijini SFS în implementarea SIIMF. Reprezentanții CTIF sunt membri ai Comitetului Director al 

Proiectului și a Consiliului consultativ pentru sectorul privat. 

 

3.2. Comitetul Director al proiectului 

În februarie 2017, SFS a înființat prin Ordin Comitetul Director al Proiectului ca un înalt organism de 

coordonare a proiectului pentru a oferi îndrumare strategică SFS cu privire la problemele legate de 

implementarea proiectului și reformele generale de modernizare a administrării veniturilor și va asigura 

coordonarea dintre agenții. Comitetul cuprinde reprezentanți de nivel înalt a părților interesate în 

gestionarea proiectului, inclusiv MF, SFS (director, șefii departamentelor SFS), IP CTIF, Cancelaria de 

Stat (e-Gov) și prezidat de Directorul SFS. Reprezentanții organizațiilor donatoare și internaționale sunt 

invitați în calitate de observatori.  

Comitetul se întrunește în mod regulat cel puțin semestrial și asigură eficacitatea și calitatea implementării 

TAMP prin următoarele sarcini: 

a. asigură că activitățile proiectului sunt aliniate la strategia STS; 

b. sprijină realizarea obiectivelor proiectului; 

c. prezintă propuneri pentru a depăși dificultățile și gestionarea riscurilor legate de implementarea 

activităților proiectului; 

d. examinează, pe baza documentelor prezentate de echipa de management și parteneri, rapoartele de 

implementare a proiectului și progresele obținute pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului. 

 

3.3. Coordonatorul proiectului și Echipa de Implementare a Proiectului 

Directorul adjunct al SFS este coordonatorul proiectului. Coordonatorul proiectului supraveghează 

implementarea zilnică a proiectului, asigură comunicarea corespunzătoare și procesele de luare a deciziilor 

cu instituțiile din sfera proiectului, monitorizează progresul și asigură finalizarea în timp util a activităților 

proiectului. Coordonatorul de proiect este punctul focal pentru comunicarea instituției cu echipa Băncii 

Mondiale cu privire la problemele legate de proiect. Coordonatorul de proiect lucrează în strânsă colaborare 

cu un consilier rezident a Trezoreriei SUA care oferă suport tehnic SFS în implementarea proiectului.  

 

Coordonatorul proiectului este asistat de echipa de implementare a proiectului conform Ordinului SFS nr. 

533 din 5 octombrie 2018. Echipa de implementare a proiectului asigură coordonarea, monitorizarea și 

raportarea TAMP și cuprinde, printre altele: 

- manager de proiect - șeful Direcției Management Organizațional, 

- specialist financiar (își asumă responsabilitatea pentru gestionarea financiară a proiectului) - Șeful 

departamentului de planificare și analiză financiară; 
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- Specialist IT (își asumă responsabilitatea pentru managementul IT al proiectului) - Șeful Departamentului 

Dezvoltare Informațională,  

- personal din unitatea de implementare a Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale (care a fost 

creat, cu responsabilitatea coordonării implementării aspectelor de achiziții în cadrul TAMP). 

  

 

3.4. Consiliului Consultativ pentru sectorul privat 

SFS a înființat un Consiliu Consultativ pentru sectorul privat care are rolul de a consulta mediul de afaceri 

și societatea civilă cu interes major și de importanță strategică pentru administrația fiscală, în conformitate 

cu condițiile și cerințele de apartenență acceptabile Băncii Mondiale și așa cum este stipulat în AF/AÎ. 

Consiliul consultativ facilitează implicarea contribuabililor și a cetățenilor în implementarea activităților 

TAMP. SFS convoacă întruniri ale Consiliului Consultativ, după caz, sau cel puțin semestrial, pentru a se 

consulta cu sectorul privat cu privire la optimizarea administrării fiscale, implementarea proiectului și alte 

probleme conexe. Consiliul consultativ cuprinde reprezentanți la nivel înalt ai părților interesate cheie ale 

guvernului, inclusiv MF, SFS (Director, Șefii departamentelor SFS), IP ”CTIF”, Publicare periodică 

”Monitorul fiscal FISC.md”, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republica Moldova și este 

prezidat de Directorul SFS. Rezoluția de constituire a Consiliului consultativ a fost aprobată pe 7 aprilie 

2017, prin Ordinul SFS nr. 24 (cu modificările ulterioare). 

 

3.5. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor 

3.5.1 Raport de Progres a Proiectului 

SFS este responsabil pentru monitorizarea, evaluarea și raportarea privind progresul proiectului și realizarea 

rezultatelor și a indicatorilor intermediari. Rapoartele privind progresele proiectului sunt pregătite în formă 

și substanță acceptabile pentru Banca Mondială și includ, printre altele, descrierea stării de implementare a 

proiectului, a activităților realizate și a rezultatelor obținute.  

Cadrul de rezultate. Fiecare raport al proiectului de progres acoperă perioada unui semestru calendaristic și 

va fi furnizat Băncii Mondiale în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul perioadei acoperite 

de acest raport. Rapoartele sunt întocmite de UMP, aprobate de coordonatorul proiectului, prezentate 

directorului SFS și transmise Băncii Mondiale.  

 

3.5.2. Monitorizare, verificare și raportare a CBP  

MF, prin intermediul SFS va monitoriza și raporta Bancii cu privire la realizarea CPB, ca parte a Raportării 

de Progres a Proiectului, nu mai târziu de 45 de zile de la sfârșitul fiecărui an pe durata implementării 

Proiectului, în conformitate cu protocolul de verificare.  

 

MF și SFS vor furniza Băncii Mondiale, în scopul verificării, evidențele care confirmă realizarea fiecărui 

CBP. Mai exact, MF va prezenta proiecte de legi corespunzătoare, legi finale aprobate de Parlament și link-

uri către publicațiile oficiale ale acestor documente. SFS va transmite Ordinele adoptate și va elabora 

rapoarte specifice, care vor fi apoi revizuite și verificate de echipa Băncii Mondiale. Protocolul de verificare 

este atașat în anexa 3.  

 

3.5.3 Sondajul contribuabililor 

Proiectul va finanța implementarea sondajelor pentru evaluarea deservirii contribuabililor din partea SFS. 

Sondajele vor furniza date defalcate pe gen (acolo unde este posibil, ca în cazul contribuabililor individuali) 

și vor monitoriza, de asemenea, orice diferențe de gen în feedback-ul oferit.  Primul sondaj va fi finalizat 

în 2018 și va fi utilizat pentru a stabili o bază de referință pentru îmbunătățirea satisfacției contribuabililor. 

Sondajele de monitorizare vor fi finalizate la fiecare doi ani ulterior pe durata vieții proiectului. 
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4. ACHIZIȚII 

4.1. Dispoziții generale 

Organizarea și implementarea achizițiilor în cadrul TAMP trebuie să asigura că „veniturile 

împrumutului/creditului sunt utilizate numai în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul/creditul, cu 

atenție cuvenită considerațiilor de economie și eficiență și fără a ține cont de aspectele politice sau de altă 

natură, influențe sau considerații non-economice.” 

  

4.2 Documente care reglementează achizițiile 

• Ghidul Băncii Mondiale „Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii non-consulting în cadrul 

împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID”, publicat în ianuarie 2011, revizuit în iulie 2014 

(Instrucțiuni privind Achizițiile); și 

• Ghidul Băncii Mondiale „Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și 

creditelor și granturilor AID de către Debitorii Băncii Mondiale”, publicată în ianuarie 2011, revizuită în 

iulie 2014 (Ghidul consultanților) și 

• cele mai recente instrucțiuni privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în proiecte 

finanțate prin împrumuturi BIRD și credite AID 

• prevederi prevăzute în Acordul Juridic - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare (AID) și Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) ambele din 28 iunie 2016. 

• Planul de achiziții al proiectului, aprobat cu Banca Mondială. 

 

4.3 Persoane cheie în achiziții 

Responsabilitatea generală pentru gestionarea și coordonarea achizițiilor revine SFS, fiind asistat de 

personalul UMP și Comitetul de Evaluare.  

 

Comitetul de evaluare, înființat prin ordin al SFS în mai 2017, este responsabil pentru evaluarea 

propunerilor sau CV-urilor pentru serviciile de consultanță și a sumelor licitate/ofertelor pentru mărfuri. 

UMP va acorda asistență comisiilor de selecție în elaborarea documentelor de ofertare, publicitate, 

colectarea ofertelor/propunerilor/CV-urilor, elaborarea rapoartelor de evaluare, elaborarea contractelor și 

transmiterea lor la Banca Mondială pentru revizuire. Membrii comisiilor de evaluare sunt reprezentanți ai 

departamentelor SFS. Comitetul de evaluare poate crea echipe de evaluare specifice în scopul evaluării 

propunerilor/ofertelor în cadrul pachetelor de achiziții separate. 

Depozitarea documentelor referitoare la achiziții și păstrarea înregistrărilor în cadrul proiectului se face de 

către UMP. Rapoarte de Progres privind achizițiile vor fi transmise Băncii Mondiale conform prevederilor 

acordurilor de finanțare/împrumut. 

 

Mai mult, achizițiile IT în cadrul proiectului urmează să respecte regulile guvernamentale în vigoare.  

Conform Hotărârii Guvernului nr. 544 din 12 noiembrie 2019, SFS repezintă obiectul cerințelor metodice 

privind achizițiile IT. În corespondență cu p.8 din cerințele metodologice, SFS este obligat să: 

- inițieze achiziția de TIC în strictă conformitate cu limitele bugetare planificate și aprobate pe baza planului 

general de achiziții aprobat de Agenția de guvernare electronică (e-AG) în conformitate cu prevederile 

metodologiei; 

- înainte de începerea procesului de achiziții publice, indiferent de categoria riscului său, să cadă de acord 

asupra motivării unei astfel de achiziții cu e-AG, care va lua o decizie cu privire la această chestiune și va 

oferi recomandări cu privire la justificarea și argumentarea adecvării achiziții; 

- înainte de începerea procesului de achiziție, indiferent de categoria sa de risc, vor coordona cu e-AG 

documentația aferentă procesului de achiziție (anunț, termeni de referință, criterii de calificare, termeni de 

referință, sarcină tehnică / specificații etc.) ) 

În plus, SFS este obligat să respecte alte cerințe metodologice în funcție de categoria de risc de achiziție, 

astfel cum este definită prin Hotărârea Guvernului. 
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4.4 Planul de achiziții și STEP 

SFS a elaborat un plan de achiziții pentru implementarea proiectului, care oferă baza pentru procedurile de 

achiziții convenite. Planul de achiziții convenit între SFS și BM este aprobat și semnat de SFS. Planul de 

achiziții va fi publicat și de Banca Mondială pe site-ul său extern. Planul de achiziții este actualizat după 

necesitate pentru a reflecta nevoile reale de implementare a proiectului. Planul de achiziții și toate 

actualizările sale sunt supuse aprobării obligatorii de către Banca Mondială. 

 

Planul de achiziții include următoarele informații: o scurtă descriere a contractului/pachetului de achiziții; 

metoda de selectare; costul estimat al pachetului, etapele cheie a achiziției preconizate (data (luna și anul) 

pentru depunerea documentelor pentru autorizarea Băncii Mondiale, invitația de a depune oferte, data 

încheierii contractului și data finalizării contractului); Revizuirea prealabilă/ post a Băncii Mondiale și orice 

alte informații necesare. Pentru contractele încheiate, numărul contractului, costul real și numele părții 

contractante sunt specificate în PP.  

 Orice procedură de achiziții ar trebui inclusă în planul de achiziții înainte de începutul punerii în aplicare a 

acesteia. 

 

În timpul pregătirii, coordonării și actualizării planului de achiziții și a tuturor operațiunilor de achiziții, 

SFS folosește Urmărirea Sistematică a Schimburilor în Achiziții (STEP), care este un instrument online 

pentru planificarea și urmărirea achizițiilor pentru a pregăti, șterge și actualiza Planul de achiziții și conduce 

toate tranzacțiile de achiziții în cadrul proiectului. Pentru a putea lucra în STEP, SFS a furnizat Băncii 

Mondiale toate detaliile necesare cu privire la persoanele cărora li se va acorda acces la STEP cu definirea 

funcțiilor lor, iar Banca Mondială a creat profilurile corespunzătoare. Informații detaliate despre STEP sunt 

prezentate în manualul utilizatorului STEP. 

 

Întrucât informațiile referitoare la costuri pot fi introduse în STEP doar în dolari USD, în timp ce moneda 

proiectului include EURO și DTS SFS va face conversiile corespunzătoare în dolari USD (folosind un curs 

de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la data aprobării unui plan actualizat de achiziții).  

  

4.5 Documentația utilizată pentru achiziții 

Pentru fiecare contract finanțat de BIRD și AID, între Beneficiar și Banca Mondială sunt convenite în planul 

de achiziții diferite metode de achiziție sau metode de selecție a consultanților, necesitate de precalificare, 

costuri estimate, cerințe prealabile de revizuire și intervalul de timp. 

Pentru achiziții în cadrul finanțării AID și BIRD, SFS va folosi Documentele de licitare standard ale Băncii 

Mondiale (SBD), Forma Standard de Contracte de Consultanță și Cererea de Propuneri (RFP) și 

Formularele Rapoartelor de Evaluare a Ofertelor.  

De asemenea, șabloanele documentelor și formularelor de achiziție elaborate în Regiunea ECA pentru 

achiziții de valoare mică vor fi adaptate pentru a se potrivi necesităților proiectului pentru achiziții, așa cum 

este prezentat în MOP. 

 

4.6 Publicarea achizițiilor 

Notificare Generală de Achiziții (GPN) va fi publicat în ediția online a Development Business (UNDB 

Online) prin care se anunță achiziționarea de bunuri și servicii de consultanță și invitarea furnizorilor și 

consultanților eligibili interesați să își exprime interesul și să solicite orice informații complementare de la 

SFS. GPN va conține informații cu privire la SFS, valoarea și scopul finanțării, domeniul de achiziții care 

reflectă Planul de achiziții și numele, numărul de telefon (sau fax) și adresa (adresele) SFS ca instituție 

responsabilă cu achiziție, precum și adresa unui portal electronic utilizat pe scară largă, cu acces național 

și internațional gratuit sau site-ul web unde va fi postată ulterior Cererea de Exprimare a Interesului (CEI). 

Notificare Specială de Achiziții (SPN) va fi publicat în ediția on-line a portalului Development Business, 

iar în ediția tipărită, la discreția SFS.  Odată cu utilizarea STEP, toate notificările de achiziții vor fi publicate 

automat în UNDB Online, odată aprobate de Banca Mondială.   
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Anunțurile locale vor fi publicate în limba engleză și, la discreția SFS, vor fi, de asemenea publicate în 

limba de stat. Anunțurile trebuie publicate și pe pagina web al SFS. 

Publicațiile de atribuire a contractului se vor face prin publicare automată a contractelor supuse revizuirii 

ulterioare odată cu încărcarea contractului semnat și salvarea datei de semnare a contractului. Anunțul de 

atribuire a contractului va include următoarele informații: numele tuturor ofertanților care au depus o ofertă, 

prețurile ofertei citite la deschiderea ofertei publice, numele ofertantului și prețul evaluat pentru fiecare 

ofertă care a fost evaluată, numele ofertanților respinși și motivele respingerii, numele ofertantului 

câștigător și prețul oferit. Informațiile despre toate contractele atribuite prin contractare directă, indiferent 

de preț, vor fi publicate. Procedurile de achiziție și SBD-urile care urmează să fie utilizate pentru fiecare 

metodă de achiziție sunt prezentate în prezentul Manual operațional al proiectului și în Ghidurile privind 

Achizițiile. 

 

4.7 Metode de achiziție 

Achiziționarea de bunuri și servicii non-consulting. Bunurile și serviciile non-consulting achiziționate în 

cadrul proiectului ar include, printre altele, echipamente pentru centrul de instruire, echipamente minore 

pentru SFS și  servicii logistice pentru activități de instruire. 

Contractele de bunuri și servicii non-consulting sub 100.000 USD pot fi achiziționate prin procedura de 

Shopping, în conformitate cu prevederile punctului 3.5 din Ghidul privind Achizițiile. 

Pragurile pentru metodele de achiziție și selecție sunt prezentate în anexa 4. 

Metode care trebuie aplicate pentru achiziționarea de bunuri și servicii non-consultanță: 

 

(i) Procedura Shopping (SH) va fi utilizată pentru bunuri disponibile, inclusiv software și echipamente 

pentru birou și computer. În conformitate cu politica regională, toate articolele vor avea specificații 

standard, estimate la un cost mai mic decât echivalentul a 100,000 dolari SUA pe contract. Această 

procedură se va baza pe obținerea și compararea ofertelor de preț de la cel puțin trei furnizori, în 

conformitate cu punctul 3.5 din Ghidul privind Achizițiile. 

 

(ii) Licitație Națională Competitiva (NCB). Bunurile care costă mai puțin de echivalentul a 1.000.000 

USD pe contract vor fi achiziționate în conformitate cu procedurile BCN în conformitate cu punctele 3.3 și 

3.4 din Ghidul de Achiziții a Băncii Mondiale folosind documentele convenite și acceptabile pentru Banca 

Mondială; 

 

 

(iii) Contractare Directă. În cazul în care anumite mărfuri sunt disponibile numai de la un anumit 

furnizor sau în cazurile în care se cere compatibilitatea cu echipamentele existente, astfel de mărfuri pot fi 

achiziționate în baza contractării directe (în conformitate cu punctul 3.6 din Ghidul de Achiziții).  

 

Achiziționarea serviciilor de consultanță. Serviciile de consultanță în cadrul proiectului sunt de dimensiuni 

și complexități diferite. Acestea ar include, printre altele: consolidarea capacității de dezvoltare a resurselor 

umane; audit de proiect etc. Selectarea se va face folosind Cererea de Propuneri Standard a Băncii Mondiale 

(SRFP). 

Contractele pentru serviciile de consultanță vor fi combinate în pachete în raport cu calificările și serviciile 

asociate cu scopul de a le face atractive pentru competiție și de a reduce numărul contractelor care urmează 

să fie administrate, luând în considerație modalitățile de implementare. În măsura practicabilității, 

activitățile de instruire vor fi incorporate în contractele de prestare a serviciilor de consultanță. 

Pentru contracte sub echivalentul a 300.000 USD, poate fi utilizată selecția în baza calificării consultanților, 

în conformitate cu punctul 3.7 din Ghidul pentru Selectarea și angajarea consultanților. Lista scurtă poate 

cuprinde numai consultanți naționali, dacă contractele cu companiile sunt de o valoare inferioară a 300.000 

USD. 

Funcționarii guvernului și funcționarii publici pot fi angajați în calitate de consultanți individuali sau ca 

membri ai unei echipe cu finanțare în cadrul AID și BIRD, cu condiția că îndeplinesc cerința de eligibilitate 

în conformitate cu punctul 1.13 litera (d). 

Următoarele metode de selecție vor fi utilizate pentru selectarea serviciilor de consultanță: 
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 (i) Selectarea în baza calificării consultanților (CQS) va fi aplicată la contractarea companiilor pentru 

anumite sarcini din cadrul tuturor componentelor proiectului în cazul când valoarea acestor sarcini nu 

depășește echivalentul a 300,000 dolari SUA per contract și în cazul când se consideră că angajarea unei 

echipe mici de specialiști este mai avantajoasă decât angajarea unei persoane. 

(ii) Consultanți individuali (IC) va fi utilizat pentru angajarea de experți fiduciari și tehnici și pentru 

angajarea consultanților individuali (atât străini cât și naționali) pentru activități specializate, în care sunt 

necesare abilități specifice pentru o perioadă scurtă de timp, la intervale neregulate, includerea cărora în 

pachetul de contracte cu companiile de consultanță descrise mai sus n-ar fi practică. 

(iii) Sursă unică (SS) Metoda va fi utilizată pentru anumite persoane sau instituții de instruire (în 

conformitate cu punctele 3.8 și secțiunea V).  

 

4.8 Frecvența supravegherii achizițiilor 

Specialistul în achiziții al Băncii Mondiale va efectua analize și supraveghere de rutină a achizițiilor. În 

afară de supravegherea prin revizuirea prealabilă efectuată la sediul Băncii Mondiale, se așteaptă efectuarea 

unei misiuni de supraveghere pe an pentru efectuarea revizuirii post-factum a acțiunilor de achiziție. Echipa 

Băncii Mondiale recomandă revizuirea a cel puțin 20 la sută din contractele care fac obiectul revizuirii ex-

post. Documentele de achiziții vor fi păstrate și puse la dispoziție pentru revizuirea ex-post a Băncii 

Mondiale în timpul misiunilor de supraveghere sau în orice alt moment. Un raport a revizuirii ex-post va fi 

pregătit, împărtășit cu SFS și depus în sistemul de revizuire ex-post a achizițiilor. 

 

4.9     Raportare  

SFS pregătește și furnizează Băncii Mondiale un raport privind evoluția achizițiilor nu mai târziu de 31 

decembrie a fiecărui an în perioada implementării proiectului, (Raport de achiziții) sub forma și substanța 

acceptabilă pentru Banca Mondială, care va include, printre altele 

a) descrierea problemelor care au apărut în perioada anterioară datei de prezentare a fiecărui Raport de 

achiziții, de la proiectare la planificare, licitație, implementarea și finalizarea contractului; 

b) o listă de propuneri cu măsuri și acțiuni care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor identificate la 

litera (a) de mai sus; și 

c) un calendar propus pentru implementarea măsurilor și acțiunilor menționate și, ulterior, punerea în 

aplicare sau determinarea punerii în aplicare a acestora, măsurile și acțiunile propuse în cadrul fiecărui 

Raport de achiziții, în conformitate cu termenii și într-o manieră acceptabilă pentru Banca Mondială. 

 

5. PROCEDURI DE DEBURSARE 

În general, debursările Proiectului sunt administrate de către SFS (procesate de Direcția Generală Economie 

și Finanțe și semnate de Directorul STS) cu asistența UMP. 

Mijloacele financiare ale Băncii Mondiale urmează a fi debursate în conformitate cu procedurile standarde 

ale Băncii așa cum este descris mai jos. Documentația justificativă pentru Declarațiile de Cheltuieli (anexa 

8) și Rapoartele Financiare Interimare, aprobate de Banca Mondială, inclusiv rapoartele și certificatele de 

finalizare vor fi păstrate de SFS și UMP și puse la dispoziția Băncii Mondiale în timpul procesului de 

supraveghere și de implementare a proiectului, precum și auditorilor de proiect desemnați 

 

Data curentă de închidere a proiectului este 30 noiembrie 2023, iar termenul limită pentru depunerea 

cererilor de retragere este 31 martie 2024, după cum se specifică în acordurile de finanțare și împrumut și 

modificările acestora. Condițiile de plată sunt descrise în Acordurile de finanțare și împrumut și Scrisoarea 

de plată. Instrucțiuni suplimentare de debursare sunt furnizate în Manualul de împrumut pentru împrumutați 

din februarie 2017. 

 

Acordurile de debursare sunt diferite pentru finanțarea regulată prevăzută pentru componentele 2,3 și 4 ale 

proiectului (componente care nu sunt RBF) și pentru finanțarea aferentă PBC în cadrul componentelor 1 și 

5 ale proiectului. Aceste aranjamente sunt descrise separat în capitolele de mai jos. 
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5.1. Debursare pentru componentele care nu sunt RBF 

 

5.1.1 Contul Desemnat 

Odată ce Proiectul intră în vigoare, Trezoreria de Stat deschide două Conturi Desemnate (CD) pentru SFS 

la Banca Națională a Moldovei unde fondurile vor fi debursate în categoria 1 a împrumutului BIRD și a 

creditului AID. Conturile desemnate în Dolari SUA și EURO vor fi deschise și menținute în condiții 

acceptabile pentru AID și BIRD. Tipul contului desemnat este Segregat. Înainte de a deschide CD este 

necesară o autorizație de la Ministerul Finanțelor. Plafoanele pentru CD sunt prevăzute în DL: pentru BIRD 

- 100.000 EUR, iar pentru AID - 500.000 USD 

 

În afară de CD, la Trezoreria de Stat este deschis un cont de tranzit în MDL, astfel încât plățile către 

furnizorii locali să poată fi efectuate în aceeași zi în care moneda proiectului este convertită în MDL. 

Trezoreria va deschide și va gestiona aceste Conturi Desemnate special pentru acest proiect, către care vor 

fi transferate fondurile AID și BIRD. 

 

5.1.2. Aspecte de debursare și documentația justificativă pentru raportare 

Cererile de retragere care documentează fondurile utilizate din CD vor fi trimise băncii cel puțin trimestrial 

(Anexa 7). În cadrul creditului și împrumutului pot fi utilizate următoarele metode de debursare: 

• Cont desemnat, documentul justificativ fiind Declarația de cheltuieli (SOE). Documentul justificativ de 

plată directă fiind o copie a înregistrărilor (de ex. facturile furnizorilor, garanții pentru plăți în avans și 

reținere etc.). Rambursare, documentul justificativ fiind Declarația de cheltuieli (SOE) în format menționat 

în anexa 2 la DL. 

• Documentul justificativ al angajamentului special fiind o copie a scrisorii de credit. 

 

Frecvența raportării cheltuielilor eligibile plătite din contul desemnat este trimestrială. Pentru a depune 

cereri de retragere și pentru a monitoriza informațiile de plată, Proiectul va utiliza site-ul web securizat 

„Conexiune client” la http://clientconnection.worldbank.org, pentru a descărca aplicații, pentru a 

monitoriza statutului în timp a finanțării și recuperarea informațiilor legate de politici, financiare și achiziții 

aferente. Toate debursările se vor face în conformitate cu acordurile de finanțare pentru proiect și sursele 

de finanțare corespunzătoare. 
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5.1.3 Semnatarii și cererile autorizate 

Directorul SFS, șeful Direcției economie și finanțe din cadrul SFS, șeful adjunct al Direcției economie și 

finanțe din cadrul SFS, au drepturile pentru semnăturile autorizate pentru cererile de retragere și vor fi 

acordate pentru fondurile gestionate de SFS.  

Scrisoarea semnatarului autorizat (ASL) ar trebui să fie furnizat Băncii Mondiale la adresa indicată mai jos, 

furnizând numele (numele) și specimenul (semnăturile) semnatarului (oficialilor) autorizat (i) autorizat (e) 

să semneze cererile: 

Banca Mondială 

1 Dniprovskiy Uzviz 

Kiev, 01010 

Ucraina 

Atenție: Director de țară, ECCU2 

 

Cererile de retragere completate și semnate, împreună cu documentele justificative și cererile de 

angajamente speciale, împreună cu o copie a acreditivului băncii comerciale, vor fi furnizate la adresa 

indicată mai jos: 

Banca Mondială 

Radnicka cesta 80, etajul 9 

Zagreb, HR - 10 000 

Croaţia 

Atenție: Departamentul de împrumuturi 

 

Valoarea minimă a aplicațiilor 

 

Valoarea minimă a aplicațiilor: 

AID 5829-MD - pentru rambursare, plată directă și angajamente speciale este echivalentul a 80.000 USD. 

BIRD 8625-MD - pentru rambursare, plată directă și angajamente speciale este echivalentul a 20.000 EUR. 

 

 

5.2. Condiții de debursare pentru componentele RBF 

 

Rambursarea fondurilor pe care MF și SFS le-au utilizat pentru a realiza CBP-urile este caracteristica 

principală a mecanismului RBF. În această privință, cheltuielile curente anuale ale MF și SFS (de exemplu 

costurile de întreținere fără investiții capitale) au fost identificate drept cheltuieli eligibile pentru 

componenta 1 și parțial pentru componenta 5 a proiectului (PBC 7). În plus față de cheltuielile curente ale 

MF și SFS, pentru PBC 6 al proiectului, cheltuielile subiacente în cadrul a două programe de subvenții 

(program de subvenții legate de șomajul tehnic și / sau staționar și programul de rambursare a TVA) sunt 

considerate programe de cheltuieli eligibile (Anexa 5).  

 

Conform creditului AID, plățile contra CBP / DLR vor fi în USD, iar valoarea în USD va fi stabilită în ziua 

fiecărei plăți, aplicând cursul de schimb DTS / USD al Trezoreriei Băncii Mondiale. Plățile împotriva CBP 

/ DLR-urilor acoperite de împrumutul BIRD se vor face în EUR. Banca va verifica atât realizarea noilor 

CPB / DLR-uri, cât și executarea cheltuielilor eligibile conform Protocolului de verificare convenit înainte 

de plată. Veniturile proiectului împotriva CBP / DLR-urilor realizate vor fi direcționate către un anumit 

cont de buget în USD sau EUR al trezoreriei statului, indicat de Guvern. 

 

Cheltuielile eligibile care stau la baza CPB-urilor și DLR-urilor vor fi incluse în rapoartele auditului anual 

ale Proiectului bazat pe termeni de referință acceptați de Banca Mondială. 

 

Nu există o valoare minimă a cererilor pentru debursări PCE / PBC 

Pentru fiecare dintre CBP-uri, MF va putea retrage sumele de Credit în suma specificată pentru fiecare 

DLR-uri, prezentând: (i) dovezi ale realizării rezultatelor convenite și a condițiilor bazate pe performanță , 

care fac obiectul verificării (anexa 3); și (ii) detaliile cheltuielilor efectuate în cadrul liniilor bugetare 

convenite prin transmiterea către Asociație a rapoartelor financiare preliminare ne auditate care 
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documentează că cheltuielile eligibile au fost suportate. Echipa de lucru  a Băncii va certifica nivelul de 

realizare a unuia sau mai multor DLI / CBP (în raport cu anexarea dovezile / raport furnizat în conformitate 

cu protocolul de verificare) și sumele corespunzătoare în scopul rambursării, exprimate în DST pentru DLI 

/ CBP în conformitate cu AID 5829-MD și exprimate în EUR pentru CBP în conformitate cu BIRD 8625-

MD. Echipa de lucru a Băncii va emite scrisoarea de confirmare a realizării DLI / CBP – lor  în condițiile 

solicitate. 
 

5.2.1 Condiții de retragere 

 

Debursarea pentru plățile legate de componentele RBF vor fi condiționate de îndeplinirea CBP-urilor 

(DLR-uri) și de suma cheltuielilor eligibile efectuate echivalentă sau mai mare decât valoarea CBP-urilor 

raportate (DLR-uri). 

 

5.2.2 Metoda de debursare 

 

 Metoda de debursare în cadrul creditului și împrumutului va fi Rambursarea și documentul justificativ și 

anume: (i) Raportul financiar interimar neauditat (IUFR); (ii) Scrisoare de confirmare a realizării CBP- lui, 

care confirmă nivelul de realizare a CBP și valoarea monetară corespunzătoare (conform tabelului din 

secțiunea IV.A.2 din anexa 2 la acordurile de finanțare și împrumut). 

 

5.2.3 Abordarea scalabilității pentru PBC 6 

Obiectivele CBP 6 vor fi achitate după cum urmează: i) 100% din prețul CPB 6 este plătit dacă 100% din 

rezultatele țintă sunt atinse atât pentru continuitatea activității, cât și pentru nivelul de personal (adică, 75% 

din continuitatea activității și 60% din nivelul de personal); ii) 80% din prețul PBC 6 este plătit dacă cel 

puțin 80% din rezultatele țintă sunt atinse atât pentru continuitatea activității, cât și pentru nivelul de 

personal (adică, minim 60% din continuitatea activității și 48% din nivelul de personal) și iii) 60% din 

Prețul PBC 6 este plătit dacă cel puțin 60% din rezultatele țintă sunt atinse atât pentru continuitatea 

activității, cât și pentru nivelul de personal (adică, minim 45% din continuitatea activității și 36% din nivelul 

de personal). 

 

Debursările pentru cheltuielile eligibile în cadrul componentelor RBF vor fi bazate pe rapoarte și, ca atare, 

vor utiliza rapoartele de execuție bugetară întocmite în mod regulat de MF (modelul este inclus în anexele 

6.1, 6.2, 6.3.). Aceste rapoarte arată atât cheltuielile planificate pentru anul în curs, cât și cheltuielile 

efective executate până în prezent și vor fi incluse în raportul auditului anual al Proiectului. 

 

 

5.3 Alocarea împrumutului/creditului pe categorii 
 

Credit AID 
  

Categoria Suma creditului 

alocat (în DST) 

Procentul de 

cheltuieli care 

urmează a fi 

finanțate  

(1) Bunuri, servicii non-consultanță, serviciile consultanților și 

costuri de instruire și operaționale pentru componentele 2,3 și 4 ale 

Proiectului 

902.500 100% 

(2) PCE din cadrul componentei 1 a proiectului, prin: 
 

100% a sumei 

pentru ILD/RLD 

realizat înainte de 

data acestei 

Scrisori de 

modificare 

  

ILD 1:  Valoare nominală majorată a ratelor specifice și minime 

pentru accizele la toate produsele din tutun de la poziția tarifară 

240220 

0  

ILD 2: Asigurarea ca furnizarea de bunuri de către subiecții 

insolvenți să fie impozitată cu TVA în baza principiului de taxare 

inversă 

476.700 

ILD 3: Utilizabilitate îmbunătățită a site-ului web SFS 0 
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ILD 4: Capacități fortificate ale personalului SFS de a presta servicii 

contribuabililor 

110.000 

ILD 5: Instrument introdus de sondaj electronic în rândul 

contribuabililor 

0 

(3) PCE din cadrul componentelor 1 și 5 ale proiectului, prin:  100% a CBP 

realizate din data 

acestei Scrisori de 

modificare 

CBP 1:  Valoare nominală majorată a ratelor specifice și minime 

pentru accizele la toate produsele din tutun de la poziția tarifară 

240220 

513.300 

CBP 2: Asigurarea ca furnizarea de bunuri de către subiecții 

insolvenți să fie impozitată cu TVA în baza principiului de taxare 

inversă 

0 

CBP 3: Utilizabilitate îmbunătățită a site-ului web SFS 440.000 

CBP 4: Capacități fortificate ale personalului SFS de a presta 

servicii contribuabililor 

110.000 

CBP 5: Instrument introdus de sondaj electronic în rândul 

contribuabililor 

550.000 

CBP 7: Cadre legale și mecanisme transparente stabilite pentru 

punerea în aplicare a facilităților fiscale temporare pentru 

întreprinderi cu scopul de a atenua impactul negativ al pandemiei 

COVID-19  

 

2.197.500 

SUMA TOTALĂ 5.300.000   

 
Împrumut BIRD 

 
Categoria Suma 

împrumutului 

alocat (în EUR) 

Procentul de 

cheltuieli care 

urmează a fi 

finanțate  

(1) Bunuri, servicii non-consultanță, serviciile consultanților și 

costuri de instruire și operaționale pentru componentele 2,3 și 4 ale 

Proiectului 

660.000 100% 

(2) PCE din cadrul componentei 5 a proiectului, prin: 
 

CBP realizată  

100%  CBP 6: Ocuparea menținută și supraviețuirea afacerilor în 

contextul pandemiei COVID-19, prin oferirea unor facilități fiscale 

temporare 

10.439.836,77 

SUMA TOTALĂ 11.099.836,77   

 

6. MANAGEMENT FINANCIAR, CONTABILITATE ŞI RAPORTARE ÎN CADRUL  

COMPONENTELOR NON-RBF ALE PROIECTULUI (COMPONENTELE 2,3 ȘI 4) 

SFS este responsabilă de îndeplinirea funcției de management financiar în cadrul componentelor non-RBF 

ale proiectului, inclusiv planificarea și bugetarea, contabilitatea, fluxul de fonduri, raportarea financiară, 

controlul intern și auditul, fiind asistată de personalul UMP.  

 

6.1 Aspecte organizaționale 

În conformitate cu acordurile proiectului, UMP va oferi sprijin SFS pentru activitățile fiduciare și tehnice 

necesare implementării și gestionării TAMP, inclusiv: 

• întocmirea cererilor de extragere pentru finanțarea activităților Proiectului; 

• gestionarea Conturilor Desemnate ale Proiectului; 

• ținerea evidenței și deservirea conturilor aferente Proiectului și organizarea auditului acestora; 

• elaborarea rapoartelor financiare pentru Proiect; 

• participarea la administrarea procedurilor de licitații și a contractelor din cadrul Proiectului; 

• elaborarea rapoartelor trimestriale consolidate de progres și remiterea acestora în atenția Băncii 

Mondiale nu mai târziu decât patruzeci-și-cinci (45) de zile după expirarea fiecărui trimestru, cu punerea 
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primului astfel de raport la dispoziția Băncii nu mai târziu de sfârșitul trimestrului în care au loc primele 

debursări. 

6.2. Planificarea și formarea bugetului 

Formarea bugetului reprezintă instrumentul principal pentru planificarea financiară, monitorizarea și 

analiza activităților Proiectului. Procesul de bugetare va fi gestionat de personalul de contabilitate al 

Direcției Generale Economie și Finanțe al SFS cu sprijinul personalului UMP, cu transmiterea în continuare 

a informațiilor referitoare la proiect la Ministerul Finanțelor. 

SFS își pregătește bugetul anual în conformitate cu arhitectura sistemului de clasificare bugetară a 

Moldovei. Deoarece proiectele finanțate de Bancă sunt incluse în cadrul general al Bugetului de Stat, 

bugetul proiectului va urma procedura stabilită pentru aprobare, raportare a executării bugetului și 

monitorizare la nivelul Guvernului. 

Acestea includ formularea bugetului, distribuția lunară a alocărilor prin planurile de finanțare și raportarea 

lunară, trimestrială și anuală a execuției bugetare (separat pentru credite și subvenții). Toate activitățile care 

trebuie acoperite sunt enumerate mai jos: 

1. Elaborarea unor pronosticuri pentru cheltuieli și debursări pe trei ani pentru Cadrul bugetar pe termen 

mediu (CBTM); 

2. Pregătirea de către UMP a planului preliminar de achiziții a proiectului; 

3. Coordonarea Planului de achiziții cu Banca Mondială și SFS; 

4. Elaborarea anuală a Pronosticurilor pentru achiziții de către personalul financiar al SFS și UMP; 

5. Pregătirea de către personalul financiar SFS și UMP a Bugetului Anual pentru cheltuielile proiectului 

pe categorii de cheltuieli și activități ale proiectului; 

6. Aprobarea bugetului anual de către SFS prin intermediul Comitetului Director al Proiectului; 

7. Aprobarea repartizării lunare a alocațiilor (pentru credite și granturi); 

8. Ajustări ale bugetelor anuale și ale planurilor de finanțare pe baza progresului implementării 

proiectului; 

9. Elaborarea rapoartelor lunare sumare privind executarea bugetului, ce urmează a fi prezentate MF, 

separat pentru credite și granturi (în conformitate cu formularele aprobate de MF); 

10. Elaborarea rapoartelor trimestriale și anuale privind executarea bugetului, ce urmează a fi prezentate 

MF (în conformitate cu formularele aprobate de MF) 

Execuția bugetului va fi monitorizată prin rapoartele bugetare periodice transmise Ministerului Finanțelor. 

Odată revizuit și avizat de Ministerul Finanțelor, bugetul proiectului va fi inclus în bugetul de stat. Bugetul 

anual aprobat va fi înscris în sistemul de contabilitate și utilizat pentru compararea periodică cu rezultatele 

reale, ca parte a raportării intermediare. 

 

6.3. Fluxul de fonduri și consecutivitatea etapelor 

Conturile desemnate ale SFS sunt deschise la Banca Națională a Moldovei, separat pentru fiecare sursă de 

finanțare în limitele stabilite în Scrisoarea de Debursare a Proiectului. În același timp, vor fi deschise conturi 

de tranzit pentru plăți în monedă națională (MDL). 

Cererea de fonduri poate fi făcută online folosind baza de date „Client Connection”. Înainte de prima plată, 

SFS va transmite Băncii Mondiale specimenul semnăturilor autorizate pentru debursarea fondurilor 

proiectului și va solicita accesul la “Client Connection” prin intermediul coordonatorului local al Băncii 

Mondiale. 

În timpul executării plăților în monedă locală, Trezoreria va asigura transferul fondurilor către furnizorii 

locali în ziua în care sunt prezentate ordinele de plată și va prezenta declarațiile bancare și o copie a 

ordinului de plată ca confirmare a faptului că fondurile au ajuns în contul beneficiarului. 

Următorul grafic reflectă cadrul general al actelor și al fluxurilor de mijloace financiare. 
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Grafic 3. Secvența și fluxul actelor și al mijloacelor financiare la SFS 

 
 

Tabela Graficului 3 

 

SECVENȚA ȘI FLUXUL ACTELOR ŞI AL MIJLOACELOR FINANCIARE 
Etapa Descriere 

1-2 Alimentarea contului desemnat.   

La solicitare, contabilul SFS va pregăti o cerere de extragere [cea din urmă este încorporată în 

procesul automatizat cu software-ul de contabilitate al Proiectului] împreună cu informația 

relevantă de însoțire – Situația cheltuielilor, Lista plăților si contractele cu revizuire prealabilă, 

copii ale facturilor, extrasele bancare și orice alte documente solicitate de furnizorii de resurse 

financiare.  Ulterior, cererea pentru extragere este analizată și aprobată de către Directorul SFS, 

anterior să fie prezentată departamentului pentru împrumuturi al BM pentru alimentarea contului 

desemnat. Prima cerere pentru depozitul inițial în CD va fi prezentată cât de curând după intrarea 

în vigoare a Proiectului. 
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3 -13 Achiziții 

1. Contractele sunt semnate și facturile de la furnizori și consultanți sunt aprobate de către 

SFS, după caz, și apoi sunt transmise pentru efectuarea plății 

 

2. Alte facturi (adică costurile operative ale proiectului) sunt aprobate și plătite de SFS. 

Nota 1: Facturile de la furnizori și consultanți sunt corelate de Specialistul în Achiziții, de 

Managerul de Proiect și de Coordonatorul de Proiect, precum și de șefului Direcției Generale 

Economie și Finanțe la o notă de livrare a mărfurilor sau un document similar, precum și la 

ordinul inițial de achiziție și contract, daca este necesar. Specialistul în Achiziții, Managerul de 

Proiect, precum și Coordonatorul de Proiect aprobă factura. Plățile se efectuează într-una din 

următoarele două modalități, în funcție de sursa de finanțare: (i) din fondurile BM - este pregătit 

un ordin bancar de plată de la CD relevant, iar fondurile sunt transferate de la CD fie direct către 

furnizorul străin, fie prin contul de tranzit către furnizorul/consultantul local. Toate bunurile 

achiziționate prin proiect vor fi primite direct de către SFS (cu participarea UMP). 

Nota 2: Fondurile AID și/sau BIRD nu sunt utilizate pentru finanțarea în prealabil a altor surse 

de finanțare. 

Nota 4: Cont de tranzit - Contul de tranzit este utilizat pentru convertirea resurselor financiare 

din dolari SUA din contul de finanțare desemnat în lei moldovenești și, prin urmare, mijloacele 

financiare ale BM nu sunt păstrate în Contul de tranzit, cu excepția unor perioade foarte scurte 

de timp. 

Nota 5: Dacă sunt necesare tranzacții în numerar cu sume mici - rambursarea către angajat se 

face printr-un cont cu card de debit. Numerarul este utilizat în cazurile instruirilor în străinătate 

pentru costuri de suport logistic (cheltuieli de călătorie etc.) 

14-15 Plăți directe ale Băncii Mondiale Cererile pentru plăți directe sunt trimise de SFS la 

Departamentul de Împrumuturi al Băncii Mondiale atunci când este necesar. Cererea de plată 

este pregătită pe formularul 2380 și este autorizată ca în cazul aplicațiilor normale de retragere 

(vezi mai sus). Banca Mondială efectuează plăți directe furnizorilor conform directivelor. 

 

6.4. Cadrul național pentru politicile în materie de contabilitate 

 

Politica generală de contabilitate a SFS este implementată în strictă conformitate cu prevederile Legii 

contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, a Planului de conturi contabile și a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015), a Clasificației bugetare și a altor acte normative emise de către 

Ministerul Finanțelor, precum și a Regulamentului intern al Direcției Generale Economie și Finanțe a SFS. 

 

Contabilitatea se ține în limba de stat iar valoarea tranzacțiilor este exprimată în moneda națională. 

Tranzacțiile efectuate în valută străină se țin atât în monedă națională, cât și în valută străină. Tranzacțiile 

efectuate în valută străină sunt înregistrate la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Pentru 

evidența contabilă este utilizată contabilitate în partidă dublă. SFS înregistrează elementele contabile 

folosind ambele principii - bazate pe numerar și angajamente. Principiul bazat pe numerar este aplicat 

pentru înregistrările aferente execuției bugetare, iar principiul angajamentelor este aplicat pentru 

înregistrările de venituri și cheltuieli reale, active financiare, nefinanciare, pasive și rezultate. 

 

Noțiuni de bază 

Active nefinanciare sunt active nemonetare, materiale și nemateriale. 

Active nemateriale - active care nu au formă materială, controlate de instituție și utilizate mai mult de un 

an în activitățile de producere, comerciale și de altă natură, precum și în scopuri administrative, sau care 

sunt destinate transmiterii în folosință (locațiune) persoanelor fizice și juridice. 

Active materiale – active care au o formă fizică (mijloace fixe, terenuri, resurse naturale, etc.). 

Active financiare – acțiuni, hârtii de valoare, creanțe, mijloace și depozite bancare. 

Venituri – operațiunile care majorează valoarea netă a activelor. 

Cheltuieli – operațiunile care reduc valoarea netă a activelor. 

Valoarea netă a activelor – diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor. 

Mijloace fixe – active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an. 
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Valori – active, care nu se utilizează în scopuri de producție sau consum, dar se stochează în calitate de 

mijloace de păstrare a costului în timp. 

 

Principii contabile de bază 

Principiile de bază ale contabilității sunt următoarele: 

• continuitatea activității - ce presupune, că situațiile financiare sunt întocmite presupunând că 

autoritatea publică va continua să funcționeze în viitorul previzibil; 

• contabilitatea de angajamente - conceptul de contabilitate care impune ca elementele contabile să 

fie recunoscute pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății mijloacelor bănești; 

• comparabilitate - comparabilitatea situațiilor financiare în perioade contabile diferite poate fi 

asigurată prin aplicarea unor politici contabile similare pe o perioadă lungă de timp; 

• conceptul aspectului dublu - o convenție fundamentală a contabilității care necesită recunoașterea 

tuturor aspectelor (active și pasive) ale unei tranzacții; 

• necompensare - nu este permisă nici o compensare a datoriei pe elemente de activ sau venituri pe 

elemente de cheltuieli, cu excepția compensărilor permise de reglementările legale; 

• coerență - ce presupune menținerea de la o perioadă la alta a modului de prezentare şi clasificare a 

elementelor în rapoartele financiare. 

 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor 

Cheltuielile reprezintă cheltuielile efective efectuate de instituție, confirmate prin documente 

corespunzătoare, inclusiv cheltuieli pentru facturi neplătite și remunerații acumulate. 

Veniturile reflectă plățile primite din vânzarea formularelor standardizate de documente primare cu regim 

special și plăți din închirierea proprietății publice. 

 

 

6.5. Raportarea financiară către AID și BIRD 

Dispoziții generale 

SFS elaborează rapoartele financiare statutare în baza Legii contabilității și în conformitate cu termenele și 

cerințele stabilite de către Ministerul Finanțelor. Rapoartele financiare (cu excepția „Raportul privind fluxul 

mijloacelor bănești"), conțin informații privind operațiunile precedente legate de încasarea sau plata 

mijloacelor bănești și se întocmesc în baza principiului contabilității de angajamente. Raportul privind 

fluxul mijloacelor bănești, spre deosebire de alte rapoarte financiare, se întocmește în baza metodei de casă. 

Situațiile financiare trebuie să respecte următoarele caracteristici calitative: 

a) inteligibilității - tranzacțiile și evenimentele trebuie prezentate în rapoartele financiare într-o manieră 

ușor de înțeles de către utilizatori; 

b) relevanță - informațiile ar trebui să fie relevante pentru evaluarea evenimentelor trecute, actuale și 

viitoare; 

c) fiabilitate - informațiile sunt fiabile și reprezintă fidel tranzițiile, evenimentele, valoarea activelor, 

pasivele, veniturile și cheltuielile, iar informațiile prezentate în rapoartele financiare sunt complete; 

d) comparabilitate/coerență - informațiile prezentate de diferite autorități / instituții bugetare sau rapoarte 

financiare ale unei perioade contabile trebuie să fie comparabile cu alta. 

În cadrul proiectului vor fi întocmite rapoarte financiare interimare ne auditate (IFR), orientate către 

managementul de proiect. SFS va produce un set complet de IFR-uri în fiecare trimestru de-a lungul vieții 

proiectului. Formatul IFR-urilor include: (i) Sursele proiectului și utilizarea fondurilor, (ii) Utilizarea 

fondurilor de către activitatea proiectului; (iii) bilanțul proiectului, (iv) Extrasele din cont desemnat; și (v) 

Planul de retragere a cheltuielilor. Aceste rapoarte financiare vor fi transmise Băncii Mondiale în termen 

de cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic pentru trimestru. Primele IFR 

trimestriale vor fi prezentate după sfârșitul primului trimestru complet, în urma debursării inițiale. 

Rapoartele financiare interimare a proiectului TAMP sunt întocmite pe baza metodei de casă, cu condiția 

ca acestea să fie în mare parte legate de plățile efective efectuate în cadrul Conturilor Desemnate și nu 

există o diferență mare de timp între data ordinului de plată și plata efectivă, precum și de la data generării 

veniturilor și primirea efectivă a fondurilor. Drept urmare, nu vor apărea diferențe semnificative între 

rapoartele financiare și cele de plată. (Notă. Informațiile produse de IFR sunt utilizate pentru rapoartele 
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lunare, trimestriale și anuale de execuție a bugetului transmise Ministerului Finanțelor). Rapoartele 

financiare în scopuri legale, cu excepția situațiilor de fluxuri de numerar, sunt întocmite pe baza metodei 

de angajamente. 

  

Valuta 
Moneda funcțională a proiectului este dolari SUA și Euro, iar evidența contabilă a proiectului este păstrată 

în dolari SUA (USD), Euro și lei moldovenești (MDL). Întrucât partea de finanțare a proiectului este 

prevăzută în Drepturile Speciale de Tragere, SFS va reconcilia periodic diferențele USD/DST care ar putea 

apărea. 

 

Mijloace fixe și elemente de capital 

Mijloacele fixe deținute de SFS sunt prezentate în situațiile financiare (IFR) la prețul din momentul 

achiziționării. Din moment ce organizația nu are careva venituri comerciale, acumularea amortizării nu are 

sens pentru reconcilierea cu veniturile corespunzătoare; astfel, amortizarea nu este reflectată în rapoartele 

respective. 

 

 Valută străină 
Tranzacțiile exprimate în valute altele decât dolarul SUA, sunt convertite la ratele Băncii Naționale a 

Moldovei în vigoare la data efectuării acelor tranzacții. Activele și pasivele monetare în valută sunt 

convertite la ratele în vigoare în ultima zi a perioadei de raportare. Activele și datoriile nemonetare în 

monedă străină sunt convertite la ratele lor istorice. 

 

Recunoașterea veniturilor 

Veniturile sunt recunoscute la momentul recepționării resurselor financiare în contul desemnat. 

Această secțiune sintetizează, de asemenea, formatele convenite de rapoarte financiare (de ex. Rapoarte de 

gestionare a proiectului, rapoarte guvernamentale, rapoarte către autoritățile fiscale), informații aferente 

prezentării rapoartelor (specificând cui, când și unde ar trebui prezentate rapoartele): 

a) Declarațiile Fiscale: 

- Informații privind impozitul individual pentru anul respective; 

- Raport privind primele de asigurare medicală; 

b) Rapoarte către Casa Națională de Asigurări Sociale cu privire la contribuțiile sociale: 

- Raport privind contribuțiile sociale acumulate și plătite; 

d) Formulare REV pentru contribuții individuale plătite pentru fiecare angajat; IFR. SFS urmează să 

producă următoarele IFR-uri (șabloanele sunt anexate în anexa 7): 

- Bilanț; 

- Sursele proiectului și utilizarea mijloacelor financiare; 

- Utilizarea surselor de către componentele/activitățile proiectului, detalii privind cheltuielile 

- Extras din Contul Desemnat 

- Prognoza de numerar a proiectului 

- Raport privind execuția mijloacelor financiare în cadrul fiecărei componente și/sau subcomponente 

- Raport privind monitorizarea achizițiilor. 

 

6.6. Personalul de management financiar 

Direcția Generală Economie și Finanțe a SFS este responsabilă pentru contabilitatea statutară, planificarea 

și analiza financiară în cadrul SFS și va asuma funcția de Management Financiar al proiectului cu sprijinul 

specialistului în management financiar din cadrul UMP. 

SFS are un sistem de control intern adecvat pentru implementarea proiectului, cu o segregare adecvată a 

atribuțiilor între personalul contabil. Împărțirea sarcinilor se realizează conform principiului celor patru 

ochi și principiului segregării sarcinilor. Astfel, procedurile de emitere a ordinelor de plată și pregătirea 

formulelor contabile sunt realizate de două persoane diferite. În același timp, fiecare document de plată este 

reconciliat cu acordul de finanțare de către persoana care face ordinul de plată și șeful departamentului. 

Șeful Direcției Generale Economie și Finanțe din cadrul SFS va deține responsabilitatea principală și 

răspundere pentru menținerea unor aranjamente financiare fiabile pentru proiect, inclusiv efectuarea 
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activității de import-export de date, monitorizarea utilizării mijloacelor financiare, raportare, elaborarea 

metodologiei de păstrare a evidenței, instruirea angajaților și implementarea măsurilor de control intern, 

planificarea și organizarea pentru audit extern și oferirea de îndrumări generale privind problemele legate 

de proiect către restul personalului. 

Șeful Direcției Generale Economie și Finanțe din cadrul SFS va fi responsabil pentru pregătirea planurilor 

financiare și monitorizarea implementării acestora, furnizarea rapoartelor și declarațiilor financiare Băncii 

Mondiale și organizarea auditului financiar. Șeful adjunct al Direcției Generale Economie și Finanțe îl va 

înlocui pe șeful Direcției în timpul absenței acestuia. 

Consultantul pe management financiar din cadrul UMP va oferi sprijin în planificarea și monitorizarea 

utilizării mijloacelor financiare în cadrul proiectului, întocmirea documentelor de plată, întocmirea si 

depunerea situațiilor financiare la Banca Mondială și planificarea și organizarea auditului extern al 

situațiilor financiare ale proiectului. 

 

6.7. Programul de contabilitate 

Direcția Generală Economie și Finanțe a SFS va duce evidența atât pe suport de hârtie, cât și prin utilizarea 

software-ului automat de contabilitate 1-C, versiunea 8.1, elaborat și deservit de „CTIF”, asigurând 

actualizarea permanentă și în timp util a bazei de date cu prevederi financiare și contabile noi. 

Capabilitățile sistemului 1-C vor fi adaptate pentru a utiliza conturi analitice și semne suplimentare 

(clasificări suplimentare legate de conturi specifice), iar toate plățile pentru tranzacțiile aferente proiectului 

vor fi reflectate folosind: 

A) Categoriile de cheltuieli,  

B) Componentele Proiectului și nivelurile suplimentare ale sub-componentelor subordonate, 

C) Sursele de finanțare. 

 

Astfel, sistemul va avea capacitatea de a genera informațiile necesare pentru declarațiile care urmează să 

fie prezentate pentru plăți, precum și pentru IFR-uri. Sistemul trebuie să fie adaptat pentru a utiliza 

informațiile referitoare la fiecare categorie specifică, componentă sau sub-componentă și sursa de finanțare 

pentru buget. Formularele rapoartelor și declarațiilor sunt prezentate în anexa 7 a acestui manual. 

Cel puțin o dată pe săptămână, o copie de back-up a fișierelor ce conțin date se face și se păstrează la birou 

conform unei proceduri stabilite. Dacă este necesar, serviciile de întreținere a sistemului de contabilitate 1-

C vor fi furnizate de o companie care are capacitatea de a furniza astfel de servicii. 

 

6.8. Planul prelucrării periodice 

Următorul tabel indică procedurile periodice pentru operarea software (de exemplu, copie de rezervă a 

datelor, întreținerea datelor), pentru procedurile manuale (de exemplu, reconcilierea formală a rapoartelor 

privind conturile bancare cu registrele contabile ale Proiectului, reconcilierea registrelor AID și BIRD 

pentru debursări), planul convenit al raportărilor din cadrul Proiectului. 

 

Tabel 4. Planul prelucrării periodice 

Frecvența Responsabil Proces 

Periodic, la momentul procesării 

fiecărei cereri de extragere 

SFS și UMP  

 

Verificarea datelor procesate în sistemul 

Client Connection cu registrele Proiectului 

Lunar (3 zile lucrătoare după 

finele lunii) 

Personalul contabil 

al SFS  

 

Prezentarea rapoartelor privind execuția 

bugetară în afara sistemului Trezorerie către 

Ministerul Finanțelor 

Trimestrial sau mai frecvent, la 

utilizarea resurselor financiare 

SFS și UMP  

 

Pregătirea cererilor de extragere 

Trimestrial conform termenului 

specificat de Minister 

Personalul contabil 

al SFS  

Prezentarea rapoartelor detaliate privind 

executarea bugetului către MF 

Trimestrial (până la 45 zile) Personalul contabil 

al SFS și UMP 

Prezentarea FRI către BM 
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Anual Personalul contabil 

al SFS și UMP 

Supravegherea în dinamică a aspectelor de 

audit (licitații, contracte, TdR) 

Anual (la șase luni după finele 

anului) 

Personalul contabil 

al SFS și UMP 

Prezentarea rapoartelor de audit Băncii 

Mondiale 

 

6.9. Procedurile de control intern 

A) Mediu de control - SFS are competența și metodele de organizare pentru a asigura un mediu de 

control adecvat. 

B) Riscuri – Personalul de management financiar al proiectului cuprinde Consultantul în Management 

Financiar din cadrul UMP și personalul de management financiar al Direcției Generale Economie și Finanțe 

a SFS, prin urmare verificările interne și reconcilierea pot fi asigurate de angajații din aceste două structuri 

organizaționale. În plus, pot fi instituite proceduri de aprobare a contractelor, facturilor și a altor documente 

sursă relevante de către Specialistul în Achiziții, Managerul de Proiect și Coordonatorul de Proiect. 

C) Activitățile de Control: 

- Proceduri de autorizare: toate tranzacțiile legate de achizițiile de lucrări și servicii sunt autorizate 

de STS. 

- Segregarea sarcinilor: principalele segregări ar trebui realizate între Coordonatorul Proiectului, 

Managerul de Proiect și Șeful Direcției Generale Economie și Finanțe și va fi responsabil pentru sprijinul 

acordat SFS în planificarea și administrarea achizițiilor de proiecte, inclusiv monitorizarea livrării de bunuri 

și servicii. UMP va fi responsabilă pentru susținerea personalului Direcției Generale Economie și Finanțe 

al SFS, în ceea ce privește gestionarea și raportarea financiară a proiectului. Managerul de proiect, 

Coordonatorul Proiectului și Șeful Direcției Generale Economie și Finanțe vor aproba toate tranzacțiile, 

vor monitoriza activitatea personalului din proiect, vor monitoriza rapoartele acestora etc. 

D) Informație și comunicare – Trebuie să existe o raportare a informației adecvată, prezentată în timp 

util despre implementarea proiectului, cheltuielile din cadrul proiectului și sursele mijloacelor financiare. 

Informațiile urmează a fi furnizate tuturor părților interesate relevante (echipa BM, SFS, Ministerul 

Finanțelor, beneficiarilor proiectului etc.). 

E) Monitorizare – Monitorizarea corespunzătoare a proiectului va fi organizată de echipa de 

supraveghere a BM, precum și de specialiștii UMP și SFS, care vor raporta orice deficiențe care pot apărea 

pe parcurs. SFS și UMP vor fi responsabili de eliminarea oricăror neajunsuri identificate. 

Control Extern 

Activitatea SFS și UMP este verificată și monitorizată de instituții externe: 

1. Curtea de Conturi efectuează controale totale și tematice ale utilizării fondurilor atât din alocări 

bugetare, cât și din sursele proiectului; 

2. Ministerul Finanțelor monitorizează în continuu situația privind cheltuielile, prezentarea rapoartelor 

financiare, a planurilor financiare și informațiilor operaționale ale proiectului; 

3. Banca Mondială verifică utilizarea mijloacelor proiectului, procedurile de plată și raportare. 

 

7. MANAGEMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATEA ȘI RAPORTAREA ÎN CADRUL 

COMPONENTELOR RBF DIN PROIECT (COMPONENTE 1 ȘI 5) 

 

7.1. Cheltuieli anuale recurente pentru MF și SFS (adică, costuri de întreținere fără investiții de 

capital) 

 

Cheltuielile recurente ale Serviciului Fiscal de Stat sunt incluse în bugetul său anual. În al treilea trimestru 

al anului de gestiune, Serviciul Fiscal de Stat elaborează propunerile bugetare pentru anul următor în 

conformitate cu Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a 

propunerilor bugetare pregătite de Ministerul Finanțelor, pe baza prevederilor din Legea finanțelor publice 

și responsabilitatea bugetară-fiscală nr.181 / 2014. Bugetul este aprobat de Ministerul Finanțelor și este 

inclus în bugetul anual de stat. 

  

Executarea alocărilor bugetare, precum și raportarea financiară se realizează în conformitate cu Legea 

contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, planul de conturi din sistemul bugetar și Normele 

metodologice privind raportarea contabilă și financiară în bugetul sistem aprobat prin ordin al Ministerului 
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Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015, clasificarea bugetară aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 

208 din 24 decembrie 2015 și alte acte legislative și normative în vigoare. 

 

Plata cheltuielilor recurente se face prin Trezoreria statului, care este responsabilă pentru autorizarea și, 

dacă este necesar, efectuarea controlului camerelor asupra documentelor de plată depuse. Validările majore 

sunt efectuate de sistemul automat al MF și includ asigurarea: 

• ca plățile să fie efectuate în limita bugetelor aprobate; 

• corectitudinea repartizării cheltuielilor conform planului de conturi și clasificării bugetare integrate; 

• că plățile se încadrează în limitele prevăzute în contractele de achiziție de bunuri, lucrări și servicii, 

înregistrate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; 

• că au fost respectate procedurile corecte de plată. 

 

Raportarea cheltuielilor recurente ale Serviciului Fiscal de Stat se face trimestrial, este prezentată în format 

electronic în Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF) și pe suport de hârtie către 

Ministerul Finanțelor. 

Procedurile descrise mai sus se aplică și în cazul cheltuielilor recurente ale Ministerului Finanțelor. 

 

7.2. Cheltuieli în cadrul programelor de subvenții (program de subvenții legate de șomajul tehnic și 

/ sau staționar și programul de rambursare a TVA) 

 

Procedurile care vor fi aplicate pentru două programe de subvenționare reprezentând cheltuielile eligibile 

în cadrul proiectului vor urma reglementările aprobate de Ministerul Finanțelor. Aceste proceduri includ 

stabilirea eligibilității beneficiarului, modalitatea de aplicare, monitorizare, contabilitate și raportare. 

 

8. AUDITUL PROIECTULUI 

SFS este responsabil pentru organizarea auditului periodic al situațiilor financiare ale proiectului. Auditurile 

anuale ale situațiilor financiare ale proiectului vor fi furnizate Băncii Mondiale în termen de șase luni de la 

sfârșitul fiecărui an fiscal, precum și la închiderea proiectului. Dacă perioada de la data eficacității 

împrumutului până la sfârșitul anului fiscal al SFS nu depășește șase luni, primul raport de audit al 

proiectului poate acoperi situațiile financiare pentru perioada de la inițiere până la sfârșitul celui de-al doilea 

an fiscal . Contractul pentru auditul acordat în primul an de implementare a proiectului poate fi prelungit 

de la an la an cu același auditor, sub rezerva unei performanțe satisfăcătoare. Costul auditului va fi finanțat 

din veniturile din proiect. 

Înainte ca un auditor să fie contractat, ToR vor fi stabiliți de comun acord cu SGF al BM pe țară, iar 

aprobarea „fără obiecții” trebuie să fie primită de la Coordonatorul  Echipei Proiectului TAMP, în 

conformitate cu procedurile pentru achiziții. Aranjamentele pentru organizarea auditului (selecția și 

contractarea auditorului etc.) sunt efectuate de SFS, fiind obligat să ofere auditorilor asistența necesară în 

desfășurarea sarcinilor legate de audit și va semna partea sa a rapoartelor financiare, pentru pregătirea cărora 

este responsabil. Auditul proiectului va efectuat pentru un anul calendaristic, începând cu anul în care are 

loc prima debursare. Fiecare raport de audit trebuie prezentat în termen de șase luni de la sfârșitul acelui an 

calendaristic. Lista auditorilor eligibili este furnizată de specialistul în management financiar din țara BM 

înainte de selectarea auditorilor de proiect. 

 

În conformitate cu „Politica Băncii Mondiale privind accesul la informații” din 1 iulie 2010, care prevede 

ca situațiile financiare auditate să fie puse la dispoziția publicului, rapoartele de audit financiar ale 

proiectului vor fi publicate în termen de șaizeci de zile de la prezentarea raportului de audit către Bancă pe 

site-ul său extern. Rapoartele vor fi publicate în același timp pe site-urile web ale SFS. 

 

Auditul financiar va acoperi situațiile financiare ale proiectului. În cadrul auditului extern, auditorilor li se 

va cere, de asemenea, să verifice cheltuielile eligibile care stau la baza CBP-urilor și DLR-urilor bazăndu-

se pe termenii de referință acceptați de Banca Mondială. 
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Anexa 1 

Cadrul de rezultate 

Țara: MOLDOVA 

Proiect de modernizare a administrării fiscale 

 

Obiectivele de dezvoltare ale proiectului 

Pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor, respectarea impozitelor și serviciile contribuabililor în Republica Moldova 

 

Indicatori de dezvoltare a proiectului în funcție de obiective / rezultate 

Denumirea 

indicatorului 

CBP Nivelul de 

referință 

Sarcini intermediare 

Anul 1 

2018 

Anul 2 

2019 

Anul 3 

2020 

Anul 4 

2021 

Anul 5 

2022 

 

Anul 6 

2023 

Sarcina 

finală 

Îmbunătățirea serviciilor contribuabililor 

Îmbunătățirea 

funcționalitășii site-

ului web SFS (Text) 

CB

P 3 

Există 

două site-

uri web 

disponibil

e (unul 

doar 

pentru 

informare 

și altul 

pentru 

depunerea 

declarațiil

or fiscale 

de către 

contribuab

ili); există 

unele 

lacune în 

funcțional

itatea 

ambelor 

site-uri 

web 

 Site-ul unic  al 

SFS a fost 

lansat cu cel 

puțin 

următoarele 

funcții noi: 

- sprijin pentru 

cerințele 

persoanelor cu 

nevoi speciale; 

- o singură 

pagină web al 

SFS care va 

permite 

contribuabililor 

să depună 

declarațiile de 

venit pe cale 

electronică prin 

contul lor 

personal creat 

pe site; 

  - site web 

STS 

sincronizat cu 

site-urile web 

de stat prin 

schimbul 

automat de 

informații (date 

deschise); 

- nou sistem de 

căutare care va 

reflecta 

versiunea 

finală a 

documentelor 

legale, 

specificând 

toate 

modificările și 

completările; 

-  mecanism de 

feed-back 

disponibil prin 

intermediul 

online-ului 

(chat). (DLR 

3.1) 

Utilizarea 

site-ului 

web al 

SFS de 

către 

contribuab

ili în 

termen de 

o lună de 

la lansare 

(DLR 3.2) 

   Noul site 

web al SFS 

este utilizat 

de 

contribuabili 

Timpul necesar 

pentru colectarea 

impozitelor (ore) 

 186.00 

 

181 180 180 178 175 173 173 
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Capacitatea 

angajaților SFS de a 

presta servicii 

contribuabililor 

consolidată  

 (Text) 

CB

P 4 

Nu există 

un Manual 

privind 

serviciile 

prestate 

contribuab

ililor; 

personalul 

nu a 

beneficiat 

de 

instruiri 

specifice  

- Manualul 

privind 

serviciile 

prestate 

contribuabililor 

elaborat și 

adoptat de către 

SFS  

 (RLD 4.1) 

Toți 

angajații 

eligibili ai 

SFS din 

toate 

oficiile 

sunt 

instruiți  

 (RLD 4.2) 

-   Toți 

angajații 

eligibili ai 

SFS din 

toate oficiile 

sunt instruiți  

 

Instrumentul 

electronic de sondaj 

al contribuabililor 

introdus (Text)  

 

CB

P 5 

Nu este 

disponibil 

un 

instrument 

pentru 

reacțiile 

regulate 

(feedback) 

ale 

contribuab

ililor  

 

- Pilotul 

mecanismului 

electronic de 

sondaj al 

contribuabililor 

este finalizat și 

cursurile de 

instruire pentru 

angajații 

desemnați să 

sprijine 

introducerea 

acestuia sunt 

petrecute și 

introducerea 

este inițiată  

(RLD 5.1)  

 

Raport de 

evaluare a 

rezultatelo

r 

introduceri

i pentru 

șase luni 

de 

implement

are 

 (RLD5.2)  

-   Instrumentul 

este 

implementat

. 

 
Menținerea ocupării și supraviețuirii afacerilor în contextul pandemiei COVID-19 

 

 CBP Nivelul de 

referință 

După 25 

septembrie 

2020 

După 25 

octombrie 

2020 

După 25 

noiembrie 

2020 

După 25 

noiembrie 

2020 

După 25 

ianuarie 2021 

Ținta finală 

 

CBP 6. 

Ocuparea 

susținută și 

supraviețuir

ea afacerilor 

sprijinită în 

contextul 

pandemiei 

COVID-19 

prin 

acordarea 

de facilități 

fiscale 

temporare 

 

 

 

CBP 

6 

Nu sunt 

programe 

guvernamenta

le de sprijinire 

a continuității 

afacerilor și 

susținerii 

ocupării în 

contextul 

COVID-19 

 

CBP 6.1. Cel 

puțin 75% din 

companiile 

beneficiare 

care au primit 

subvenții 

pentru 

achitarea 

alocațiilor / 

salariilor 

până-n 1 

august 2020* 

continuă să 

activeze în 

august 

2020** și 

mențin 

ocuparea 

raportată la un 

nivel de cel 

puțin 60% în 

comparație cu 

aprilie 

2020*** 

 

 

CBP 6.2 „Cel 

puțin 75% 

dintre firmele 

beneficiare 

care au primit 

subvenții pe 

baza 

mecanismulu

i extins de 

rambursare a 

TVA până la 

31 august 

2020, 

continuă să 

își desfășoare 

activitatea în 

septembrie 

2020 și să 

mențină 

raportarea 

locurilor de 

muncă la un 

nivel de cel 

puțin 60% 

comparativ 

cu aprilie 

2020” 

CBP 6.3. Cel 

puțin 75% din 

companiile 

beneficiare 

care au primit 

subvenții în 

vaza 

mecanismului 

extins de 

rambursare a 

TVA din 1 -

30 septembrie 

2020* 

continuă să 

activeze în 

octombrie 

2020** și 

mențin 

ocuparea 

raportată la 

un nivel de 

cel puțin 60% 

în comparație 

cu aprilie 

2020** 

CBP 6.4 

Cel puțin 

75% din 

companiile 

beneficiare 

care au 

primit 

subvenții 

pentru 

achitarea 

alocațiilor / 

salariilor 

continuă să 

activeze în 

octombrie 

2020** și 

mențin 

ocuparea 

raportată la 

un nivel de 

cel puțin 

60% în 

comparație 

cu aprilie 

2020*** 

 

 

CBP 6.5. Cel 

puțin 75% din 

companiile 

beneficiare 

care au primit 

subvenții în 

baza 

mecanismului 

extins de 

rambursare a 

TVA din 1 

octombrie 

până-n 30 

noiembrie 

2020* 

continuă să 

activeze în 

decembrie 

2020** și 

mențin 

ocuparea 

raportată la un 

nivel de cel 

puțin 60% în 

comparație cu 

aprilie 

2020***. 

75% dintre 

firmele 

beneficiare, 

care au primit 

subvenţii în 

baza statului 

de plată și a 

mecanismului 

extins de 

rambursare a 

TVA 

continuă să 

activeze, 

menţinând un 

nivel raportat 

de ocupare a 

forţei de 

muncă la 60% 

din nivelul 

pentru aprilie 

2020 
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Denumirea 

indicatorului 

CBP Nivelul 

de 

referință 

Sarcini intermediare 

Y 1 

2018 

Y 2 

2019 

Y 3 

2020 

Y 4 

2021 

Y 5 

2022 

 

Y 6 

2023 

Ținte finale 

 
Indicatori de rezultat intermediari 

Gardul de 

satisfacție al 

contribuabililor 

(text) 

 Persoan

e 

juridice 

-76,3% 

Persoan

e fizice – 

69,2% 

 

Sondaju

l de bază 

realizat 

cu date 

dezagre

gate pe 

sexe, 

rezultate 

și 

acțiuni 

sugerate 

ale SFS 

pentru a 

aborda 

deficien

țele sunt 

publicat

e pe 

site-ul 

web al 

SFS. 

Persoane 

juridice - 

83,9% și 

Persoane fizice 

- 76,1%. 

Creșterea 

satisfacției - 

10% 

(comparativ cu 

valoarea 

inițială). 

Sondajul final 

realizat cu date 

dezagregate pe 

sexe, rezultate 

și acțiuni 

sugerate ale 

SFS pentru a 

aborda 

punctele slabe 

sunt publicate 

pe 

site-ul SFS. 

    Creșterea 

gradului de 

satisfacției - 

10% 

(comparativ 

cu valoarea 

inițială). 

Sondajul 

final 

realizat cu 

date 

dezagregate 

pe sexe.    

Rezultatele 

și acțiunile 

sugerate ale 

SFS pentru 

soluționarea 

deficiențelo

r sunt 

publicate pe 

site-ul web 

al SFS. 

Sistem de 

instruire la 

distanță pe cele 

mai importante 

domenii (Text) 

 Nu sunt 

identific

ate 

program

e și 

cursuri 

de 

instruire  

Șapte 

program

e de 

instruire 

la 

distanță 

pe 

domenii 

identific

ate și 

dezvolta

te 

Zece programe 

de instruire la 

distanță pe 

domenii 

identificate și 

dezvoltate 

Doispreze

ce 

programe 

de 

instruire la 

distanță pe 

domenii 

identificat

e și 

dezvoltate 

Cursuri de 

instruire cu 

subiecte și 

conținut de 

importanță 

majoră pentru 

SFS plasate 

pe platformă 

și disponibile 

pentru 

instruire. 

-  Toate 

cursurile 

identificate 

de instruire 

la distanță 

pentru a 

sprijini cele 

mai 

importante 

procese de 

lucru, 

dezvoltate și 

actualizate 

Numărul 

accesărilor pe 

pagina web a 

SFS (cifră) 

 3,570,00

4 

3900000 6 900 000 7 000 000 7 050 000 7 100 

000 

7 150 

000 

7 150 000 

Reducerea 

arieratelor 

(procent) 

 8,50  6,68 5 6,48 6,48 6,48 6.48 

Sarcinile 

atribuite 

inspectorilor 

sunt finalizate și 

monitorizate 

continuu 

(Procent) 

 0,00    100   100 

Valoarea 

nominală a 

cotelor specifice 

și minime ale 

accizelor pentru 

toate produsele 

de tutun din 

cadrul poziției 

CBP 

1 

Cotele 

specifice 

și cotele 

minime 

ale 

accizelor 

în 

funcție 

de 

tipurile 

 Proiectul de 

Lege privind 

modificarea 

Codului Fiscal 

care urmărește 

majorarea 

cotei specifice 

și cotei 

minime atât 

pentru 

Parlament

ul a 

adoptat 

Legea 

(RLD 1.2) 

Majorarea 

cotelor 

specifice a 

intrat în 

vigoare. 

(RLD 1.3) 

  Majorarea 

cotelor 

specifice a 

intrat în 

vigoare. 
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tarifare 240220 

majorată  

 

de 

produse 

de tutun 

după 

cum sunt 

stabilite 

în Codul 

Fiscal al 

Republic

ii 

Moldova 

în 2017  

 

țigaretele cu 

filtru, cât și 

pentru 

țigaretele fără 

filtru cu cel 

puțin 15% 

pentru fiecare 

pentru anul 

2021 

comparativ cu 

cotele 

accizelor din 

2020 remis 

Parlamentului.

(RLD 1.1) 

Impozitarea cu 

TVA a livrărilor 

de bunuri ale 

subiecților 

insolvabili în baza 

principiului 

taxării inverse 

asigurată 

CBP 

2 

Din 

cauza 

lacunei 

juridice 

în 

preveder

ile care 

stipuleaz

ă 

procesul 

de 

anulare a 

datoriilo

r în 

moment

ul 

transferu

lui TVA 

colectate 

subiectul 

insolvab

il nu 

dispune 

de 

lichidităț

i și 

aceasta 

creează 

pierderi 

bugetare 

 Proiectul de 

lege privind 

modificarea 

Codului fiscal 

( Titlul 3, art 

93, 94,  102 și 

105) remis la 

Parlament 

(RLD 2.1)  

Parlament

ul a 

adoptat 

modificări

le în 

Codul 

fiscal și 

ele au 

intrat în 

vigoare 

(RLD 2.2) 

-   Modificăril

e adoptate 

la Codul 

fiscal au 

intrat în 

vigoare 

   Până-n 

august 

2020 

Până-n 

septembrie 

2020 

Până-n 

octombri

e 2020 

Până-n 

noiembrie 

2020 

Până

-n 

dece

mbri

e 

2020 

Până-n 

februar

ie 2021 

 

CBP 7. Cadru 

legal constituit și 

mecanisme de 

transparență 

stabilite pentru 

implementarea 

facilităților fiscale 

temporare pentru 

companii întru 

atenuarea 

impactului fiscal 

negativ al 

pandemiei 

COVID-19  

 

CBP 

7 

Cadre 

legale 

pentru 

mecanis

mele de 

susținere 

a 

colectări

i 

venituril

or fiscale 

prin 

sprijinire

a 

continuit

ății 

afacerilo

r, care să 

asigure 

CBP 

7.1. 

Regula

mentul 

privind 

implem

entarea 

subvenți

ilor 

pentru 

achitare

a 

alocațiil

or / 

salariilo

r este 

aprobat 

și, 

printre 

CBP 7.2. 

Regulamentul 

privind 

implementarea 

subvențiilor în 

baza unui 

mecanism 

extins de 

rambursare a 

TVA este 

aprobat și, 

printre altele, 

include măsuri 

de verificare a 

eligibilității și 

mecanisme de 

soluționare a 

reclamațiilor 

CBP 7.3. 

Campania 

de 

conștienti

zare 

publică și 

suport 

pentru 

contribua

bili în 

obținerea 

subvențiil

or și 

rambursăr

ii TVA 

este 

introdusă 

și în 

derulare 

CBP 7.4. 

Raportul de 

realizare a 

implementării 

programului 

de 

subvenționare 

a salariilor 

este făcut 

public 

 

 

CBP 

7.5. 

Rapo

rtul 

interi

m 

privin

d 

imple

ment

area 

progr

amul

ui de 

ramb

ursar

e a 

TVA 

este 

CBP 

7.6. 

Raportu

l privind 

program

ul de 

ramburs

are a 

TVA, 

acoperin

d plățile 

efectuat

e pentru 

cererile 

primite 

de la 

începutu

l 

program
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transpar

ență nu 

sunt 

disponib

ile 

 

altele, 

include 

măsuri 

de 

verificar

e a 

eligibilit

ății și 

mecanis

me de 

soluțion

are a 

reclamaț

iilor 

 

 

 publi

cat 

 

 

 

 

 

ului 

până-n 

decembr

ie 2020 

este 

publicat 
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Anexa 2  

Condiții bazate pe performanță, Rezultate legate de debursare, orar indicativ pentru realizarea 

RLD în cadrul fiecărui CBP și sumele alocate pentru fiecare CBP/RLD 

 

Condiții bazate pe 

performanță 

 Rezultate legate de debursare 

Nivel de 

referință 

Rezultat planificat a fi realizat 

în anul 1 

(Dec-2019) 

Rezultat 

planificat a fi 

realizat în 

anul 2 

(Dec-2020) 

Rezultat 

planificat a 

fi realizat în 

anul 3 

(Dec-2021) 

CBP 1. Valoarea 

nominală a cotelor 

specifice și minime 

pentru toate 

produsele de tutun 

din cadrul poziție 

tarifare 240220 

majorată 

 

Cotele 

specifice și 

cotele minime 

ale accizelor 

în funcție de 

tipurile de 

produse de 

tutun după 

cum sunt 

stabilite în 

Codul Fiscal 

al Republicii 

Moldova în 

2017 

Proiectul de Lege privind 

modificarea Codului Fiscal 

care urmărește să majoreze 

cota specifică și cota minimă 

pentru țigaretele atât cu filtru, 

cât și fără filtru cu minim 15 % 

pentru anul 2021 comparativ 

cu cotele accizelor din 2020 

remis Parlamentului. (RLD 1.1) 

Parlamentul 

a adoptat 

legea (RLD 

1.2) 

Majorarea 

cotelor 

specifice a 

intrat în 

vigoare. 
(RLD 1.3) 

Suma de finanțare: DTS 513,300 (USD 

700,000) 

DTS 256,650  

(USD 350,000) / 50% din CBP 1 

DST 102,660 

(USD 

140,000)/ 20% 

DTS 153,990 

(USD 

210,000)/30

% 

DLI 2. Asigurat că 

livrările de bunuri 

de către subiecții 

insolvabili sunt 

impozitate cu TVA 

în baza principiului 

taxării inverse 

 

Din cauza 

lacunei 

juridice în 

prevederile 

care stipulează 

procesul de 

anulare a 

datoriilor în 

momentul 

transferului 

TVA colectate 

subiectul 

insolvabil nu 

dispune de 

lichidități și 

aceasta 

creează 

pierderi 

bugetare 

Proiectul de Lege privind 

modificarea Codului Fiscal al 

Republicii Moldova (titlul 3, 

art. 93, 94, 102, 115) remis 

Parlamentului (RLD 2.1) 

Parlamentul 

a adoptat 

modificările 

în Codul 

Fiscal și ele 

au intrat în 

vigoare. 

 

Suma de finanțare DTS 476,700 (USD 

650,000) 

DTS 333,690 

(USD 455,000)/ 70% din CBP 2 

DTS 143,010 

(USD 

195,000)/ 30% 
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Condiții bazate pe 

performanță 

 Rezultate legate de debursare 

Nivel de 

referință 

Rezultat planificat a fi realizat 

în anul 1 

(Dec-2019) 

Rezultat 

planificat a fi 

realizat în 

anul 2 

(Dec-2020) 

Rezultat 

planificat a 

fi realizat în 

anul 3 

(Dec-2021) 

CBP 3. Posibilități 

de utilizare a 

paginii web a SFS 

îmbunătățite 

Referință: Sunt 

disponibile 

două pagini 

web (una doar 

pentru 

informare și 

una pentru 

depunerea 

declarației pe 

venit de către 

contribuabili); 

există careva 

lacune în 

funcționalitatea 

ambelor pagini 

web 

 

O singură pagină web a SFS 

lansată cu cel puțin 

următoarele caracteristici:  

- sprijinirea cerințelor 

persoanelor cu nevoi speciale; 

 - o singură pagină web a SFS 

care va permite 

contribuabililor să depună 

declarațiile cu privire la venit 

în regim electronic prin 

intermediul conturilor proprii 

create pe pagină; 

 - pagina web a SFS 

sincronizată cu paginile web 

de stat prin intermediul 

schimbului automatizat de 

informații (date deschise);  

- sistem nou de căutare care va 

reflecta versiunea finală a 

actelor juridice, specificând 

toate modificările și 

completările;  

- mecanism de reacții 

disponibil prin intermediul 

serviciului de asistență online 

(chat). (RLD 3.1) 

Utilizarea 

paginii web a 

SFS de către 

contribuabili 

în decursul 

primei luni 

de la lansare  
(RLD 3.2) 

 

Suma de finanțare: DTS 440,000 (USD 

600,000) 

DTS 330,000   

(USD 450,000) / 75% din CBP 3 

DTS 110,000 

(USD 

150,000) /25% 

 

CBP 4. Capacitatea 

angajaților SFS de 

a presta servicii 

contribuabililor 

consolidate   

Nu există un 

Manual privind 

serviciile 

prestate 

contribuabililor; 

personalul nu a 

beneficiat de 

instruiri 

specifice 

Manualul privind serviciile 

oferite contribuabililor este 

elaborat și adoptat de către 

SFS. (RLD 4.1) 

Toți angajații 

eligibili ai 

SFS 

localizați în 

toate oficiile 

sunt instruiți. 
(RLD 4.2) 

 

Suma de finanțare:DTS 220,000 (USD 

300,000) 

DTS 110,000 

(USD 150,000) /50% din CBP 4 

DTS 110,000 

(USD 

150,000)/50% 

 

CBP 5. 

Instrumentul 

electronic de sondaj 

al contribuabililor 

introdus 

Nu este 

disponibil un 

instrument 

pentru reacțiile 

regulate 

(feedback) ale 

contribuabililor 

Pilotul mecanismului 

electronic de sondaj al 

contribuabililor este finalizat și 

cursurile de instruire pentru 

angajații desemnați să sprijine 

introducerea acestuia sunt 

inițiate (RLD 5.1) 

Raport de 

evaluare a 

rezultatelor 

introducerii 

mecanismulu

i pentru o 

periodă de 
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Condiții bazate pe 

performanță 

 Rezultate legate de debursare 

Nivel de 

referință 

Rezultat planificat a fi realizat 

în anul 1 

(Dec-2019) 

Rezultat 

planificat a fi 

realizat în 

anul 2 

(Dec-2020) 

Rezultat 

planificat a 

fi realizat în 

anul 3 

(Dec-2021) 

șase luni de 

implementar

e (RLD 5.2) 

Suma de finanțare: DTS 550,000 (USD 

750,000) 

DTS 440,000 

(USD 600,000) / 80% din CBP 5 

DTS 110,000 

(USD 

150,000)/20% 

 

Total 
DTS 220000 

USD (3000000) 
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Noi condiții bazate pe performanță, cronologie indicativă pentru realizarea DLR-urilor și sume alocate pentru PBC-uri / DLR-uri 

   

Performance Based 

Conditions 

 Disbursement-Linked 
Results 

Baseline Results to be achieved by 

After 

September 25, 

2020 

After October 25, 

2020 

After November 

25, 2020 

After November 

25, 2020 

January 2021  

CBP 6. Ocuparea susținută 

și supraviețuirea afacerilor 

sprijinită în contextul 

pandemiei COVID-19 prin 

acordarea de facilități 

fiscale temporare 

 

Nu sunt programe 

guvernamentale de 

sprijinire a 

continuității 

afacerilor și 

susținerii ocupării 

în contextul 

COVID-19 

CBP 6.1. Cel puțin 

75% din companiile 

beneficiare care au 

primit subvenții 

pentru achitarea 

alocațiilor / salariilor 

până-n 1 august 

2020* continuă să 

activeze în august 

2020** și mențin 

ocuparea raportată la 

un nivel de cel puțin 

60% în comparație cu 

aprilie 2020*** 

 

CBP 6.2 „Cel puțin 

75% dintre firmele 

beneficiare care au 

primit subvenții pe 

baza mecanismului 

extins de rambursare 

a TVA până la 31 

august 2020, 

continuă să își 

desfășoare 

activitatea în 

septembrie 2020 și 

să mențină 

raportarea locurilor 

de muncă la un nivel 

de cel puțin 60% 

comparativ cu 

aprilie 2020” 

CBP 6.3. Cel puțin 

75% din companiile 

beneficiare care au 

primit subvenții în 

vaza mecanismului 

extins de rambursare 

a TVA din 1 -30 

septembrie 2020* 

continuă să activeze 

în octombrie 2020** 

și mențin ocuparea 

raportată la un nivel 

de cel puțin 60% în 

comparație cu aprilie 

2020** 

 

CBP 6.4 Cel puțin 

75% din companiile 

beneficiare care au 

primit subvenții 

pentru achitarea 

alocațiilor / salariilor 

continuă să activeze 

în octombrie 2020** 

și mențin ocuparea 

raportată la un nivel 

de cel puțin 60% în 

comparație cu aprilie 

2020***  

 

CBP 6.5. Cel 

puțin 75% din 

companiile 

beneficiare care 

au primit 

subvenții în baza 

mecanismului 

extins de 

rambursare a 

TVA din 1 

octombrie până-n 

30 noiembrie 

2020* continuă să 

activeze în 

decembrie 

2020** și mențin 

ocuparea 

raportată la un 

nivel de cel puțin 

60% în 

comparație cu 

aprilie 2020***. 

 

Sume de finanțare: 12.000.000 USD 
2.000.000 USD / 

16,7% din PBC 6 

2.500.000 USD / 

20,8% **** 

2.500.000 USD / 

20,8% 

2.500.000 USD / 

20,8% 
USD 2,500,000/ 

20,8% 

 

 Până-n august 

2020 
Până-n septembrie 

2020 

Până-n octombrie 

2020 
Până-n noiembrie 

2020 
Până-n decembrie 

2020 
Până-n februarie 2021 

CBP 7. Cadru legal 

constituit și mecanisme de 

transparență stabilite 

pentru implementarea 

facilităților fiscale 

temporare pentru companii 

întru atenuarea impactului 

fiscal negativ al pandemiei 

COVID-19  

Cadru legal pentru 

mecanismele de 

susținere a 

colectării 

veniturilor fiscale 

prin sprijinirea 

continuității 

afacerilor, care să 

asigure 

transparență nu 

CBP 7.1. 

Regulamentul 

privind 

implementarea 

subvențiilor pentru 

achitarea alocațiilor 

/ salariilor este 

aprobat și, printre 

altele, include 

măsuri de 

CBP 7.2. 

Regulamentul 

privind 

implementarea 

subvențiilor în baza 

unui mecanism 

extins de rambursare 

a TVA este aprobat 

și, printre altele, 

include măsuri de 

CBP 7.3. Campania 

de conștientizare 

publică și suport 

pentru contribuabili 

în obținerea 

subvențiilor și 

rambursării TVA este 

introdusă și în 

derulare 

 

CBP 7.4. Raportul de 

realizare a 

implementării 

programului de 

subvenționare a 

salariilor este făcut 

public 

 

CBP 7.5. Raportul 

interim privind 

implementarea 

programului de 

rambursare a TVA 

este publicat 

 

CBP 7.6. Raportul privind 

programul de rambursare 

a TVA, acoperind plățile 

efectuate pentru cererile 

primite de la începutul 

programului până-n 

decembrie 2020 este 

publicat 
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 este disponibil verificare a 

eligibilității și 

mecanisme de 

soluționare a 

reclamațiilor 

 

verificare a 

eligibilității și 

mecanisme de 

soluționare a 

reclamațiilor 

Sume de 

finanțare: 

2.197.500 DST 

(3.000.000 

USD) 

219.750 DST 
(300.000 USD) / 
10% din PBC 7 

219.750 DST 
(300.000 USD) / 
10% 

513.300 DST 
(700.000 USD) / 
23% 

512.750 DST 
(700.000 USD) / 
23% 

366.250 DST 
(500.000 USD) / 
16,7% 

366.250 DST 
(500.000 USD) / 
16,7% 

 

Total pentru PBC 6 și PBC 7 
USD (15 000 000) 
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Anexa 3 

Protocolul de verificare a indicatorilor legați de debursare  

CBP 1 Valoarea nominală a cotelor specifice și minime pentru toate produsele de tutun din cadrul poziție tarifare 

240220 majorată 

Sursa de date/Agenția Ministerul Finanțelor din Moldova / Monitorul Oficial 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

 

 

Procedura 

Pentru RLD 1.1. – revizuirea dovezii conform căreia proiectul de lege a fost depus și este înregistrat în Parlament 

Pentru  RLD 1.2 –  revizuirea dovezii conform căreia Parlamentul a adoptat Legea, iar aceasta din urmă este publicată 

în Monitorul Oficial 

Pentru  RLD 1.3. –   revizuirea unei dovezi că accizele menționate au intrat în vigoare 

DLI 2 Asigurat că livrările de bunuri de către subiecții insolvabili sunt impozitate cu TVA în baza principiului taxării 

inverse. 

Sursa de date / Agenția Ministerul Finanțelor din Moldova / Monitorul Oficial 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

 

Procedura 
Pentru  RLD 2.1. -  revizuirea dovezii conform căreia proiectul de Lege a fost depus și este înregistrat în Parlament 

Pentru  RLD 2.2. –  revizuirea unei probe conform căreia Parlamentul a adoptat Legea este publicată în Monitorul 

Oficial și toate modificările menționate au intrat în vigoare 

CBP 3 Posibilități de utilizare a paginii web a SFS îmbunătățite 

Sursa de date / Agenția Serviciul Fiscal de Stat 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

Procedura Pentru  RLD 3.1. – revizuirea rapoartelor elaborate de SFS, inclusiv detalii privind evaluarea site-ului web și testarea 

noilor sale funcții 

Pentru  RLD 3.2. -   analiza rapoartele elaborate de SFS cu privire la utilizarea site-ului web, care trebuie să includă cel 

puțin: numărul de vizite; numărul de feedback-uri primite; numărul de declarații fiscale depuse 

CBP 4 Capacitatea angajaților SFS de a presta servicii contribuabililor consolidate   

Sursa de date / Agenția Serviciul Fiscal de Stat 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

Procedura Pentru  RLD 4.1. –  revizuirea dovezii adoptării de către SFS a Manualului de deservire a contribuabililor 

Pentru  RLD 4.2. –  examinează rapoartele produse de SFS cu privire la personalul instruit în Manualul  de deservire a 

contribuabililor 

CBP 5 Instrumentul electronic de sondaj al contribuabililor introdus 
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Sursa de date / Agenția Serviciul Fiscal de Stat 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

 

Procedura 

Pentru  RLD 5.1. –   revizuirea dovezii elaborării Ordinului SFS privind desfășurarea pilotului instrumentului de sondaj 

electronic al contribuabililor și revizuirea Raportului SFS privind pilotarea pentru a documenta mecanismul de feedback 

pilotat, analiza feedback-ului și ajustările făcute pentru a îmbunătăți procesele de business ale SFS.  

Pentru  RLD 5.2. –  revizuirea dovezii elaborării Ordinului SFS privind lansarea sistemului și raportului SFS privind 

implementarea sistemului timp de șase luni (inclusiv un inventar al ajustărilor efectuate pe baza rezultatelor sondajului)  

CBP 6 Ocuparea susținută și supraviețuirea afacerilor sprijinită în contextul pandemiei COVID-19 prin acordarea de 

facilități fiscale temporare 

Sursa de date / Agenția Serviciul Fiscal de Stat 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

Procedura Pentru  RLD 6.1 - revizuirea raportului Ministerului Finanțelor cu dovezi statistice care confirmă faptul că cel puțin 

75% dintre firmele beneficiare care au primit subvenții pentru plata indemnizațiilor / salariilor până la 1 august 2020 au 

continuat să funcționeze în august 2020 și au menținut ocuparea forței de muncă raportate la cel puțin 60% nivel 

comparativ cu aprilie 2020 

Pentru  RLD 6.2 -  revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirmă faptul că cel puțin 75% dintre firmele 

beneficiare care au beneficiat de subvenții pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA până la 31 august 2020 

au continuat să funcționeze în septembrie 2020 și să mențină raportarea ocupării la cel puțin 60% nivel comparativ cu 

aprilie 2020 

Pentru  RLD 6.3 -  revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirmă faptul că cel puțin 75% dintre firmele 

beneficiare care au primit subvenții pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA în perioada 1-30 septembrie 

2020 au continuat să funcționeze în octombrie 2020 și să mențină raportul de ocupare la un nivel de cel puțin 60% 

comparativ până în aprilie 2020 

Pentru  RLD 6.4 -  revizuirea raportului Ministerului Finanțelor cu dovezi statistice care confirmă faptul că cel puțin 

75% dintre firmele beneficiare care au primit subvenții pentru plata indemnizațiilor / salariilor în cadrul Programului 

de subvenții de salarizare au continuat să funcționeze în octombrie 2020 și au menținut ocuparea forței de muncă 

raportate la un nivel de cel puțin 60% comparativ cu luna aprilie 2020 

Pentru  RLD 6.5 -  revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirmă faptul că cel puțin 75% dintre firmele 

beneficiare care au primit subvenții pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA de la 1 octombrie până la 30 

noiembrie 2020 au continuat să funcționeze în decembrie 2020 și să mențină raportarea locurilor de muncă la cel puțin 

60% nivel comparativ până în aprilie 2020 

Rezultatele PBC 6 vor fi achitate după cum urmează: 

1. Achiări în mărime de 100% din prețul PBC dacă 100% din rezultatele țintă sunt atinse atât pentru continuitatea 

activității, cât și pentru nivelul de personal (adică, 75% din continuitatea activității + 60% din nivelul de personal) 
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2.  Achiări în mărime de 80% din prețul PBC dacă cel puțin 80% din rezultatele țintă sunt atinse atât pentru 

continuitatea activității, cât și pentru nivelul de personal (adică, minim 60% din continuitatea activității + minim 48% 

din nivelul de personal) 

3.  Achiări în mărime de 60% din prețul PBC dacă cel puțin 60% din rezultatele țintă sunt atinse atât pentru 

continuitatea activității, cât și pentru nivelul de personal (adică, minim 45% din continuitatea activității + minim 36% 

din nivelul de personal) 

CBP 7 Cadru legal constituit și mecanisme de transparență stabilite pentru implementarea facilităților fiscale 

temporare pentru companii întru atenuarea impactului fiscal negativ al pandemiei COVID-19 

Sursa de date / Agenția Ministerul Finanțelor din Moldova 

Entitatea de verificare Banca Mondială 

Procedura Pentru  RLD 7.1 - revizuirea unei dovezi furnizate de MF conform căreia se aprobă și publică Regulamentul privind 

subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au stabilit șomaj 

tehnic și/sau staționar din cauza situației epidemiologice (COVID-19) și includ măsuri de verificare a eligibilității și 

mecanisme de soluționare a reclamațiilor 

Pentru  RLD 7.2 - revizuirea unei probe furnizate de MF că regulamentul privind punerea în aplicare a subvențiilor, în 

baza mecanismului de rambursare TVA extins este aprobat și include mecanisme de verificare a eligibilității  și 

mecanisme de soluționare a reclamațiilor 

Pentru RLD 7.3 -  revizuirea unei probe furnizate de MF cu dovezi care confirm implimentarea i) unei campanii de 

conștientizare publică și suport pentru contribuabili în obținerea subvențiilor și rambursării TVA și ii) sprijin pentru 

contribuabili. Dovezile ar trebui să includă linkuri către site-urile web ale MF / SFS, alte surse web și / sau reviste / 

ziare oficiale cu publicarea regulilor și procedurilor, linii de apel stabilite etc. 

Pentru  RLD 7.4 -  revizuirea și publicarea raportului de către MF cu privire la implementarea Programului de subvenții 

de salarizare; Rapoartele trebuie să includă, printre altele, informații de sinteză utilizate pentru determinarea subvenției 

și numărul total de solicitanți și beneficiari efectivi, mărimea și tipul de întreprindere, numărul de angajați, numărul de 

reclamații primite și acțiunile întreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamații. 

Pentru RLD 7.5 - revizuirea unui raport intermediar produs de MF / SFS privind implementarea programului de 

rambursare a TVA. Raportul include, printre altele, informații de sinteză utilizate pentru determinarea subvenției și 

numărul total de solicitanți și beneficiari efectivi, mărimea și tipul de întreprindere, numărul de angajați, numărul de 

reclamații primite și acțiunile întreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamații. 

Pentru RLD 7.6 -  revizuirea și publicarea raportului  MF cu privire la implementarea programului de rambursare a 

TVA de la începutul  până în decembrie 2020. Raportul include, printre altele, informații de sinteză utilizate pentru 
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determinarea subvenției și numărul total de solicitanți și beneficiari efectivi, mărimea și tipul de întreprindere, numărul 

de angajați, numărul de reclamații primite și acțiunile întreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamații. 
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Anexa 4 

 

Praguri pentru achiziții Praguri de revizuire anterioară: 

 tip de achiziție  Pragul de revizuire anterioară (milioane de 

dolari) 

1 Lucrări, la cheie și S&I de instalații și echipamente ≥5.0 

2 Bunuri ≥1.5 

3 Sisteme IT și servicii non-consultanță ≥1.5 

4 Consultant (firme) ≥0.5 

5 Consultant (persoane fizice) ≥0.2 

Pragurile metodei de achiziție / selecție 

 Metoda de achiziție / selecție Prior Review Threshold 

1 Termenii de referință Toate (indiferent de pragul și statutul de 

revizuire) 

Pragurile metodei de achiziție 

ICB  NCB  Shopping Plafon consultant național 

Bunuri Servicii Bunuri  Servicii Bunuri  Servicii  

≥1 ≥5 <1  <5 ≤$0.1  ≤$0.2 ≤0.3 
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Anexa 5 

 

 

Programe de cheltuieli eligibile pentru CBP – uri (USD) 

 

 
Cod 

Buget  

Codul 

clasificației 

bugetare 

Codul 

instituției 

CBP – uri conexe Titlul liniei 

bugetare 

Alocare efectivă 

(până la 30 iunie) 

Alocare 2020, 

(după 30 

iunie) 

Alocare 2021, 

(estimată) 

222 00112 00325-

Ministerul 

Finanțelor 

CBP 1: Valoarea nominală a cotelor 

specifice și minime ale accizelor pentru 

toate produsele de tutun din cadrul poziției 

tarifare 240220 majorată 

Costuri recurente  

 

 

 

 

490 000  210 000 

  

CBP 2: Impozitarea cu TVA a livrărilor de 

bunuri ale subiecților insolvabili în baza 

principiului taxării inverse asigurată 

  

648745 

252 252100  CBP6: Ocuparea susținută și 

supraviețuirea afacerilor sprijinită în 

contextul pandemiei COVID-19 prin 

acordarea de facilități fiscale temporare 

Subvenții 

acordate 

întreprinderilor 

private non 

financiare 

 9,500,000.00 2,500,000.00 

114 114130  CBP7: Cadru legal constituit și mecanisme 

de transparență stabilite pentru 

implementarea facilităților fiscale 

temporare pentru companii întru atenuarea 

impactului fiscal negativ al pandemiei 

COVID-19 

 

Rambursarea 

taxei pe valoarea 

adăugată 

 2,500,000.00 500,000.00 

222 00112 15272-

Serviciul 

Fiscal de 

Stat 

CBP 3: Posibilitățile de utilizare a paginii 

web a SFS îmbunătățite 

Costuri recurente  

 

149700,10 

 

 

150 000 

600 00 

 

 

CBP 4: Capacitatea angajaților SFS de a 

presta servicii contribuabililor consolidată 

    

 

CBP 5: Instrumentul electronic de sondaj al 

contribuabililor introdus 

    

 

750 000 
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Anexa 6.1. 

Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (costuri recurente ale Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat) 

pentru perioada încheiată ______________________________________________ 

     cod  
Periodicitate 

     
Instituţie 

     
Executor bugetar primar 

           
Grup principal 

           
Tipul instituției 

           
Tipul cheltuielilor 

Costuri recurente       222  
Exprimat în 

           

       

Programul de cheltuieli eligibil 
Aprobat initial pe 

an  

Plan precizat 

pe an  

Executat în perioada 

de gestiune  

Cheltuieli efective 

* 

Total 

creanțe 

Total 

datorii 

222110 - Energie electrică              

222120 - Gaze              

222130 - Energie termică              

222140 - Apă şi canalizare              

222190 - Alte servicii comunale              

222210 - Servicii informaţionale              
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222220 - Servicii de telecomunicaţii              

222300 - Servicii de locaţiune              

222400 - Servicii de transport              

222500 - Servicii de reparaţii curente              

222600 - Formare profesională              

222710 - Deplasări de serviciu în 

interiorul ţării              

222720 - Deplasări de serviciu peste 

hotare              

222810 - Servicii medicale              

222910 - Servicii editoriale              

222920 - Servicii de protocol              

222940 - Servicii de pază              

222970 - Servicii bancare              

222980 - Servicii poştale şi servicii de 

distribuire a drepturilor sociale              

222990 -Servicii neatribuite altor 

alineate              

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cheltuielile reale sunt sumele eligibile 

pentru despăgubiri în cadrul PCE       
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Anexa 6.2. 

Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (subvenții acordate întreprinderilor private non financiare) 

pentru perioada încheiată ______________________________________________ 

     cod  
Periodicitate 

     
Instituţie 

     
Executor bugetar primar 

           
Grup principal 

           
Tipul instituției 

           
Tipul cheltuielilor 

       252100  
Exprimat în 

           

       

Programul de cheltuieli eligibil 
Aprobat initial pe 

an  

Plan precizat 

pe an  

Executat în perioada 

de gestiune  

Cheltuieli efective 

* 

Total 

creanțe 

Total 

datorii 

Subvenții acordate întreprinderilor 

private non financiare             
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Anexa 6.3. 

Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (rambursarea taxei pe valoarea adăugată) 

pentru perioada încheiată ______________________________________________ 

     cod  
Periodicitate 

     
Instituţie 

     
Executor bugetar primar 

           
Grup principal 

           
Tipul instituției 

           
Tipul cheltuielilor 

       114130  
Exprimat în 

           

       

Programul de cheltuieli eligibil 
Aprobat initial pe 

an  

Plan precizat 

pe an  

Executat în perioada 

de gestiune  

Cheltuieli efective 

* 

Total 

creanțe 

Total 

datorii 

Rambursarea taxei pe valoarea adăugată             
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Anexa 7 

 Modele de rapoarte ale proiectului 

Proiectul TAMP 

Sursele proiectului şi utilizarea resurselor financiare 

la data de:   _______________________ 

 

  Real Planificat Devierea (mai mult) mai puţin  

Durata 

proiectului   

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC 

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC 

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC 

Soldul(rile) numerarului la începutul perioadei              

Conturile desemnate (pe conturi)              

Alte conturi (dacă există) 

               
Soldul(rile) total (-e) al (-e) numerarului la 

începutul perioadei 

Plus: Sursele de mijloace (pe finanţatori și 

agenția de implementare)              

Contul desemnat 

                 

Plăți directe 

Alte conturi (specificați dacă există) 

 

Total surse                     

Minus: Utilizări de fonduri (pe categorii de 

cheltuieli în conformitate cu Acordul de 

finanțare și Acordul de Credit) 
             

Total utilizări                     

Soldul(rile) final (-e) al (-e) numerarului              

Contul desemnat şi alte conturi (pentru fiecare cont)              

Alte conturi (dacă există) 

                 
Soldul(rile) total (-e) al (-e) numerarului la 

sfârșitul perioadei 
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Proiectul TAMP  

Utilizarea mijloacelor pe activitățile proiectului/componente (Raportul detaliat asupra cheltuielilor) 

La data de:   __________________________ 

            

  Real Planificat Devierea (mai mult) mai puţin  

Durata 

proiectului 

 

Componentele/activitățile proiectului 

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC 

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC 

Trimestrul 

curent 

Cumulativ 

la zi DC  

Componenta 1: Politici fiscale, reformele administrării fiscale și 

dezvoltare operațională                   

Componenta 2. Dezvoltarea instituțională                

 

Componenta 3: Modernizarea infrastructurii și sistemului TI  

 

Componenta 4: Managementul proiectului şi managementul 

schimbării. 

Componenta 5: Menținerea ocupării forței de muncă și 

supraviețuirea afacerilor în contextul pandemiei COVID-19 

                

Totalul final                      
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Proiectul de administrare și modernizare fiscală 

Componenta 5: Menținerea ocupării forței de muncă și supraviețuirea afacerii în contextul pandemiei COVID-19 

Raport privind programul de cheltuieli eligibile Rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru perioada încheiată: ___________ 

 

Nume beneficiar Data depunerii 

cererii 

Valoarea Cererii Perioada pentru 

care s-a solicitat 

Suma aprobată de 

SFS 

Suma achitata    

(in MDL) 

Data achitării Suma în $ USA 

1        

2        

…..        

Total        
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Proiectul de administrare și modernizare fiscală 

Componenta 5: Menținerea ocupării forței de muncă și supraviețuirea afacerii în contextul pandemiei COVID-19 

Raport privind programul de cheltuieli eligibile Subvenții pentru plata indemnizațiilor/salariilor pentru perioada încheiată: ___________ 

 

Nume beneficiar Data depunerii 

cererii 

Valoarea Cererii Perioada pentru 

care s-a solicitat 

Suma aprobată de 

SFS 

Suma achitata    

(in MDL) 

Data achitării Suma în EUR 

1        

2        

…..        

Total        
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    Proiectul TAMP 

 Extrasul de cont desemnat  

 SFS   

 (Pentru trimestrul încheiat la XXXX.) 

 Contul desemnat nr. ____________ în USD  

 Banca:  

    USD 

 Soldul inițial pe Contul desemnat la data de ________, 20xx    0 

         

 Total credite (plus):        

   Avans la CD în perioada de raportare 0   

    0   

    0 0 

         

 Total debit (minus): Rambursări către AID din CD în perioada de raportare 0   

   

Suma cheltuielilor eligibile plătite din CD în perioada de 

raportare 0   

   Mijloace transferate către contul proiectului în MDL. 0   

    0 0 

         

 Soldul final pe Contul desemnat la data de ________, 20xx     0 
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      Proiectul TAMP 

Previziuni privind Fluxul de Numerar 

 Extrasul de cont desemnat 

 (Pentru trimestrul încheiat la XXXX.) 

     

 Contul desemnat nr. ____________ în EURO  

 Banca:  

    EURO 

 Soldul inițial pe Contul desemnat la data de ________, 20xx    0 

         

 Total credite (plus):        

   Avans la CD în perioada de raportare 0   

    0   

    0 0 

         

 Total debit (minus): Rambursări către AID din CD în perioada de raportare 0   

   

Suma cheltuielilor eligibile plătite din CD în perioada de 

raportare 0   

   Mijloace transferate către contul proiectului în MDL. 0   

    0 0 

         

 Soldul final pe Contul desemnat la data de ________, 20xx     0 
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Anexa nr. 8 

 

 

 

 

Împrumut nr: 

Cererea nr: 

Categoria nr: 

SOE nr: 

 

 

Documentele justificative pentru acest SOE păstrate la ___________________________________________ (locație) 

Nr. 

Denumirea 

Furnizorul

ui 

Numărul 

Contractului 

alocat de BM 

în Client 

Connection 

Tip bunuri 

sau 

serviciu/ 

Descriere 

Succintă 

Valuta și 

Valoarea 

Totală a 

Contractul

ui 

Valuta și Valoarea 

Totală a Facturii 

inclusă în 

Solicitare  

% finanțat de 

BIRD/ 

AID 

Valoarea Eligibilă 

pentru Finanțare 

(6x7) 

Valuta și suma 

achitată din 

Contul Desemnat 

(dacă e aplicabil) 

Rata de 

Schimb 
Data Plății Mențiuni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            
  

          

 

 

DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA CHELTUIELI (SOE) 

Plăți efectuate în perioada de la_______până la______ 
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Proiectul TAMP  

Plăți efectuate în perioada de raportare 

Aferente contractelor care fac obiectul revizuirii prealabile a Băncii 

 

Numărul 

contractului 
Furnizor 

Data 

Contractului  

Suma 

Contractului 

Data 

neobiectării 

contractului 

de la WB 

Suma plătită 

furnizorului 

în cursul 

perioadei 

Cota WB din 

suma plătită 

furnizorului 

în cursul 

perioadei 
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Proiectul TAMP 

Bilanț 

la data de ______________    

ACTIVE   

  

Total numerar 0.00 

Numerar disponibili conform Acordului 0.00 

Soldul mijloacelor nedebursate 0.00 

  

Cheltuieli cumulative 0.00 

Cheltuieli în cadrul proiectului 0.00 

  

TOTAL active 0.00 

  
CAPITAL ȘI OBLIGAȚII   

  

Finanțări 0.00 

Acord  0.00 

TOTAL capital și obligații 0.00 

  
 

 

 

  

 

 


