
Anexa nr. 7 

la ordinul  ANI  nr. 44   

din   04 iunie 2018 

 

 

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei financiare şi administrare 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei financiare şi 

administrare (în continuare DFA) din cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate(în 

continuare ANI) stabileşte misiunea, sfera de activitate, drepturile şi obligaţiile, 

funcţiile de bază şi atribuţiile, precum şi principiile de organizare a activităţii DFA. 

2. În activitatea sa, DFA se conduce de Constituţia Republicii Moldova şi legi, 

decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului şi actele 

normative emise de Guvern, ordinele, dispoziţiile, instrucţiunile Ministerului 

Finanţelor, prezentul Regulament, precum şi planul semestrial, aprobat de către 

Preşedintele Autorităţii. 

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele 

semnificaţii: 

buget – totalitatea veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare destinate 

pentru realizarea funcţiilor Autorităţii; 

bună guvernare – mod de a guverna prin care se asigură atingerea obiectivelor 

cu respectarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate; 

economicitate – minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 

rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a 

acestor rezultate; 

eficacitate – gradul de îndeplinire a obiectivelor programate şi raportul dintre 

efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 

eficienţă – raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru 

obţinerea acestora; 

management financiar şi control – sistem implementat şi realizat de 

persoanele responsabile de guvernare, administrare şi de alt personal în 

conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o 

asigurare rezonabilă că fondurile publice sunt utilizate de către Serviciu în mod 

legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace; 

răspundere managerială – conştientizare şi asumare de către şeful DFA a 

responsabilităţii pentru acţiunile şi deciziile sale, inclusiv pentru maximizarea 

rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza principiilor bunei guvernări, 

precum şi obligaţia de a raporta despre obiectivele şi rezultatele atinse; 

risc – eveniment posibil care poate avea impact negativ în ceea ce priveşte 

atingerea obiectivelor Autorităţii.  
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II. Principiile de organizare a activităţii DFA 

4. DFA este o subdiviziune structurală autonomă, subordonată nemijlocit 

Preşedintelui Autorităţii. 

5. DFA este condusă de un şef, care este numit şi eliberat din funcţie de către 

Preşedintele Autorităţii. 

6. Numărul de angajaţi şi structura de organizare a DFA este stabilită de către 

Preşedintele Autorităţii la propunerea şefului DFA. 

7. Angajaţii DFA sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Preşedintele 

Autorităţii la propunerea şefului DFA. 

8. Angajaţii DFA dispun de fişa postului, din care rezultă sarcinile de serviciu, 

precum şi relaţiile de colaborare/subordonare.  

9. Fişele postului vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări în 

structura atribuţiilor ce trebuie îndeplinite (ex. modificări legislative, apariţii de noi 

activităţi, reorganizarea etc), sau se modifică structura personalului (angajări, 

concedieri etc.). 

10. DFA se ghidează în activitatea sa de următoarele principii: 

a) conformitate, legalitate, transparenţă şi răspundere; 

b) economie, eficienţă şi eficacitate; 

c) imparţialitate, obiectivitate, profesionalism; 

d) subordonare şi raportare directă Preşedintelui Autorităţii; 

e) divizare şi delegare adecvată a atribuţiilor şi sarcinilor interne; 

f) informare şi comunicare eficientă cu celelalte subdiviziuni structurale; 

g) confidenţialitate şi securitate a prelucrării datelor cu caracter personal; 

h) independenţă funcţională de celelalte subdiviziuni structurale. 

III. Misiunea, obiectivele şi funcţiile de bază ale DFA 

11. Misiunea DFA constă în menţinerea şi în consolidarea managementului 

financiar şi bugetar al ANI, contribuind la atingerea obiectivelor acesteia prin: 

a) conformitatea cu cadrul normativ şi reglementările interne; 

b) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 

c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor; 

d) siguranţa şi integritatea informaţiilor. 

12. Obiecte ale managementului financiar şi controlului sunt toate activităţile 

şi procesele din cadrul Autorităţii. Obiectul şi funcţiile de bază ale DFA sunt 

următoarele: 

a) elaborarea bugetului; 

b) executarea bugetului; 

c) contabilitate; 

d) consiliere economico-financiară; 

e) raportare. 
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IV. Atribuţiile DFA 

13. În cadrul procesului de elaborare a bugetului Autorităţii, DFA are 

următoarele atribuţii: 

a) organizează şi coordonează procesul de elaborare a bugetului în cadrul 

Autorităţii, emite instrucţiuni şi stabileşte proceduri interne; 

b) elaborează, analizează, evaluează, coordonează şi fundamentează 

propunerile de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale Autorităţii; 

c) acordă asistenţă metodologică aferentă procesului bugetar subdiviziunilor 

structurale din cadrul Autorităţii; 

d) participă la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, 

inclusiv prin estimarea costurilor măsurilor/politicilor şi detalierea limitei 

sectoriale de cheltuieli, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor; 

e) organizează consultări bugetare în cadrul Autorităţii; 

f) asistă, după caz, conducerea Autorităţii în cadrul consultărilor bugetare 

organizate de Ministerul Finanţelor, precum şi la prezentarea către Ministerul 

Finanţelor sau Guvernul Republicii Moldova a proiectului bugetului Autorităţii; 

g) asigură detalierea bugetului aprobat conform metodologiei stabilite de 

Ministerul Finanţelor. 

14. În cadrul procesului de executare a bugetului Autorităţii, DFA are 

următoarele atribuţii: 

a) asigură legalitatea, eficienţa, economia şi transparenţa cheltuirii 

mijloacelor bugetului, cu respectarea limitelor bugetare aprobate; 

b) asigură încasarea/colectarea integrală, conformă şi eficientă a mijloacelor 

în conformitate cu bugetul aprobat; 

c) organizează şi execută eficient tranzacţiile financiare, precum şi asigură 

corectitudinea şi regularitatea procesării şi înregistrării acestora, inclusiv prin 

control financiar periodic; 

d) analizează executarea bugetului; 

e) monitorizează şi raportează performanţa financiară şi nefinanciară, în 

comun cu subdiviziunile structurale ale Autorităţii; 

f) înaintează, în caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocaţiilor 

bugetare sau de modificare a bugetului; 

g) asigură un management bugetar adecvat şi ordonat, inclusiv prin evaluarea, 

monitorizarea şi raportarea sistematică a bugetului. 

15. În cadrul funcţiei de contabilitate a Autorităţii, DFA are următoarele 

atribuţii: 

a) elaborează şi implementează politica de contabilitate a Autorităţii; 

b) înregistrează prompt, ţine evidenţa şi verifică toate tranzacţiile financiare, 

materiale şi alte operaţiuni care afectează veniturile, cheltuielile, activele şi 

pasivele; 

c) asigură corectitudinea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, a 

documentelor şi a altor informaţii cu caracter contabil; 
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d) controlează existenţa, calitatea şi corespunderea activelor şi datoriilor cu 

datele contabile, inclusiv prin efectuarea periodică a inventarierii; 

e) contribuie la realizarea activităţilor de control privind integritatea şi 

siguranţa activelor, inclusiv privind circulaţia acestora. 

16. În cadrul funcţiei de consiliere economico-financiară, DFA are 

următoarele atribuţii: 

a) se pronunţă cu privire la impactul financiar, bugetar sau economic al 

propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative; 

b) participă la elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative, în 

domeniile vizate; 

c) oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor 

utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport. 

17. În cadrul procesului de raportare, intercorelat cu procesele de elaborare şi 

executare a bugetului, DFA are următoarele atribuţii: 

a) organizează şi implementează sisteme eficiente de comunicare şi raportare 

a informaţiei cu privire la buget; 

b) participă, în comun cu subdiviziunile structurale ale Autorităţii, la 

întocmirea Raportului de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli; 

c) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind 

executarea bugetului; 

d) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte 

financiare, precum şi alte rapoarte; 

e) întocmeşte, în comun cu subdiviziunile structurale ale Autorităţii, şi 

prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind performanţa 

programelor de cheltuieli; 

f) asigură calitatea, plenitudinea şi siguranţa informaţiei din rapoarte. 

18. DFA are şi alte atribuţii legate de funcţiile de bază ale acesteia, precum: 

a) asigură primirea, evidenţa şi controlul eficient şi legal al activelor şi 

serviciilor procurate; 

b) asigură evidenţa cheltuielilor de personal; 

c) asigură achitarea bunurilor şi a serviciilor procurate; 

d) participă la procesul de achiziţii publice de bunuri şi servicii, în 

corespundere cu funcţiile şi sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru 

achiziţii; 

e) ţine evidenţa patrimoniului de stat din ramură, administrează terenurile 

proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din 

gestiune şi prezintă dări de seamă privind patrimoniul public organului abilitat. 

19. DFA asigură procesul de desfășurare a procedurilor de achiziție publică 

pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor conform necesităților 

Autorităţii 

 În cadrul procesului de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziție 

publică  DFA are misiunea de: 
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a) asigurarea corectitudinii desfășurării procedurilor de achiziție publică în 

cadrul Autorităţii în baza principiilor legalității, profesionalismului, 

transparenței, imparțialității, obiectivității, responsabilității și eficienței 

realizării achizițiilor publice; 

b) asigurarea bunei desfășurări a activității Autorităţii prin încheierea 

contractelor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în urma 

organizării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

c) asigură înregistrarea contractelor de achiziţii publice la trezoreria teritorială 

a Ministerului Finanţelor, precum şi evidenţa şi monitorizarea executării 

contractelor de achiziţii publice  

d) elaborează planul anual și trimestrial de efectuare a procedurilor de achiziție 

publică, precum și implementarea acestuia prin organizarea și desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică; 

e) Organizează proceduri de achiziție publică privind achiziționarea de bunuri, 

servicii și lucrări conform necesităților Autorităţii; 

f) Elaborează documente de licitație și alte documente aplicabile în cadrul 

procedurilor de achiziție publică, și anume: invitații de participare și 

documente de licitație, procese verbale de deschidere și de evaluare, scrisori 

de informare a rezultatelor, contracte de achiziție publică, acorduri 

adiționale privind modificarea, rezilierea contractelor; 

g) Asigură evidența procedurilor de achiziție publică prin întocmirea și 

păstrarea dosarelor; 

h) Acordă asistență juridico-economică în vederea organizării procedurilor de 

achiziție publică; Să solicite, în condițiile legii, informații și alte documente 

necesare pentru buna desfășurare a procedurilor de achiziție publică și alte 

atribuții ce îi revin serviciului; 

i) Să prezinte spre examinare și semnare conducerii și grupului de lucru pentru 

achiziții a proceselor verbale, dărilor de seamă și contractelor; 

20. În domeniul logistic DFA are următoarele atribuţii: 

monitorizează şi coordonează managementul sistemului logistic al Autorităţii, 

iniţiază măsuri de restructurare şi modernizare a acestuia: 

 b) elaborează proiecte de acte normative cu privire la politicile logistice; 
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 c) participă în grupurile de lucru ale Autorităţii în cadrul cărora analizează şi 

propune soluţii privind problemele ce vizează domeniul logistic; 

 d) participă la activităţile legate de elaborarea însemnelor Heraldice a 

Autorităţii; 

 e) cooperează, în domeniile de competenţă, cu structuri similare din alte 

instituţii, asigurînd schimbul de informaţii privind reglementările tehnice din 

domeniu, inclusiv cu scopul racordării acestora la cerinţele stabilite de legislaţia în 

vigoare; 

 f) monitorizează evidenţa de cadastru a tuturor imobilelor aflate în 

proprietatea Autorităţii; 

 g) verifică şi realizează activităţile de protecţie împotriva incendiilor în 

sediile Autorităţii; 

 i) participă la elaborarea planurilor de achiziţii publice pentru Autoritate, 

precum şi programelor de finanţare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii; 

 l) organizează şi conduce evidenţa cantitativ-valorică a tuturor bunurilor 

aflate în patrimoniul Autorităţii şi evidenţiază cheltuielile privind asigurarea 

logistică, precum şi legalitatea utilizării fondurilor, în scopurile pentru care au fost 

aprobate; 

 m) organizează întreţinerea sistemelor inginereşti a clădirilor administrative 

şi auxiliare ale Autorităţii; 

 n) organizează menţinerea ordinii în încăperile de serviciu ale Autorităţii, 

conform normelor sanitaro-igienice în vigoare; 

         o) organizează şi verifică desfăşurarea lucrărilor de reparaţii curente şi 

capitale în cadrul Autorităţii; 

          p) elaborează şi asigură Autoritatea cu mărfuri tipografice şi birotică; 

     q) organizează  şi asigură desfăşurarea sărbătorilor şi manifestaţiilor oficiale 

din cadrul Autorităţii; 

r) organizează procurarea cadourilor de preţ, suvenirelor şi a  compozițiior 

floristice. 

12.  DFA are misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, 

responsabilitățile și organizarea activității conducătorilor de transport auto şi 

asigurarea gestionării mijloacelor de transport auto, privind utilizarea lor la 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu din cadrul Autorităţii. 

DFA are misiunea de a asigura în mod calitativ, uniform şi echitabil,buna 

funcționare și deservirea cu transport de serviciu a conducătorilor şi a 

subdiviziunilor Autorităţii. 

Drept funcţii de bază privind asigurarea cu transport auto sunt următoarele: 

a) să asigure gestionarea eficientă a mijloacelor de transport; 
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b) să asigure respectarea reglementărilor legale privind, înmatricularea, 

efectuarea controalelor tehnice de stat, repararea şi ntreţinerea mijloacelor de 

transport, 

c) să asigure activitatea conducătorilor mijloacelor de transport astfel încît 

aceştia să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de 

odihnă şi de repaus; 

d) să asigure că toţi conducătorii mijloacelor de transport să respecte normele 

de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a 

incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 

e) să monitorizeze activităţile conducătorilor auto angajaţi; 

f) să asigure respectarea procedurilor ce trebuie urmate în caz de accident şi să 

aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi 

accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie rutieră,  

g) să monitorizeze procesul de respectarea de către conducătorii auto a 

ordinului preşedintelui autorităţii privind respectarea normelor de parcurs şi 

de consum a carburanţilor,timpul de tecere sezonieră, schimbul  anvelopelor 

şi a bateriilor, utilizarea transportului conform destinaţiei şi în scopul de 

serviciu.  

h)  să asugurare cu carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, anvelope, baterii şi 

altele conform necesităţilor 

i) estimează, elaborează cheltuielile în vederea gestionării, exploatării şi 

întreţinerii unităților de transport aflate în gestiunea Autorităţii; 

j) coordonează întocmirea documentelor prevăzute de reglementările în 

vigoare la efectuarea operaţiunilor de transport rutier (eliberarea foilor de 

parcurs, semnarea şi trimiterea conducătorilor auto); 

k) redactează raportul referitor la utilizarea mijloacelor de transport conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

21. DFA identifică şi evaluează riscurile asociate obiectivelor şi atribuţiilor 

sale de bază. Pentru a controla riscurile, serviciul financiar implementează şi 

realizează eficient şi eficace în toate funcţiile/procesele sale de bază activităţi de 

control, care pot fi preventive (ex-ante), curente sau de detectare (ex-post). 

22. Pentru asigurarea unui management eficient şi eficace al riscurilor şi 

pentru atingerea obiectivelor, serviciul financiar ţine un registru al riscurilor, 

precum şi elaborează descrieri grafice şi/sau narative ale proceselor sale de bază.     

V. Drepturile şi obligaţiile DFA 

23. DFA dispune de antet şi ştampilă. 

24. DFA are următoarele drepturi: 

a) să solicite, în condiţiile legii, de la subdiviziunile structurale ale Autorităţii, 

informaţia şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale; 
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b) să colaboreze cu subdiviziunile structurale ale Autorităţii în procesele de 

elaborare, executare şi raportare a bugetului, precum şi în alte procese, pentru 

realizarea eficientă şi eficace a atribuţiilor sale; 

c) să colaborează cu organele autorităţilor publice, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, inclusiv cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale şi 

cu structurile similare de peste hotarele Republicii Moldova; 

d) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, ateliere de lucru şi 

la alte activităţi, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu tematică 

relevantă pentru domeniul de activitate; 

e) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

25. DFA are obligaţia generală de a realiza, de a monitoriza şi de a controla 

eficient şi eficace atribuţiile sale, precum şi de a raporta conducerii Autorităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


