Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr._____
din „__” _____________ 2016
Chişinău
Cu privire la veniturile colectate
de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
----------------------------------------------------În scopul perfecţionării mecanismului de acumulare şi utilizare al veniturilor
colectate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în
temeiul art. 43 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
nr. 181 din 25.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223230, art. 519), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
1) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor prestate, contra plată, de către
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi mărimea tarifelor la
acestea, conform Anexei nr.1;
2) Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a
veniturilor colectate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova, conform Anexei nr. 2.
2. Se abrogă:
1) Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 21 august 2006 „Cu privire la
mijloacele speciale ale Serviciului de Informaţii şi Securitate” (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1043);
2) Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 16.01.2007 „Cu privire la modificarea
anexei nr. 1 a Hotărîrii Guvernului nr. 962 din 21 august 2006” (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art. 65);
3) Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 25.07.2008 „Pentru completarea
anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 21 august 2006” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.140-142, art. 906);
4) Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15.02.2008 „Cu privire
la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art 234).
3. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova va aduce
actele sale normative în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri.
Prim-ministru

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministru al finanţelor

Octavian Armaşu
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Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. ___ din _______________

Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor prestate, contra plată,
de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
şi mărimea tarifelor la acestea
Nr.
d/o
1

Tipul de venituri colectate de
la efectuarea lucrărilor şi
serviciilor prestate contra
plată
2
Venituri de la prestarea
serviciilor medicale şi a
serviciilor înrudite cu cele
medicale, inclusiv în cadrul
asigurării
obligatorii
de
asistenţă medicală

Denumirea lucrărilor şi serviciilor

Baza de calculare a tarifelor

3
Acordarea serviciilor medicale şi a
serviciilor înrudite cu cele medicale,
inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, de către Direcţia
medicală a Serviciului de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova

4
Regulamentul cu privire la tarifele
pentru serviciile medico-sanitare,
Metodologia stabilirii tarifelor pentru
prestarea serviciilor medico-sanitare,
Catalogul tarifelor unice pentru
serviciile medico-sanitare prestate
contra plată de către instituţiile
medico-sanitare publice, precum şi
pentru serviciile
acoperite
din
fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, prestate de
instituţiile medico-sanitare publice şi
cele private, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie
2011 „Cu privire la tarifele pentru
serviciile medico-sanitare”.
Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie
2002 şi legea bugetului de stat pe anul
respectiv
Regulamentul cu privire la sistemele
speciale de telecomunicaţii ale
Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.735 din
11 iunie 2002
Regulamentul privind formarea şi
utilizarea mijloacelor speciale ale
instituţiilor publice de la oferirea
documentelor de licitaţie, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31
ianuarie 2005
Legea bugetului de stat pe anul
respectiv

1.

2.

3.

Venituri de la exploatarea Darea în locaţiune a mijloacelor de
mijloacelor de transport
transport efectivului Serviciului şi
persoanelor juridice
Venituri de la prestarea Prestarea serviciilor în domeniul
serviciilor
în
domeniul sistemelor
guvernamentale
de
sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii
telecomunicaţii
Venituri de la oferirea
documentelor de licitaţie

Oferirea documentelor de licitaţie

4.

Venituri de la darea în
chirie/locaţiune a proprietăţii
publice
Venituri
din
prestarea
serviciilor comunale aferente
6.
dării în chirie/locaţiune a
proprietăţii publice
Venituri de la prestarea
7. serviciilor de multiplicare a
documentelor
Venituri de la comercializarea
8. metalului uzat, a maculaturii şi
a deşeurilor
Venituri de la prestarea
9. serviciilor tehnice şi de
reparaţie auto
Venituri de la spălarea
10.
autovehiculelor
5.

Darea în chirie/locaţiune a proprietăţii
publice

Prestarea serviciilor comunale aferente Conform prevederilor contractuale,
dării în chirie/locaţiune a proprietăţii dar nu mai puţin de cuantumul
publice
tarifelor la serviciile comunale
respective
Multiplicarea documentelor prezentate 0,50 lei pentru o filă
de către Serviciul de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova
Comercializarea metalului uzat, a În condiţii contractuale, conform
maculaturii şi a deşeurilor
preţurilor de piaţă
Prestarea serviciilor tehnice şi de În condiţii contractuale, conform
reparaţie auto către angajaţii SIS
preţurilor de piaţă
Prestarea serviciilor de spălătorie a În condiţii contractuale, conform
autovehiculelor către angajaţii SIS
preţurilor de piaţă, dar nu mai puţin de
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Venituri de la instruirea
primară şi continuă, precum şi
perfecţionarea
angajaţilor
11
autorităţilor publice cu atribuţii
în
domeniul
securităţii
naţionale

cheltuielile pentru serviciile comunale
aferente
Servicii de instruire/pregătire primară şi În condiţii contractuale, dar nu mai
continuă, precum şi perfecţionare a puţin de cheltuielile real suportate
angajaţilor
din
cadrul
autorităţilor/instituţiilor
cu
atribuţii
nemijlocite în domeniul securităţii
naţionale
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Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. ___ din _______________

REGULAMENTUL
privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a veniturilor colectate de
către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi direcţiile de
utilizare a veniturilor colectate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova (în continuare Serviciu) de la efectuarea lucrărilor şi prestarea
serviciilor contra plată, precum şi de la transmiterea în locaţiune a bunurilor
proprietate publică.
2. Veniturile colectate de către Serviciu sînt parte componentă a bugetului
de stat, se consideră venituri şi sînt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate
de desfăşurarea activităţii Serviciului, conform principiilor şi regulilor de
elaborare, aprobare şi executare a bugetului de stat.
II. Modul de formare şi planificare a veniturilor colectate
3. Veniturile colectate de către Serviciu se formează de la:
1) efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată de către Serviciu,
conform Nomenclatorului aprobat de Guvern;
2) veniturile de la activitatea întreprinderilor de stat al căror fondator este
Serviciul;
3) veniturile de la serviciile filantropice, mijloacele financiare şi alte bunuri
oferite Serviciului cu titlu de filantropie sau sponsorizare, în conformitate cu Legea
nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
4) veniturile de la dobînzile aferente soldurilor de mijloace băneşti la
conturile speciale.
4. Clasificarea şi monitorizarea mijloacelor speciale ale Serviciului se
efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
5. Veniturile colectate se acumulează separat pentru fiecare categorie de
venituri pe conturile trezoreriale deschise, în modul stabilit, la trezoreria teritorială.
6. Persoanele juridice şi fizice achită plata pentru lucrările efectuate şi
serviciile prestate prin virament la contul trezorerial, în baza bonurilor eliberate şi
întocmite în conformitate cu indicatorul de preţuri în vigoare.
7. Primirea, păstrarea şi eliberarea numerarului de mijloace băneşti din
casieria Serviciului şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se efectuează
în conformitate cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia
naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25
noiembrie 1992.
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8. Nu se admite utilizarea veniturilor colectate, încasate în numerar, direct
din casierie, fără depunerea lor prealabilă la conturile trezoreriale.
9. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din veniturile colectate se
efectuează ţinînd cont de taxele, tarifele, volumele fizice ale lucrărilor îndeplinite
şi serviciilor prestate, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi
normative, contractele/acordurile respective.
10. Veniturile şi cheltuielile planificate se includ în devizul de cheltuieli şi
planurile de finanţare care se întocmesc şi se aprobă în modul stabilit.
III. Utilizarea şi evidenţa veniturilor colectate
11. Veniturile colectate se utilizează în următoarele scopuri:
1) retribuirea muncii;
2) plata mărfurilor şi serviciilor;
3) deplasări în interes de serviciu;
4) procurarea mijloacelor fixe;
5) reparaţii capitale;
6) formarea capitalului social al întreprinderilor al căror fondator este
Serviciul.
12. Veniturile colectate de la prestarea contra plată a serviciilor medicale şi a
serviciilor înrudite cu cele medicale, inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, sînt utilizate după cum urmează:
1) procurarea de utilaj, inventar special;
2) procurarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice şi
parafarmaceutice;
3) alimentarea pacienţilor;
4) procurarea de inventar moale şi echipament;
5) cheltuieli pentru reparaţiile curente ale clădirilor, încăperilor, utilajului şi
inventarului;
6) plăţi pentru serviciile comunale ale Direcţiei medicale (energie electrică,
termică, gaze, apă şi canalizare, salubritate etc.);
7) cheltuieli pentru perfecţionarea cadrelor;
8) cheltuieli pentru verificarea metrologică şi standardizare a utilajului şi a
aparatelor de măsurat;
9) cheltuieli de evaluare şi acreditare în sănătate, care permit acordarea
serviciilor medicale contra plată;
10) cheltuieli de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare a încăperilor şi
teritoriului;
11) investiţii capitale în construcţii;
12) procurare de mijloace fixe;
13) reparaţii capitale a fondurilor fixe;
14) procurare de mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate;
15) pentru premierea ofiţerilor de informaţii şi securitate şi personalului civil
din cadrul Direcţiei medicale, care participă nemijlocit la prestarea acestor servicii,
în mărimea ce nu depăşesc cotele stabilite în Hotărîrile comune anuale ale
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Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi
Sindicatului „Sănătatea” cu privire la stabilirea cotelor maxime a cheltuielilor
pentru salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în
sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, utilizîndu-se mijloacele
rămase la dispoziţia instituţiei după acoperirea celorlalte cheltuieli aferente
prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi contra plată,
conform ponderii acestora aprobate în devizele de venituri şi cheltuieli.
Mecanismul de stabilire a premiilor se va determina prin act normativ
departamental al Serviciului, iar cuantumul acestora nu va depăşi cuantumul
prevăzut de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În cazul ofiţerilor de informaţii
şi securitate premiile respective nu se includ la calcularea pensiilor, indemnizaţiilor
sau altor drepturi financiare achitate de la bugetul de stat;
16) achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni conform
legislaţiei în vigoare, aferente premiilor menţionate la subpct. 15).
13. Gestionarea veniturilor colectate se efectuează în conformitate cu Legea
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.
14. Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se ţine în conformitate cu
Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi alte acte normative în
domeniu.
IV. Dispoziţii finale
15. Soldul neutilizat la finele anului este tranzitoriu şi accesibil pentru
utilizare în anul bugetar următor, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.
16. Darea de seamă privind executarea devizului pe veniturile colectate se
prezintă în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor.
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