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A. CE REPREZINTĂ BUGETUL?

Veniturile primare (de exem-
plu, profitul unui întreprin-
zător, salariul unui angajat, 
renta unui proprietar funciar) 
sunt obţinute reieşind din:
- abilităţile personale
- patrimoniul sau capitalul 

aflat în proprietatea indi-
vidului

- preţurile la factorii de pro-
ducţie (munca, capitalul, 
materia primă şi materia-
lele etc.).

Veniturile secundare (ale 
statului sau guvernului) sunt 
obţinute prin aplicarea de că-
tre stat a cotelor de impozite, 
taxe, contribuţii etc. faţă de 
veniturile primare.

- impozite, taxe, contribuţii aşezate pe veniturile 
primare

- vărsăminte din veniturile instituţiilor publice
- venituri din valorificarea bunurilor aflate în proprietatea

de stat şi a bunurilor fără stăpân
- donaţii, ajutoare şi alte transferuri primite
- amenzi, penalităţi şi alte venituri

- învăţământ, sănătate, cultură
- asigurări sociale şi protecţie socială
- gospodărie comunală şi locuinţe
- apărare naţională
- ordine publică
- acţiuni economice etc.
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Cuvantul „buget” provine 
din vechea limba franceză 
veche, unde cuvinte ca: „bou-
ge”, „bougette” desemnau o 
pungă de piele folosită pentru 
păstrarea banilor. Termenul a 
fost preluat de Anglia odată 
cu cuceririle normande şi 
apoi s-a răspandit în toată 
lumea.
În Anglia cancelarul tezauru-
lui avea obiceiul de a prezenta 
în Parlament un document în 
care se prevedeau mijloacele 
necesare pentru acoperirea 
subsidiilor (sumelor) cerute 
de Coroană.
Documentul se găsea într-o 
pungă de piele pe care cance-
larul o deschidea când făcea 
expunerea. Această opera-
ţiune se numea deschiderea 
pungii de bani a bugetului.

În România termenul de “bu-
get” apare pentru prima dată 
în Regulamentele Organice 

ale lui Al. I. Cuza care se 
ocupa de finanţele publice,
dar se găseşte şi expresia cu 
acelaşi inţeles “inchipuirea 
cheltuielilor anului viitor” 
art. 117 din Regulamentul 
Organic. Înainte de această 
dată în Ţările Româneşti nu 
a existat un buget în inţelesul 
actual al cuvantului. Se poate 
vorbi însă de Codicele de 

venituri şi cheltuieli apărut în 
Moldova în timpul domniei 
lui Gheorghe Ştefan Vodă 

(1654), apoi în Muntenia în 
timpul lui Constantin Brân-

coveanu (1694-1704). Prima 
încercare însă de realizare 
a unui act financiar de tip
modern aparţine lui Nicolae 

Mavrocordat Vodă în cea de-a 
doua domnie din 1712, când 
a prezentat sfatului dom-
nesc aşa-zisa „Samă” sau 
„Băncile visteriei”. Acest act 
reprezintă o dare de seamă cu 
privire la natura veniturilor şi 
cheltuielilor ţării.
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Bugetele UAT 

Bugetele raioanelor 

Bugetul unit��ii teritoriale autonome 
(UTA) cu statut juridic special 

Bugetul municipiului B�l�i

Bugetul municipiului Chi in�u

Bugetul asigur�rilor
sociale de stat 

Fondurile asigur�rii obligatorii 
de asisten � medical�

Fondul pentru achitarea serviciilor 
medicale

Fondul de rezerv� al asigur�rii
obligatorii de asisten�� medical�

Fondul m�surilor de profilaxie 

Bugetul de stat 

Componenta de 
baz�

Mijloace speciale 

Fonduri speciale 

Proiecte finan�ate
din surse externe 

Transferuri 
interbugetare 

Transferuri interbugetare 
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1  Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr. 19-20/197 din 
27.03.1997.

Conform datelor din Registrul 
patrimoniului public ţinut de 
către Agenţia Proprietăţii Pu-
blice de pe lângă Ministerul 
Economiei şi Comerţului, la 
1 octombrie 2007 la evidenţă 
se aflau 316 întreprinderi de
stat şi 328 societăţi pe acţiuni 
cu cota statului în capitalul 
social, din care 213 societăţi 
pe acţiuni cu cota statului 
50+1% în capitalul social. 
La aceeaşi dată, proprietatea 
statului a constituit 9.6 mi-
liarde lei*.

* Nota explicativă la Raportul 
privind executarea bugetului în 
anul 2007, Ministerul Finanţelor, 
2008.
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Fig. 5. Dinamica cheltuielilor bugetului public (f�r� transferuri între bugete) 
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Cum explicăm creşterea 

cheltuielilor publice?

Lărgirea locului sectorului 
public în ansamblul activi-
tăţii economice este legată 
de industrializare. Aceasta 
este însoţită de o dezvoltare 
a urbanizării, de complexita-
tea crescândă a activităţilor 
economice şi de ridicarea 
nivelului de viaţă. Prin ur-
mare, statul este nevoit să in-
tervină şi să cheltuiască mai 
mult pentru a reglementa şi a 
reduce tensiunile de orice fel, 
îndeosebi cele care rezultă 
din urbanizare (cheltuieli de 
administraţie generală, de 
poliţie şi de justiţie); pentru a 
răspunde nevoilor crescânde 
ale indivizilor în domeniul 
educaţiei, culturii şi acţiu-
nilor sociale, precum şi în 
scopul realizării lucrărilor de 
infrastructură, în special în 
domeniul comunicaţiilor.
În domeniul finanţelor pu-
blice, această lege poate fi
formulată ca legea nevoilor 

publice financiare crescânde

ale statului şi organelor pu-

blice locale.



A. CE REPREZINTĂ BUGETUL? 15

Scopurile  

Bugetului de stat*

• implementarea strategiilor 
şi obiectivelor economice, 
sociale şi de altă natură ale 
Guvernului; 

• formarea fondurilor băneşti 
necesare pentru finanţarea
acţiunilor Guvernului; 

• asigurarea echilibrului 
bugetar necesar pentru 
menţinerea unei situaţii 
macroeconomice stabile a 
statului; 

• asigurarea administră-
rii efective, calitative şi 
responsabile a finanţelor
aflate la dispoziţia Guver-
nului; 

• expunerea în mod explicit 
a strategiilor şi obiective-
lor Guvernului, care vor fi
realizate de buget. 

Din 2002 Guvernul Repu-
blicii Moldova a început să 
planifice bugetul anual într-o
perspectivă pe termen mediu. 
Acest instrument de planifica-
re bugetară de perspectivă a 
obţinut denumirea de Cadrul 

de cheltuieli pe termen mediu 

(CCTM).
_______________________
* Legea privind sistemul bugetar 
şi procesul bugetar, Titlul II, 
Capitolul I, articolul 14.
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Obiective ale Bugetului 

public pentru perioada 

2009-2011

În domeniul veniturilor pu-

blice: asigurarea echităţii, 
stabilităţii şi transparenţei 
fiscale, optimizarea presiunii
fiscale şi extinderea bazei
fiscale.

În domeniul cheltuielilor 

publice: susţinerea şi dezvol-
tarea sectorului real al econo-
miei naţionale, reabilitarea 
infrastructurii, salarizarea 
funcţionarilor publici şi an-
gajaţilor bugetari, asigurarea 
transparenţei şi modernizarea 
sistemului judiciar, optimiza-
rea cheltuielilor în sistemul 
de prestare a serviciilor şi 
îmbunătăţirea calităţii servi-
ciilor publice.

În domeniul datoriei de stat: 
atragerea împrumuturilor 
externe noi la condiţii cât 
mai favorabile în scopuri in-
vestiţionale şi pentru suport 
bugetar, menţinând nivelul 
datoriei de stat ca pondere în 
PIB sub 30 la sută, diminua-
rea poverii deservirii datoriei 
de stat externe, rambursarea 
datoriei faţă de Banca Naţio-
nală a Moldovei şi necontrac-
tarea noilor împrumuturi*. 

10 principii pentru procedu-

rile bugetare

1. Autoritatea. Pentru fiecare
etapă a procesului buge-
tar trebuie de precizat cine 
deţine puterea decizională. 
Supremaţia legislativului în 
materie de finanţe publice
face parte integrantă din acest 
principiu. 

______________________
* adaptat după  Prognozele 

Cadrului de Cheltuieli pe Termen 

Mediu (2009-2011), Ministerul 
Finanţelor, Chişinau, 2008.
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Principii clasice
2.Anualitatea. Autoritatea 
bugetară este conferită pentru 
o perioadă de 12 luni. 

3.Universalitatea. Veniturile 
şi cheltuielile publice trebuie 
să fie înscrise în bugetul de 
stat cu sumele lor globale. 
Veniturile bugetare nu pot fi
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume.

4.Unitatea. Veniturile şi chel-
tuielile publice trebuie să fie
înscrise într-un singur docu-
ment, pentru a asigura utiliza-
rea eficientă şi monitorizarea 
fondurilor publice.

5.Specialitatea. Veniturile bu-
getare trebuie să fie înscrise în 
buget pe surse de provenienţă, 
iar cheltuielile publice – pe 
categorii de destinaţie şi după 
conţinutul lor economic.

6. Echilibrul.

Principii moderne

7.Responsabilitatea. Execu-
tivul îşi dă darea de seamă 
în faţa legislativului despre 
maniera în care şi-a respectat 
responsabilităţile. În cadrul 
executivului, responsabili-
tăţile gestionarilor de buget 
sunt foarte exact precizate. 
O instanţă externă de audit 
întocmeşte, cel puţin o dată 
pe an, un raport despre exe-
cutarea bugetului pe care îl 
prezintă legislativului.

8.Transparenţa. Funcţiile 
diferitelor organe de stat 
sunt clar stabilite. Informaţii 
bugetare de natură financiară 
şi nefinanciară sunt public 
disponibile în timp util. Ter-
minologia bugetară este bine 
explicată.
9. Stabilitatea. Faţă de buget 
şi datoria publică sunt stabili-
te obiective care să se înscrie 
în contextul ajustat în mod 
regulat al unui cadru bugetar 
pe termen mediu. 
10. Performanţa. Rezultatele 
aşteptate şi cele recent con-
statate ale programelor bu-
getare sunt raportate în buget. 
Performanţa este asociată cu 
principiile de eficienţă, eco-
nomie şi eficacitate.  
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 impozitele directe

Tabelul 1. Evoluţia veniturilor fiscale, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Impozitul pe venit de la activitatea de întreprinzător 209 279 298 418 556

Impozitul pe venit de la persoanele fizice 3 3 4 5 6

                   Total impozite directe 212 282 302 423 562

Taxa pe valoarea adăugată 2382 3412 4592 6155 7544

Accize 883 900 1164 1068 1387

Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra 
operaţiunilor externe

477 496 685 831 900

                  Total impozite indirecte 3742 4807 6440 8053 9832

Total venituri fiscale 3953 5089 6742 8476 10394

Din ce surse statul poate 

obţine venituri?

Veniturile bugetare se con-
stituie din:
–  impozite
–  taxe
–  granturi
–  alte încasări.
Veniturile bugetare nu  in-
clud împrumuturile de stat 
şi încasările din operaţiunile 
cu capital (proprietate pu-
blică)*.
______________________
* Legea privind sistemul buge-

tar şi procesul bugetar, Titlul I, 
articolul 8.
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Venituri fiscale 3953 5089 6742 8476 10394
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Tabelul 2. Evoluţia cotelor impozitului pe venit

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

efectiv propuneri pe termen mediu

Mărimea grilelor de venit impozabil 
(vi) şi cotele impozitului pe venitul 
persoanei fizice, lei anual/%

vi<16200: vi<25200 vi<25200 vi<25200 vi<27600

10 10 8 7 7 7 7 7

16200<vi<21000: vi>25200 vi>25200 vi>25200 vi>27600

15 7 13 10 18 18 18 18

vi>21000: - - - -

22 20 20 20 - - - -

Scutirea anuală personală, lei 3600 3960 4500 5400 6300 7200 8100 9000

Scutirea anuală pentru persoanele 
întreţinute, lei

240 600 840 1440 1560 1680 1800 1920

Cota impozitului pe venitul 
persoanei juridice, %

20 18 15 15

pentru venitul reinvestit 0 0 0 -

pentru venitul distribuit, inclusiv 
sub formă de dividende

15 15 15 -

Ce reprezintă venitul net al 

BNM?

Suma următoarelor două 
elemente:
a) venitul/(cheltuielile) ne-

t(e) din dobânzi
b) venitul/(cheltuielile) ne-

t(e) operaţionale.

Exemple de venituri din 
dobânzi: 
- venituri din dobânzi la 

plasamentele pe termen 
scurt în bănci

- venituri din dobânzi la 
valorile mobiliare

- venituri din dobânzi la 
creditele acordate.

Exemple de cheltuieli din 
dobânzi:
- cheltuieli cu dobânzi la 

creditele primite
- cheltuieli cu dobânzi afe-

rente disponibilităţilor
- cheltuieli cu dobânzi afe-

rente operaţiunilor cu va-
lori mobiliare şi REPO.
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Tabelul 3. Evoluţia veniturilor nefiscale, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Venitul net al Băncii Naţionale 221 6 192 163 314

Alte venituri 310 390 483 729 1039

Total venituri nefiscale 531 396 675 892 1353

Fondurile şi mijloacele speciale. Mijloacele speciale 
ale instituţiilor publice sunt definite şi reglementate prin 
articolul 12 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul 
bugetar. Astfel, se consideră mijloace speciale ale institu-
ţiilor publice veniturile acestora obţinute de la efectuarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din 
donaţii, sponsorizări şi din alte mijloace băneşti, intrate 
legal în posesia instituţiei publice. Mijloacele speciale ale 
instituţiilor publice (tabelul 4 din Anexe) se includ în buge-
tele respective, se consideră venituri şi sunt direcţionate 
pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii statu-
tare a acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, 
aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.

Tabelul 4. Evoluţia veniturilor din mijloacele speciale, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Venituri din mijloace speciale 745 826 945 1078 1153

Tabelul 5. Evoluţia veniturilor din fondurile speciale, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Venituri din fonduri speciale 76 97 149 217 179

2

2 Conform Legii bugetului de 

stat pe anul 2008.
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Tabelul 6. Formarea şi utilizarea fondului naţional pentru susţinerea ştiinţei, 2007, mii lei

Denumirea indicatorului Precizat Executat Modificare

absolută

Modificare

relativă

A 1 2 3=col. 2-

col. 1

4=col.2 x 

100% / col.1

Venituri, total 325,0 352,9 27,9 108,6

inclusiv:

1. Defalcări în mărime de 0,5% din granturile fundaţiilor, instituţiilor 
şi organizaţiilor internaţionale

10,0 35,3 25,3 353,0

2. Defalcări în mărime de 2% din valoarea totală a serviciilor 
prestate contra plată, a operaţiunilor de arendă a spaţiilor, a 
executării comenzilor sau contractelor, precum şi din alte venituri 
ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei

145,0 249,6 104,6 172,1

3. Defalcări în mărime de 3% din profitul rămas la dispoziţia Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

80,0 8,7 -71,3 10,9

4. Defalcări în mărime de 10% din profitul rămas la dispoziţia 
agenţilor economici cu autofinanţare din subordinea Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei

90,0 59,3 -30,7 65,9

Cheltuieli, total 282,1 102,0 -180,1 36,2

1. Premierea şi susţinerea financiară a cercetătorilor ştiinţifici şi a 
tinerelor talente

129,8 91,8  -38,0 70,7

2. Acordarea de burse pentru rezultate deosebite în sfera ştiinţei 
şi inovării

152,3 10,2 -142,1 6,7

Excedent (+) / Deficit (-) 42,9 250,9 208,0 584,8

Sold la începutul anului 259,9 259,9 

Sold la sfârşiul anului 302,8 510,8

Tabelul 7. Evoluţia încasărilor din granturi, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Granturi pentru susţinerea bugetului 16 282 62 598

Granturi pentru finanţarea proiectelor investiţionale 72 106 177 253 357

Granturi, total 72 122 460 315 955
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Tabelul 8. Evoluţia transferurilor la bugetul de stat, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Transferuri de la bugetele UAT la bugetul de stat 38 30 57 140 0

3

XX grupul principal funcţia (scopul) generală a autorităţilor publice                 

     XX                 grupul mijloacele prin intermediul cărora se ating scopurile

A. CHELTUIELI

      06.00. Învăţământ

           06.04. Învăţământ superior 

Alocaţie – mijloace aprobate 
în bugetele de toate nivelurile 
pentru efectuarea de cheltuie-
li, cu respectarea dispoziţiilor 
legale*.

_______________________
* Legea privind sistemul buge-

tar şi procesul bugetar, Titlul I, 
articolul 1.
  
3 Anexele nr. 2 şi 8 la  Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 91 din 
20 octombrie  2008.

În cadrul şedinţei Grupului 
consultativ al Donatorilor 
pentru Moldova, care s-
a desfăşurat în decembrie 
2006 la Bruxelles, Uniunea 
Europeană, în comun cu or-
ganismele financiare interna-
ţionale şi donatorii externi, a 
decis să aloce Moldovei cca 
1.2 miliarde dolari SUA în 
perioada 2007-2010 pentru 
implementarea eficientă a
Planului de Acţiuni Republi-
ca Moldova-UE şi a Strate-
giei de Creştere Economică 
şi Reducere a Sărăciei. O 
parte importantă din această 
sumă îi va reveni Bugetului 
Public Naţional, inclusiv 
Bugetului de stat în formă 
de granturi şi credite.
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Tabelul 9. Clasificarea cheltuielilor bugetului de stat după funcţii, cu identificarea priorităţilor

2005 2006 2007

mil. lei % din 
total

mil. lei % din 
total

mil. lei % din 
total

Serviciile de stat cu destinaţie generală 662 8 (PIV) 702 6 (PIV) 886 6
Activitatea externă 256 3 235 2 281 2
Apărarea naţională 151 2 210 2 269 2
Justiţie 124 1 185 2 225 2
Jurisdicţia constituţională 3 0 3 0 4 0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea 
naţională

660 8 (PIV) 835 8 (PIII) 1064 7

Învăţământul 1018 12 (PIII) 1333 12 (PII) 1470 10 (PIII)
Ştiinţa şi inovarea 140 2 200 2 308 2
Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret 149 2 244 2 298 2
Ocrotirea sănătăţii 1268 15 (PI) 1583 14 (PI) 1837 13 (PII)
Asigurarea şi asistenţa socială 1162 14 (PII) 1296 12 (PII) 1786 13 (PII)
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria 
piscicolă şi gospodăria apelor

541 6 626 6 (PIV) 1151 8 (PIV)

Protecţia mediului înconjurător şi 
hidrometeorologia

54 1 109 1 130 1

Industria şi construcţiile 13 0 32 0 34 0
Transporturile, gospodăria drumurilor, 
comunicaţiile şi informatica

169 2 452 4 847 6

Gospodăria comunală şi gospodăria de 
exploatare a fondului de locuinţe

65 1 243 2 117 1

Complexul pentru combustibil şi energie 307 4 290 3 160 1
Serviciul datoriei de stat 471 6 429 4 610 4
Completarea rezervelor de stat 59 1 84 1 55 0
Alte servicii legate de activitatea economică 105 1 90 1 161 1
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale 1144 13 1890 17 2595 18
     inclusiv, transferurile la bugetele UAT 987,9 12 (PIII) 1550 14 (PI) 2441 17 (P I)

Creditarea netă -36 0 -51 0 -73 -1
Total cheltuieli 8483 100 11019 100 14212 100
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4

5

XXX articol categorii economice majore de cheltuieli (retribuirea muncii, mărfuri şi 
servicii, transferuri şi cheltuieli capitale) în scopul exercitării  funcţiilor 
autorităţilor publice                  

XX alineat detaliere pe elemente şi domenii de influenţă a categoriilor  economice 
majore

100.00. CHELTUIELI CURENTE

  120.00.  Plata dobânzilor

    121.00.  Plata dobânzilor la împrumuturile interne

      121.01. Plata dobânzilor la împrumuturile acordate de Banca Naţională a Moldovei

Tabelul 10. Cheltuielile Bugetului de stat după categorii economice (% din PIB)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fondul salarial 9.5 9.6 7.8 8.0 9.3 9.3
Bunuri şi servicii 6.9 6.2 7.8 7.7 8.1 8.7
Transferuri pentru scopuri de producere 1.4 1.6 2.0 2.6 2.3 3.3
Transferuri către populaţie 9.1 8.8 9.7 10.8 10.9 11.2
Altele 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 1.0
Cheltuielile capitale 5.0 4.6 5.0 6.2 7.9 7.6

4 Anexa nr. 4 şi 5 la  Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 91 din 
20 octombrie  2008.
5 Anexa nr. 3 şi 9 la Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 91 din 
20 octombrie  2008.
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Bugetul de 

stat, a 

Buget

rilor 

sociale de stat 

Sistemul asigur�rilor sociale 

Asigurare obligatorie Asigurare voluntar�

Asigurare obligatorie de stat

Asigurare obligatorie profesional�

Asigurare voluntar� general�

Asigurare voluntar� profesional�
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Tabelul 11. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, %

2007 2008 2009 2010 2011

Efectiv Propuneri pe termen mediu

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, total
                                  inclusiv:

29 29 29 28 28

                                                   pentru angajat 25 24 23 21 21

                                                   pentru salariat 4 5 6 7 7

Tabelul 12. Cheltuielile Bugetului asigurărilor sociale de stat, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Cheltuieli, total 2173,9 2768,9 3697,7 4378,1 5228,6

         din care:

Plata pensiilor 1629,9 2069,4 2897,8 3189,3

      din acestea:

Pensii pentru limita de vârstă 1477,3 1883,7 2659,5 3072,2

Militarilor în termen şi membrilor familiilor lor 3,7 2,2 1,7 1,2

Pensii sociale, de invaliditate din copilărie şi invalizilor de război 104,3 110,7 120,0 142,4
Plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor 430,6 537,4 664,6 778,0

       din acestea:

Indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 1.5 ani 38,3 33,3 43,0 49,2
Indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani, 
persoanelor asigurate - 16,3 31,7 48,4
Indemnizaţii pentru copii în vârstă de la 1.5 ani până la 16 ani 
(şcolarilor – până la 18 ani) 20,8 44,7 51,0 52,7
Indemnizaţii pentru copii în vârstă de la 3 ani până la 16 ani 
(şcolarilor – până la 18 ani) - 2,2 2,6 2,7
Indemnizaţii pentru mamele singure 1,9 4,7 5,7 -
Indemnizaţii pentru incapacitatea de muncă temporară 115,7 144,2 194,0 236,8
Indemnizaţii pentru sarcină şi lăuzie 18,8 28,7 44,1 61,6
Indemnizaţii la naşterea copilului 7,8 10,2 15,4 26,9
Ajutoare de şomaj 5,4 8,5 7,6 10,9
Compensaţii nominale lunare acordate anumitor categorii 
de cetăţeni puţin asiguraţi în condiţiile majorării tarifelor la 
energia electrică, termică şi gaze 191,9 206,4 219,7 233,6
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Sursa: elaborat în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999

Elaborarea pronosticului 

veniturilor �i cheltuielilor BASS 

Analiza execut�rii veniturilor  i
cheltuielilor BASS pentru o perioad�

de cel pu!in 2 ani anteriori anului 
bugetar prognozat Determinarea priorit�!ilor în 

domeniul asigur�rilor sociale ce 
urmeaz� a fi sus!inute financiar în 
anul urm�tor  i în cel pu!in 2 ani 

ulteriori
Elaborarea planului de venituri  i

cheltuieli pe fiecare articol conform 
clasifica!iei bigetare 

Ministerul Protec�iei Sociale, Familiei  i
Copilului 

Ministerul Economiei  i Comer�ului

Pronosticul 

contribu�iilor 

obligatorii de 

asigur ri sociale 

de stat 

Politica în domeniul asigur!rilor 
sociale de stat elaborat! pe 

termen mediu 

Indicatorii macroeconomici pe 
termen mediu 

pentru: Analiza bazei de calcul a 
contribu�iilor de asigur ri sociale 

de stat din anii preceden�i
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Pronosticul 

cheltuielilor 

Bugetului 

asigur�rilor sociale 

de stat 

Fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative �i

normative 

Analiza politicii �i a obiectivelor  pe termen mediu elaborate în 
domeniul asigur rilor sociale �i asisten!ei sociale de c tre

Ministerul Protec!iei Sociale, Familiei �i Copilului 

Estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite 

de Ministerul Finan!elor

Propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Na!ionale de 
Asigur ri Sociale pentru proiectul BASS ce !in de cheltuielile 

de organizare �i func!ionare a acestor structuri 

Sursa: elaborat în baza Legii 
privind sistemul public de asi-
gurări sociale nr. 489-XIV din 

08.07.1999.

Pronosticul veniturilor �i cheltuielilor 
BASS pentru anul bugetar proiectat 

Întocmirea BASS pe programe �i
performan e

Ministerul Protec�iei Sociale, 
Familiei  i Copilului 

Casa Na�ional! de Asigur!ri 
Sociale

Ministerul Finan�elor
(particip!)

Sursa: elaborat în baza Legii 
privind sistemul public de asi-
gurări sociale nr. 489-XIV din 

08.07.1999.

Fondul de rezervă

din veniturile BASS se pre-
levă anual până la 3% pen-
tru constituirea fondului de 
rezervă.

______________________
*Legea privind sistemul public 
de asigurări sociale, nr. 489-XIV 
din 08.07.99, articolul 12 (2).
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Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.961, 
Legea privind administraţia publică locală 2

3

4

. În ultimii ani, au fost făcuţi unii paşi pentru conformarea cadrului 
legal existent în domeniul bugetelor locale la principiile şi recomandările 
Cartei europene a autonomiei locale.

„Teorema descentralizării” 

a lui Oates* (sau principiul 

subsidiarităţii)

Fiecare serviciu public tre-
buie furnizat de jurisdicţia 
care controlează aria geogra-
fică minimă ce ar internaliza
beneficiile şi costurile unei
astfel de furnizări*.

______________________
* Oates W.E., Fiscal Federalism, 

Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1972.
1 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din 23.05.2005.
2 Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 32-35, din 
09.03.2007.
3 Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 029, din 
02.03.2007.
4 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 248-253/996 din 
19.12.2003.
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Carta europeană a autonomiei lo-

cale despre resursele financiare ale

autorităţilor administraţiei publice 

locale (APL)

1. Autorităţile APL au dreptul la re-
surse proprii, suficiente, de care pot
dispune în mod liber în exercitarea 
atribuţiilor lor.

2. Resursele financiare ale autorităţi-

lor APL trebuie să fie proporţionale

cu competenţele prevăzute de con-

stituţie sau de lege.

3. Cel puţin o parte dintre resursele 

financiare ale autorităţilor APL

trebuie să provină din taxele şi 

impozitele locale, al căror nivel 

acestea au competenţa să îl stabi-

lească în limitele legale.

4. Sistemele de prelevare pe care se 

bazează resursele de care dispun 

autorităţile APL trebuie să fie de

natură suficient de diversificată şi

evolutivă, pentru a le permite să 

urmeze, pe cât posibil, evoluţia 

reală a costurilor exercitării com-

petenţelor acestora.

5. Protejarea UAT cu o situaţie mai 

grea din punct de vedere financiar

necesită instituirea de proceduri de 

egalizare financiară sau de măsuri

echivalente, destinate să corec-

teze efectele repartiţiei inegale a 

resurselor potenţiale de finanţare,

precum şi a sarcinilor fiscale care

le incumbă. Asemenea proceduri 

sau măsuri nu trebuie să restrângă 

libertatea de opţiune a autorităţilor 

administraţiei publice locale în 

sfera lor de competenţă.

6. Autorităţile APL trebuie să fie con-

sultate, într-o manieră adecvată, 

asupra modalităţilor de repartizare 

a resurselor redistribuite care le 

revin.

Bugetul local 
Venituri proprii Fonduri speciale 

Mijloace speciale Defalc�ri de la 
veniturile generale

de stat

Transferuri 
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Tabelul 13. Sursele de formare a veniturilor bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia 
municipiilor Bălţi şi Chişinău)

1) încasări directe şi integrale ale 
următoarelor tipuri de impozite, 
taxe şi alte venituri: 

a) impozitele şi taxele locale; 
b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
c) taxa pentru eliberarea de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea a licenţelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate şi a autorizaţiilor;
d) taxa pentru patenta de întreprinzător în partea ce revine bugetelor locale;
e) încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) alte venituri.

2) defalcări de la următoarele 
tipuri de venituri generale de 
stat: 

a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective;
b) impozitul pe venitul persoanelor fizice.

3) transferuri de la bugetul 
unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea şi de la 
bugetul municipal Bălţi. 
4) mijloace speciale.
5) fonduri speciale. 

7. Subvenţiile alocate UAT 
trebuie, pe cât posibil, să 
nu fie destinate finanţării
unor proiecte specifice.
Alocarea de subvenţii nu 
trebuie să aducă atingere 
libertăţii fundamentale 
a politicilor autorităţilor 
APL în domeniul lor de 
competenţă. 

8. În scopul finanţării chel-
tuielilor lor de investiţii, 
autorităţile APL trebuie să 
aibă acces, în conformitate 
cu legea, la piaţa naţională 
a capitalurilor.

Fondul de susţinere finan-

ciară a UAT se formează 

din:

a) alocaţii aprobate anual în 
bugetul de stat;

b)  defalcări efectuate de UAT, 
ale căror venituri bugetare 
depăşesc cu 20% nivelul 
mediu de cheltuieli buge-
tare pentru un locuitor pe 
teritoriul respectiv*.

______________________
* Legea privind finanţele
publice locale, Capitolul II, 
articolul 10.
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Tabelul 14. Sursele de formare a veniturilor bugetelor raioanelor

1) încasări directe şi integrale ale 
următoarelor tipuri de impozite, 
taxe şi alte venituri: 

a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
d) plata pentru perfectarea actelor notariale de către secretarul consiliului raional;
e) alte venituri prevăzute de legislaţie.

2) defalcări de la următoarele 
tipuri de venituri generale de 
stat: 

a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective – 100%;
b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova – 50%.

3) transferuri de la bugetul de 
stat. 
4) mijloace speciale.

5) fonduri speciale.

Tabelul 15. Sursele de formare a veniturilor bugetului UTA

1) încasări directe şi integrale ale 
următoarelor tipuri de impozite, 
taxe şi alte venituri: 

a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
d) alte venituri prevăzute de legislaţie.

2) defalcări de la următoarele 
tipuri de venituri generale de 
stat: 

a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii teritoriale autonome 
cu statut juridic special – 100%;
b) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special – cel puţin 10%;
c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova – 50%;
d) accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special – cel puţin 50%.

3) transferuri de la bugetul de 
stat. 
4) mijloace speciale.

5) fonduri speciale.

Tabelul 16. Sursele de formare a veniturilor bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău

1) încasări directe şi integrale ale 
următoarelor tipuri de impozite, 
taxe şi alte venituri: 

a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) impozitul pe bunurile imobiliare;
c) taxele pentru resursele naturale;
d) veniturile din vânzarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Chişinău şi municipiului Bălţi;
e) impozitele şi taxele locale aplicate, în conformitate cu legislaţia, de către consiliul 
municipal;
f) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
g) încasările din vânzarea bunurilor confiscate (conform apartenenţei 
patrimoniului);
h) taxa pentru eliberarea licenţelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate 
şi a autorizaţiilor;
i) taxa pentru patenta de întreprinzător în partea ce revine bugetului municipal 
respectiv;
j) alte venituri.
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2) defalcări de la următoarele 
tipuri de venituri generale de 
stat: 

a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective – 50%;
b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate Republica 
Moldova - 50%.

3) transferuri de la bugetul de 
stat.
4) mijloace speciale.

5) fonduri speciale.

Tabelul 17. Dinamica veniturilor UAT pe surse de formare, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Venituri curente 2059 1972 2136 2652 3037

Venituri fiscale 1603 1546 1642 2059 2429

            Impozite directe 1188 1519 1602 2017 2381
            Impozite indirecte 415 27 40 42 48
Venituri nefiscale 262 312 347 396 416

Fondurile şi mijloacele speciale 194 114 147 197 192

             Fonduri speciale 4 4 5 6 8

             Mijloace speciale 190 110 142 191 184

Granturi 1 3 0 1 2

Transferuri 852 904 1514 2144 2539

             Total venituri 2912 2879 3650 4796 5578
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Tabelul 18. Dinamica cheltuielilor UAT pe destinaţii, milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007

Servicii cu destinaţie generală 202 229 258 336 208
Menţinerea ordinii publice, apărarea 
şi securitatea statului

92 101 111 161 115

Cheltuieli de ordin social 1995 1668 2058 2894 2448
Cheltuieli de ordin economic 462 834 1175 1396 662
Alte domenii 90 93 184 287 470
Creditarea netă -1 -1 -9 -10 4
Total cheltuieli 2839 2925 3776 5063 3905
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Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală 
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Tabelul 19. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,  %

2007 2008 2009 2010 2011

Efectiv Propuneri pe termen mediu

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, total
                                  inclusiv:

5 6 7 7 7

                                                   pentru angajat 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5

                                                   pentru salariat 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5
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Tabelul 20. Destinaţia mijloacelor financiare acumulate în Fondurile constituite de Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină

Fondul pentru achitarea 

serviciilor medicale (fondul  

de bază)

Fondul de rezervă al asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală

Fondul măsurilor de 

profilaxie

Acoperirea cheltuielilor 

administrative presupune:

se utilizează pentru acope-
rirea cheltuielilor necesare 
realizării Programului unic al 
asigurării obligatorii de asis-
tenţă medicală, şi anume:
– asistenţa medicală urgen-

tă la etapa prespitaliceas-
că;

– asistenţa medicală prima-
ră; 

– asistenţa medicală spe-
cializată de ambulatoriu; 

– asistenţa medicală spita-
licească etc. 

se utilizează pentru:
– acoperirea cheltuielilor supli-

mentare, legate de îmbolnăviri 
şi afecţiuni urgente, a caror rată 
anuală depăşeşte media luată 
în baza calculării Programului 
unic pentru anul respectiv; 

– compensarea diferenţei dintre 
cheltuielile efective legate de 
achitarea serviciilor medicale 
curente şi contribuţiile acumu-
late (veniturile aşteptate) în 
fondul de bază; 

– echilibrarea şi compensarea 
diferenţei dintre cheltuielile 
efective ale mijloacelor finan-

ciare acumulate în fondurile de 

bază ale agenţiilor teritoriale şi 

media pe ţară în situaţii temei-

nic motivate; 

– acoperirea cheltuielilor de 

acordare a asistenţei medicale 

persoanelor neasigurate la 

etapa prespitalicească, în caz 

de urgenţe medico-chirurgi-

cale majore ce pun în pericol 

viaţa persoanei, şi asistenţei 

medicale primare acordată de 

către medicul de familie, care 

cuprinde examenul clinic, cu 

recomandarea investigaţiilor 

şi tratamentului. 

se utilizează pentru:

– realizarea măsurilor 

de reducere a riscu-

rilor de îmbolnăvire;

– efectuarea exami-

nărilor profilactice

(screening) în scopul 

depistării precoce a 

îmbolnăvirilor;

– finanţarea manifes-

tărilor cu menţinerea 

promovării modului 

sănătos de viaţă; 

– alte activităţi de pro-

filaxie şi prevenire 

a riscurilor de îm-

bolnăvire, acceptate 

pentru finanţare de 

către Consiliul de ad-

ministraţie al Compa-

niei. 

– salarizarea personalului 

angajat al Companiei şi 

agenţiilor teritoriale (ra-

murale); 

– acoperirea cheltuielilor de 

deplasare; 

– întreţinerea sistemului 

informaţional şi a infra-

structurii organizatorice; 

– efectuarea controlului cali-

tăţii serviciilor medicale şi 

a expertizelor respective; 

– cheltuieli operaţionale; 

– procurarea mijloacelor 

fixe, a utilajului necesar

cu efectuarea defalcărilor 

de amortizare; 

– cheltuieli de gospodărie şi 

birotică; 

– instruirea şi perfecţiona-

rea cadrelor; 

– alte activităţi ce ţin de ad-

ministrarea Companiei. 

Cheltuieli 

administrative

2%

Fondul de 

rezerv�

2%

Fondul 

m�surilor de 

profilaxie

2%

Fondul de 

baz�

94%
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B. PROCESUL BUGETAR

PARLAMENTUL 

EXECUTIVUL

(Guvernul) 

Etapa 1. Elaborarea bugetului 

(cadrul macroeconomic, strategia �i

priorit !ile de politic  bugetar ,

previziuni bugetare detaliate) 

Etapa 3. Executarea bugetului 

(colectarea veniturilor �i efectuarea 

cheltuielilor) �i întocmirea 

rapoartelor pentru utilizare intern 

�i pentru Parlament 

Etapa 2. Aprobarea bugetului anual 

Etapa 4. Controlul execut rii 

bugetului 

Etapa 5. Auditul independent 

AUDITUL EXTERN 
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1

1 The Legal Framework for Bud-

get Systems: an international 

comparison, OECD Journal on 
Budgeting, Special Issue, 2004, 
Volume 4, No. 3.

Datele economice de bază 

pentru elaborarea proiectu-

lui de buget:

• prognoza indicatorilor 
macroeconomici şi so-
ciali pe anul bugetar viitor 
(elaborată şi prezentată de 
Ministerul Economiei şi 
Comerţului); 

• prognoza indicatorilor şi 
cerinţelor bugetului asi-
gurărilor sociale de stat 
(elaborată şi prezentată 
de Ministerul Protecţiei 
Sociale, Familiei şi Copi-
lului); 

• prognoza indicatorilor 
fondurilor asigurărilor 
obligatorii de asistenţă 
medicală (elaborată şi 
prezentată de Ministerul 
Sănătăţii).
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Sursa: elaborat în baza Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

Datele

economice 

de baz�

necesare

pentru 

elaborarea

proiectului 

Bugetului 

de stat 

Ministerul Finan elor 
Banca Na ional�

a Moldovei  

Estim�rile
preliminare 
de venituri !i
cheltuieli

I I

II

Cadrul bugetar 
pe termen 

mediu 

pân� la data de 1 mai 

III

IV

Autorit� ile publice 

Note
metodologice 
referitoare la 
elaborarea
proiectului 
Bugetului de 
stat

V

Propuneri  
de buget 

Guvernul 

Proiectul Legii bugetare anuale 
care cuprinde !i anexele pentru 

aprobare
VI

Prognoza balan ei

de pl� i, a 

creditelor, a 

obliga iunilor 

externe !i a altor 

indicatori de 

politic� monetar-

creditar� a statului 

Propuneri de buget formu-

late de autorităţile publice 

şi prezentate Ministerului 

Finanţelor:

• veniturile şi cheltuielile 
realizate în anul bugetar 
precedent; 

• veniturile şi cheltuielile 
estimate pentru anul bu-
getar curent; 

• veniturile şi cheltuielile 
estimate pentru anul bu-
getar viitor; 

• veniturile şi cheltuielile 
estimate pentru cel puţin 
doi ani după anul bugetar 
viitor; 

• justificările cerinţelor
referitoare la estimările 
preliminare de venituri 
şi limitele de cheltuieli şi 
ale rezultatelor estimate 
ale programelor incluse 
în aceste cerinţe. 
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Sursa: elaborat în baza Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

Guvernul PARLAMENTUL 

Proiectul Legii 
bugetare anuale 

pân� la 1 octombrie a fiec�rui an 

Curtea de 
Conturi

VII

Aviz asupra 
proiectului 
Legii bugetare 
anuale

Comisia parlamentar� pentru buget  i finan!e

Comisiile parlamentare 
permanente 

Aviz asupra 
proiectului 
Legii bugetare 

anuale

Raportul  i lista 
recomand�rilor 
asupra proiectului 

legii bugetare anuale  

Examinarea 
proiectului Legii 
bugetare anuale 
în prima lectur�

Aprobarea / 
respingerea
proiectului

Legii anuale în 
prima lectur�

Examinarea 
proiectului Legii 
bugetare anuale 
în lectura a doua  

Aprobarea / 
respingerea
proiectului

Legii bugetare 
anuale în 

Examinarea 
proiectului Legii 
bugetare anuale 
în lectura a treia  

Adoptarea 
Legii

bugetare 
anuale

(pân� la 5 
decembrie) 

VIII

IX

X

XI XII

VII
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Legea bugetar� anual�

în 10 zile dup�
adoptare

solicit� de la 
autorit� ile 
publice centrale 
planurile de 
finan are a 

acestora

în 45 zile dup�
publicare

Aprob�
repartizarea
lunar� a 
veniturilor !i
cheltuielilor
Bugetului de 
stat conform 
Clasifica iei
bugetare

Ministerul 

Finan elor 
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Aşezarea  
veniturilor bugetare

Lichidarea  
veniturilor bugetare

Emiterea titlurilor  
de încasare (percepere)

Perceperea  
veniturilor bugetare

specifică impozitele (principale-
le venituri bugetare), presupune 
identificarea şi evaluarea mate-
riei impozabile, pe de o parte, 
şi stabilirea mărimii acesteia, 
pe de altă parte, în condiţiile 
prevăzute de legislaţie.

se referă la stabilirea cuantu-
mului impozitului aferent mate-
riei impozabile, pe baza cotelor 
şi a altor elemente prevăzute 
de lege.

constă în înscrierea cuantumu-
lui venitului bugetar într-un act 
pe baza căruia se autorizează 
organul fiscal pentru percepe-
rea unui anumit nivel în contul 
bugetului.

reprezintă operaţiunea 
de încasare efectivă a 
impozitelor, taxelor şi a 
altor venituri bugetare.

Angajarea  
unei cheltuieli publice bugetare

Lichidarea  
cheltuielilor bugetare

Ordonanţarea  
cheltuielilor bugetare

Plata  
cheltuielilor bugetare

se concretizează prin actul care 
generează obligaţia unei entităţi 
publice de a plăti o sumă de bani 
unui terţ pe baza unui act juridic 
(lege, contract, decizie ministe-
rială, hotărâre judecătorească).

constă în verificarea existenţei 
angajamentelor, a sumelor dato-
rate, a condiţiilor de exigibilitate 
a angajamentului, pe baza do-
cumentelor justificative care să 
ateste operaţiunea respectivă.

este etapa la care se confirmă 
că livrările de bunuri şi servi-
cii au fost efectuate sau alte 
creanţe au fost verificate şi că 
plata poate fi realizată.

reprezintă actul final
prin care entitatea pu-
blică îşi achită obligaţii-
le faţă de terţi (transmi-
terea efectivă a sumei 
de bani datorate).
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Guvernul PARLAMENT

Raportul anual (aprobat) 
privind executarea 

bugetului de stat

pân� la 1 iunie 

Ministerul Finan�elor 

4
Hot rârea 

parlamentar  privind 
raportul asupra 

execut rii Bugetului 

de stat  

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Raporturi lunare 
despre executarea 
Bugetului de stat în 

anul de exerci�iu 

1

Raportul anual privind 
executarea Bugetului 

de stat (pentru 

aprobare)

3pân� la 1 mai 

Informare privind 
stadiul execut rii 
bugetului de stat cel pu in o 

dat� în cursul 
anului

bugetar

2 5

pân� la 
15 iulie 

6

Direcţia finanţe:

Direcţiile finanţe ale UAT de

nivelul II şi Direcţia Finanţe a 

municipiului Chişinău.
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Ministerul Finan�elor 

Autoritatea executiv  a UAT de nivelul II !i
Autoritatea executiv  a municipiului B l�i

Direc�iile finan�e ale UAT de nivelul II !i
Direc�ia finan�e a municipiului B l�i

– Note metodologice privind prognozele macroeconomice; 
– Principiile de baz� ale politicii statului în domeniul veniturilor  i

cheltuielilor bugetare pe anul (anii) urm�tor(i); 
– Prognozele normativelor de defalc�ri de la veniturile generale 

de stat în bugetul central al UTA G�g�uzia; 
– Aspecte specifice de calculare a transferurilor ce se 

prognozeaz� a fi alocate de la Bugetul de stat. 

1 1 

Autorit�!ile executive ale UAT 
de nivelul I 

– Principiile de baz� ale politicii statului în domeniul veniturilor  i
cheltuielilor bugetare pe anul (anii) urm�tor(i); 

– Prognozele normativelor de defalc�ri de la veniturile generale 
de stat la bugetele locale; 

– Aspecte specifice de calculare a transferurilor ce se 
prognozeaz� a fi alocate de la bugetele UAT de nivelul II  i de 
la bugetul municipal B�l!i.

în termen de 
10 de zile 

2

în termen de 
20 de zile 

– Elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite  i taxe care 
urmeaz� s� fie colectate în anul (anii) urm�tor(i) în UAT 
respectiv�;

– Proiectul bugetului local.

3

pentru
analiz�

4
pentru
analiz�
(analiza  
are caracter 
consultativ)

– Prognoza tuturor tipurilor 
de impozite  i taxe care 
urmeaz� s� fie încasate 
în anul (anii) urm�tor(i) în 
UAT respectiv�

– Proiectele de bugete ale 
raioanelor, ale UTA cu 
statut juridic special, ale 
municipiului B�l!i  i

municipiului Chi in�u

5

Impunerea 
unor

modific�ri ale 
proiectelor de 

buget

4

3

17

Autoritatea executiv� a 
UAT de nivelul I  Proiectul bugetului local 

cel târziu la data de 15 noiembrie 

Consiliul local  

Prima
lectur�

A doua 
lectur�

la un interval
de cel mult 5 zile 

Examinarea proiectului bugetului 
local

Aprobarea bugetului local pe anul 
bugetar urm�tor

(cel târziu la data de 15 decembrie a 
anului în curs) 

1

2

3
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Proiectul bugetului local 

include:

a)  proiectul deciziei consiliu-
lui local privind aprobarea 
bugetului; 

b)  anexele la proiectul deci-
ziei, care reflectă:

–  veniturile şi cheltuielile 

prevăzute pentru anul bu-

getar următor; 

– cotele impozitelor şi taxe-

lor locale care urmează să 

fie încasate în buget;

– mijloacele speciale prevă-

zute pentru a fi încasate de

fiecare instituţie publică;

– fondurile speciale; 

– efectivul – limită al statelor 

de personal din instituţiile 

publice finanţate de la

buget; 

c)  cuantumul fondului de 

rezervă; 

d)  nota explicativă la proiec-

tul bugetului. 

Autoritatea executiv� a 
UAT de nivelul II  i a 

municipiului B�l!i Proiectul 
bugetului UAT 
de nivelul II  i

cel al 
municipiului 

B�l!i

cel târziu la 

data de 1 

noiembrie 1

Autoritatea reprezentativ�  i deliberativ�

Prima
lectur�:

A doua lectur�
(examinare  i aprobare): 

Examinarea  i aprobarea proiectului bugetului local 

- Raportul pre�edintelui
raionului, al 
guvernatorului UTA cu 
statut juridic special, al 
primarului municipiului 
B l!i �i al primarului 
general al municipiului 
Chi�in u asupra 
proiectului bugetului 
(auditare �i examinare); 
- Volumul total al 
veniturilor �i cheltuielilor 
bugetului respectiv 
(examinare �i aprobare). 

2 3

- Structura veniturilor; 
- Cheltuielile, structura �i
destina!ia lor; 
- Balan!a bugetului �i
sursele de finan!are;
- Normativele defalc rilor 
de la veniturile generale 
de stat la bugetele locale; 
- Transferurile de la 
bugetul respectiv la 
bugetele locale; 
- Cuantumul fondului de 
rezerv ;
- Fondurile speciale; 
- Cheltuielile care vor fi 
finan!ate în mod prioritar; 
- Efectivul limit  al 
statelor de personal din 
institu!iile publice finan!ate 
de la bugetul respectiv; 
- Nota explicativ  la 
proiectul bugetului. 

Autoritatea reprezentativă şi 

deliberativă a UAT:

– consiliul local;

– consiliul raional;

– Adunarea Populară a UTA 

cu statut juridic special;

– consiliul municipal Chişi-

nău.
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Proiectul bugetului UAT 

de nivelul II şi al bugetului 

municipal include:

a) proiectul deciziei autorită-

ţii reprezentative şi deli-

berative privind aprobarea 

bugetului; 

b) anexele la proiectul deci-

ziei, care reflectă:

– veniturile şi cheltuielile 

bugetului respectiv pre-

văzute pentru anul bugetar 

următor; 

– normativele defalcărilor 

de la veniturile generale 

de stat la bugetele locale; 

– mijloacele speciale prevă-

zute pentru a fi încasate de

fiecare instituţie publică;

– fondurile speciale; 

– transferurile de la bugetul 

respectiv la bugetele loca-

le; 

–  efectivul-limită al statelor 

de personal din instituţiile 

publice finanţate de la

bugetul respectiv; 

c) nota explicativă la proiec-

tul bugetului. 

Sistemul trezorerial:

Trezoreria de stat:

– Trezoreria Centrală;

– Trezoreriile teritoriale.
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pân� la 1 martie 
a fiec�rui an 

Constat�ri  i
recomand�ri 
rezultate din 

activitatea de audit 

Executorii de buget 

Unit��ile de audit intern 
sau Serviciul Control 

financiar  i revizie 

Institu�iile publice

Ministerul Finan�elor
– Reglementeaz� modul  i con!inutul raport�rii 
– Evalueaz� implementarea auditului intern 
– Organizeaz� sistemul de management financiar 

 i control 
– Asigur� buna administrare în cadrul institu!iilor 

publice

Guvernul 

Instituirea unit �ilor 
de audit intern, 
numirea !efilor 
acestor unit �i

Acceptul Ministrului 
finan�elor

Planuri  i
rapoarte
anuale

Raportul anual consolidat 
privind controlul financiar 
public intern

anual pân  la 
1aprilie
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Ce reprezintă „anul bugetar”?

Douăsprezece luni consecutive pentru care se elaborează, se 
aprobă, se execută şi se raportează bugetul public naţional. 

În Republica Moldova anul bugetar începe la 1 ianuarie şi se 
termină la data de 31 decembrie a fiecărui an.

În Regatul Unit al Marii Britanii, însă, anul fiscal începe la  
1 aprilie şi durează până la data de 31 martie a anului viitor.

Ce reprezintă produsul intern brut?

Prezentăm următoarele două definiţii pentru noţiunea de pro-
dus intern brut (PIB):
– Valoarea bunurilor şi serviciilor produse într-o ţară pe durata unui an.
– Principalul agregat macroeconomic al sistemului de conturi naţionale, care reprezintă rezultatul final 

al activităţii de producţie din unităţile producătoare rezidente (atât în sfera producţiei materiale, cât 
şi în sfera serviciilor nemateriale) şi care corespunde valorii bunurilor şi serviciilor produse de aceste 
unităţi pentru consumul final*.

Care sunt obiectivele pe care le urmăreşte elaborarea şi implementarea CCTM în Republica Moldo-
va?

Prin Cadrul de cheltuieli pe termen mediu se urmăreşte:

Ce organ exercită controlul asupra respectării legislaţiei fiscale?

În Republica Moldova controlul asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vărsării 
depline şi la timp la buget a sumelor obligaţiilor fiscale este exercitat de Serviciul Fiscal de Stat. Structura 
organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale 
teritoriale şi raza de deservire a contribuabililor – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe 
lângă Ministerul Finanţelor. În componenţa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat intră: 
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• Inspectoratul Fiscal de Stat al mun. Chişinău, 
• Inspectoratul Fiscal de Stat al mun. Bălţi, 
• Inspectoratele Fiscale de Stat raionale, 
• Inspectoratul Fiscal de Stat al U.T.A. Găgăuzia.

În ce mod bugetul public poate influenţa creşterea economică?

Există numeroase teorii economice care, în bază de calcule empirice şi simulări, încearcă să identifice 
dependenţa creşterii economice şi a calităţii acesteia de variabilele bugetare. Dintre acestea, considerăm 
că cel mai reuşit explică această relaţie aşa-numitele modele de creştere economică endogenă1.

Pentru a stimula creşterea economică durabilă, politica fiscală trebuie să promoveze o anumită struc-
tură a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Dacă considerăm veniturile publice, creşterea presiunii fiscale 
distorsionează comportamentul agenţilor economici, afectează producţia şi, în cele din urmă, creşterea 
economică. Totuşi, gradul distorsiunii este diferit în funcţie de tipul veniturilor publice. Dacă efectul im-
pozitelor şi taxelor de consum (taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele vamale etc.) este mai puţin 
distorsionar (impozite neutre sau nedistorsionare), impozitele pe venitul persoanelor fizice şi juridice sunt 
venituri cu un efect distorsionar puternic (impozite distorsionare). Totodată, în unele condiţii, creşterea 
ponderii impozitelor neutre în totalul veniturilor bugetare poate conduce la influenţe pozitive asupra 
creşterii economice. Aceasta se întâmplă atunci când veniturile provenite din impozitele şi taxele neutre 
sunt folosite pentru finanţarea cheltuielilor publice productive. În categoria impozitelor distorsionare intră 
impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice, impozitul pe bunurile imobiliare, contribuţiile asigurărilor 
sociale obligatorii etc. Menţionăm, însă, că impozitele distorsionare, deşi afectează într-o măsură mai 
mare creşterea economică comparativ cu cele neutre, totuşi, prin faptul că realizează alte obiective ale 
politicii fiscale, sunt necesare.

În mod similar, deşi creşterea cheltuielilor publice conduce la extinderea cererii şi, prin aceasta, stimu-
lează creşterea economică, totuşi, nu toate categoriile de cheltuieli publice au acelaşi nivel de influenţă 
pozitivă asupra creşterii. Astfel, aşa-numitele cheltuieli productive (investiţiile în capitalul uman – în educaţie 
şi ocrotirea sănătăţii, în infrastructură, întreprinderi etc.) au un efect pozitiv asupra creşterii economice, 
pe când consumul guvernamental nu avantajează creşterea. Acesta din urmă include, în primul rând, 
cheltuielile legate de susţinerea ramurilor economiei naţionale, cheltuielile cu caracter social, etc. şi for-
mează categoria cheltuielilor publice neproductive. Menţionăm, totodată, că cheltuielile neproductive, ca 
şi impozitele distorsionare, îndeplinesc anumite funcţii de politică economică şi socială, existenţa acestor 
cheltuieli fiind necesară.

Previziunile care urmează din modelele de creştere endogenă pornesc de la clasificarea elementelor 
bugetului public în patru categorii: venituri  distorsionare şi nedistorsionare şi cheltuieli productive sau ne-
productive. Prin urmare, pot fi identificate patru variante de îmbinare a categoriilor de venituri şi cheltuieli 
publice şi, în fiecare caz, influenţa acestora asupra dezvoltării economice trebuie cercetată separat. Astfel, 
finanţarea cheltuielilor productive prin impozite nedistorsionare influenţează pozitiv creşterea economică. 
Varianta opusă – îmbinarea cheltuielilor neproductive cu impozitele distorsionare – are un impact negativ 
asupra economiei. În celelalte cazuri, influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice nu este clar 
determinată şi poate fi atât pozitivă, cât şi negativă. Vom asocia calitatea politicii fiscale promovate de 
guvern cu ponderea impozitelor nedistorsionare în totalul veniturilor şi ponderea cheltuielilor productive 
în totalul cheltuielilor bugetului public: cu cât ponderea impozitelor nedistorsionare este mai mare, cu 
atât este mai înaltă calitatea politicii fiscale. În mod asemănător, în cazul cheltuielilor bugetului public al 

Republicii Moldova – cu cât ponderea cheltuielilor productive în totalul cheltuielilor publice este mai mare, 

cu atât politica fiscală este mai stimulativă. 

1 Barro, R. J., Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, în Journal of Political Economy, 98 (5), 
1990, pp. 103-26; King R. G., Rebelo S., Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications, în 
Journal of Political Economy, 98 (5), 1990, pp. 126-151.
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Analiza structurii veniturilor şi cheltuielilor publice în Republica Moldova2 demonstrează că în timp 
ponderea impozitării distorsionare şi a cheltuielilor neproductive în totalul veniturilor publice şi, respectiv, 
în totalul cheltuielilor publice creşte, deşi tendinţa identificată manifestă volatilităţi puternice. Prin urmare, 
structura veniturilor şi cheltuielilor publice nu este benefică pentru creşterea economică. Menţionăm că 
în alte ţări post-socialiste, de exemplu Ungaria, Rusia etc.3 tendinţele sunt inverse, înregistrându-se o 
creştere a ponderii impozitării nedistorsionare în dezavantajul celei distorsionare.

 Ce înseamnă „buget social”?

 Bugetul în care în partea de cheltuieli, blocul de cheltuieli pentru acţiuni social-culturale deţine ponderea 
majoritară. Analiza evoluţiei cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale indică creşterea absolută şi relativă 
a acestora în numeroase ţări (în special, în ţările dezvoltate, care, din această cauză, sunt denumite şi 
asistenţiale). Această tendinţă este consecinţa, în primul rând, a dezvoltării economice a ţărilor.

Totodată, o influenţă puternică asupra volumului cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale o are 
şi factorul demografic. Astfel, creşterea demografică din ţările în curs de dezvoltare, modificările intervenite 
în structura de vârstă a populaţiei în ţările dezvoltate, înregistrate în special după cel de-al Doilea Război 
Mondial, au determinat, pe lângă extinderea serviciilor sociale, şi iniţierea unor noi programe sociale sau 
de extindere a programelor existente asupra unor segmente tot mai mari ale populaţiei.

În scopuri analitice, pe lângă ponderea cheltuielilor social-culturale în totalul cheltuielilor publice, tre-
buie determinată şi ponderea acestora în PIB, mărimea acestora pe cap de locuitor şi alţi indicatori, cu 
identificarea evoluţiei acestor indicatori în timp.

Ce presupune reforma bugetară promovată în prezent în Republica Moldova?

 Programul de reforme promovate în prezent în Republica Moldova include următoarele trei direcţii 
interdependente:
– Reforma regulatorie;
– Reforma administraţiei publice;
– Reforma bugetară.

Reforma bugetară a fost iniţial direcţionată spre elaborarea şi implementarea Cadrului de cheltuieli pe 
termen mediu (CCTM, anul 2003).

În 2006 a fost lansat Proiectul de Management al finanţelor publice cu următoarele patru componente:
1. Îmbunătăţirea sistemului de planificare şi executare bugetară prin instituţionalizarea planificării 

cheltuielilor pe termen mediu, modernizarea clasificării bugetare şi introducerea unui plan de conturi 
armonizat cu GFS 2001 şi implementarea unui sistem informaţional de management;

2. Elaborarea unui sistem de control intern şi audit intern în organele guvernului central;
3. Crearea capacităţii de instruire, elaborarea programului de instruire şi instruirea funcţionarilor publici 

în domeniul managementului financiar;
4. Asigurarea implementării reuşite a proiectului, monitorizarea şi raportarea acesteia.

 Cum se calculează şi se plăteşte contribuţia de asigurări sociale de stat?

 Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii angajaţi şi de angajatorul acestora 
se fac lunar de către angajator. Calculul contribuţiei de asigurări sociale se face prin aplicarea tarifului 
menţionat anterior faţă de baza de calcul a contribuţiei:

2 Secrieru A., Stratulat O., Politica fiscală în perspectiva extinderii autonomiei financiare locale, în Culegerea de studii 
şi comunicări ştiinţifico-practice „Descentralizarea fiscală. Provocări pentru Republica Moldova”, Editura „Epigraf”,
Chişinău, 2006, pag. 14-28.
3 Tamás D., Golovanova N., Kovács G., Micevska M., Redkin V., Transition, Fiscal Policy and Growth: Evidence from 

Russia and Hungary, Budapest Economics (Hungary), Center for Fiscal Policy (Rusia), Center for Development Research, 
University of Bonn (Germania), 2004.
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a) Baza de calcul (lunară) a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţi o constituie 
salariile individuale realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile şi adaosurile în bani şi în natură, 
reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă.

b) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul 
de retribuire a muncii şi alte recompense realizate de asiguraţi.

Ce categorii de pensii se acordă în sistemul public de asigurări sociale?

În sistemul public de asigurări sociale se acordă următoarele categorii de pensii:
– pensia pentru limita de vârstă;
– pensia de invaliditate;
– pensia de urmaş.

 Pe lângă pensie, la ce alte indemnizaţii şi ajutoare au dreptul asiguraţii din sistemul public de asigurări 
sociale?

Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale, în afară de pensie, au dreptul la:
– indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente 

în afara muncii, de boli profesionale şi de activitate de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea 
copilului bolnav;

– prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;
– indemnizaţii de maternitate;
– indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea 

vârstei de 3 ani;
– ajutor de şomaj;
– ajutor de deces.

Ce reprezintă Carta europeană a autonomiei locale?

 Consiliul Europei a recunoscut întotdeauna importanţa decisivă a democraţiei la nivel local şi regional. 
În 1957, la Consiliul Europei a început prima fază a elaborării unei structuri a consilierilor locali şi regionali 
prin înfiinţarea Conferinţei Permanente a Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa. La un interval de 
peste trei decenii, Conferinţa a fost restructurată şi transformată în Congresul Autorităţilor Locale şi Re-
gionale al Consiliului Europei, printr-o Rezoluţie statutară adoptată de Comitetul Miniştrilor, la 14 ianuarie 
1994. Această modificare radicală de structură a fost determinată de progresul regionalizării pe continent, 
de progresul autonomiei administrative locale şi regionale din multe ţări – membre, precum şi de rolul 
jucat de Conferinţa Permanentă a Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa în promovarea democraţiei 
locale în Europa Centrală şi de Est. Congresul funcţionează ca organ consultativ al Consiliului Europei. 
Congresul ajută noile state – membre ale Organizaţiei să-şi îndeplinească sarcinile practice necesare 
realizării unei autonomii locale şi regionale.

Activităţile fostei Conferinţe şi cele ale actualului Congres se sprijină pe Carta europeană a autonomiei 
locale.

Carta europeană a autonomiei locale (STE. nr. 122) a fost semnată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
şi a intrat în vigoare la 9 septembrie 1988. Atât prin principiile pe care le afirmă, cât şi prin mijloacele pe 
care le preconizează, ea constituie un exemplu de aplicare a principiului subsidiarităţii (boxa din dreapta) 
în organizarea unei societăţi.

 Ce presupune autonomia locală?

 Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice 
locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o 
parte importantă a treburilor publice*.
_________________
* Carta europeană a autonomiei locale
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 Care sunt impozitele şi taxele generale de stat?

 Conform Codului Fiscal, sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include:
a) impozitul pe venit; 
b) taxa pe valoarea adăugată; 
c) accizele; 
d) impozitul privat; 
e) taxa vamală; 
f) taxele rutiere. 

 Care sunt impozitele şi taxele locale?

 Conform Codului Fiscal, sistemul impozitelor şi taxelor locale include:
a) impozitul pe bunurile imobiliare; 
b) taxele pentru resursele naturale; 
c) taxa pentru amenajarea teritoriului; 
d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 
e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); 
f) taxa de aplicare a simbolicii locale; 
g) taxa pentru unităţile comerciale şi / sau de prestări servicii de deservire socială; 
h) taxa de piaţă; 
i) taxa pentru cazare; 
j) taxa balneară; 
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti 

(comunale); 
l) taxa pentru parcare; 
m) taxa de la posesorii de câini; 
n) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere 

a frontierei vamale. 

 Ce reprezintă descentralizarea?

 În sens larg, prin descentralizare se înţelege orice transfer de atribuţii de la nivel central la nivel local. 
În sens restrâns, descentralizarea este legată de procedeul de realizare a acesteia, respectiv descentra-
lizarea teritorială – prin transferul de atribuţii către unităţile administrativ-teritoriale, iar descentralizarea 
pe servicii – prin desprinderea unor servicii publice din competenţa centrală sau locală şi oferindu-li-se o 
organizare autonomă.

După responsabilităţile transferate, descentralizarea este împărţită în trei categorii: politică, admini-
strativă şi fiscală.

Descentralizarea politică reprezintă conferirea unei puteri mai mari cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor.

Descentralizarea administrativă reprezintă transferul de responsabilităţi privind planificarea, finanţarea şi 
gestionarea unor funcţii publice de la nivelul guvernului central şi al agenţiilor sale la unităţile subordonate, 
autorităţi publice semiautonome sau autorităţi regionale sau locale. 

Descentralizarea fiscală se referă la sporirea controlului autorităţilor locale asupra resurselor financiare, 
fie în termeni de repartizare a cheltuielilor, fie în termeni de generare a veniturilor. Multe din lucrările de 
specialitate privind descentralizarea fiscală se concentrează pe natura transferurilor interguvernamentale 
şi pe diferenţele privind capacitatea a diferitor tipuri de autorităţi de a genera a veniturile. 

 Care sunt efectele şi consecinţele descentralizării fiscale?
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 Consecinţele descentralizării fiscale pentru stabilitatea macroeconomică şi creşterea economică în 
diferite ţări variază semnificativ de la o ţară la alta.

Există suficiente dovezi că în ţările dezvoltate, de regulă, descentralizarea fiscală influenţează pozitiv 
creşterea economică. 

Relaţiile reciproce dintre descentralizarea fiscală şi guvernarea macroeconomică reprezintă o problemă 
foarte complexă şi merită o atenţie deosebită în cazul ţărilor în dezvoltare. Există o recunoaştere crescândă 
din partea specialiştilor în elaborarea politicilor publice şi a experţilor a faptului că descentralizarea fiscală, 
fără ca autorităţile APL să respecte disciplina fiscală, iar oferta de descentralizare să conţină stimulente de 
prudenţă în îndatorare şi managementul cheltuielilor, poate agrava dezechilibrele fiscale şi, prin aceasta, 
afecta stabilitatea macroeconomică generală. Impunerea unor constrângeri stringente asupra îndatorării 
guvernelor locale şi monitorizarea eficientă a poziţiilor fiscale ale UAT reprezintă elemente adiţionale im-
portante în descentralizarea fiscală. Descentralizarea fiscală reuşită depinde, de asemenea, de măsura 
disponibilităţii experienţei la nivel local şi de abilitatea guvernelor locale de a gestiona un volum sporit 
de resurse şi de a asigura un management eficient al cheltuielilor. În plus, devoluţia (transmiterea de la 
nivelul central la nivelele locale ale guvernării publice) surselor de venit trebuie să fie în corespundere 
cu redistribuirea proporţională a funcţiilor legate de cheltuieli spre guvernele locale şi cu eforturile de în-
curajare a mobilizării veniturilor la nivelele inferioare ale guvernării.   

 Cum putem evalua nivelul autonomiei financiare locale?

Autonomia financiară a autorităţilor APL poate fi măsurată prin calcularea unor coeficienţi la care la 
numărător sunt diferite categorii de venituri sau cheltuieli ale bugetelor locale, iar la numitor - fie totalul 
veniturilor sau cheltuielilor bugetelor locale, fie produsul intern brut. După calcularea acestor coeficienţi, 
trebuie observată evoluţia lor în timp. De exemplu, putem determina:
- raportul dintre veniturile locale / regionale şi produsul intern brut;
- raportul dintre transferuri şi totalul veniturilor bugetare locale; 
- raportul dintre veniturile fiscale locale / regionale şi totalul resurselor locale / regionale;
- raportul dintre ponderea veniturilor fiscale şi cea a transferurilor de la stat;
- ponderea veniturilor fiscale locale / regionale proprii şi PIB etc. 

Figura de mai jos prezintă valorile pentru unii indicatori ce caracterizează autonomia financiară locală. 
Din analiza acestor date reiese concluzia despre creşterea în perioada 2003-2007 a nivelului centralizării, 
respectiv – reducerea autonomiei financiare locale a autorităţilor APL în Republica Moldova: ponderea 
transferurilor creşte atât ca pondere în totalul veniturilor bugetare locale, cât şi în produsul intern brut, 
prin urmare, ponderea veniturilor proprii ale bugetelor UAT scade. 

 Ce instituţie stabileşte mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală?
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 Mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează de către Ministerul 
Sănătăţii şi se aprobă anual prin Legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală.

 Cum poate fi dezvoltată şi îmbunătăţită activitatea de control intern şi audit intern în sistemul buge-
tar?

 Dezvoltarea unor instituţii şi sisteme moderne de control intern şi audit intern este una din direcţiile 
reformei bugetare. 

În prezent, în principalele instituţii publice sunt lucrative zece unităţi de audit intern. Totodată, nu există 
un cadru metodologic care să armonizeze activitatea acestora. Pentru a înlătura lipsa de coordonare şi in-
tegrare a unităţilor de audit intern în cadrul Serviciului Control Financiar şi Revizie al Ministerului Finanţelor, 
fost creată Unitatea Centrală de Armonizare care urmează să elaboreze cadrul legislativ şi metodologic 
pentru auditul intern în Republica Moldova.

În plus, managerii şi angajaţii din sectorul public continuă să considere auditul intern identic cu inspec-
ţiile financiare şi nu în calitate de funcţie suport şi consultanţă pentru creşterea performanţei instituţiilor 
şi organizaţiilor publice. 

Pentru a dezvolta un sistem modern de control financiar intern public, se impune4:
- înţelegerea şi conştientizarea conceptelor de responsabilitate managerială, control financiar şi audit 

intern în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile sectorului public din Republica Moldova (prin programe 
specializate de instruire);

- trecerea Unităţii Centrale de Armonizare în subordonarea directă a Ministerului Finanţelor;
- armonizarea practicilor naţionale de control intern şi audit intern cu standardele şi metodologiile in-

ternaţionale existente în aceste domenii;
- trecerea de la desfăşurarea inspecţiilor financiare „de sus în jos” la un sistem modern de Control fi-

nanciar intern public. Reorganizarea Serviciului Control Financiar şi Revizie al Ministerului Finanţelor 
în Serviciul central de audit intern, cu recalificarea corespunzătoare a specialiştilor şi funcţionarilor 
etc.

 Care este modalitatea de luare a deciziilor în sectorul public şi cum se ajunge la acele sume de cheltuieli 
şi venituri care sunt înscrise în bugetul public?

 Bugetele nu sunt neutre faţă de ideologiile şi tehnologiile politice. Una dintre cele mai greşite opinii 
despre bugetul public este aceea că prevederile şi politicile bugetare sunt bazate pe analize, ipoteze şi 
concluzii tehnocratice. În realitate, însă, numeroase prevederi şi politici bugetare sunt alegeri politice de-
liberate ale guvernului aflat la putere. Deciziile privind veniturile şi cheltuielile publice, deficitele bugetare 
şi datoria publică sunt frecvent bazate pe strategii politice şi favorizează anumite grupuri din societate. 

În acest sens, este concludentă afirmaţia fostului vicepreşedinte al SUA Al Gore: „Dacă, după toate, 
Washingtonul este, în primul rând, un oraş politic, bugetarea este, în primul rând, un proces politic” 5. 

Atât alegătorii, cât şi membrii organelor executive şi legislative iau decizii prin intermediul votării. Vo-
tarea poate fi considerată un model universal de adoptare a deciziilor colective. Cheltuielile şi veniturile 
bugetare care vor fi aprobate depind, nu în ultimul rând, de procedura cu ajutorul căreia, în baza prefe-
rinţelor individuale, urmează să fie identificat punctul de vedere care va fi considerat în calitate de poziţie 
a întregii societăţi.

De regulă, consumatorii de bunuri publice în calitatea lor de alegători nu sunt implicaţi direct în deter-
minarea mărimii concrete a impozitelor, a particularităţilor programelor din domeniul învăţământului şi ale 
celor din domeniul asistenţei sociale, influenţând nemijlocit doar componenţa organelor puterii.

Votând la alegeri, votanţii procură bunurile publice „în set unic”. Formarea acestor seturi, oferirea acestor 
seturi alegătorilor sub forma programelor electorale, luarea unor decizii detaliate cum sunt cele asociate 

4 Adaptat după Strategia pentru dezvoltarea controlului financiar intern public.
5 În From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less: Mission-Driven, Results-Oriented 

Budgeting, Washington DC, 1993.
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aprobării bugetului public, monitorizarea şi controlarea executării lor este funcţia politicienilor profesionişti. 
Aceştia din urmă sunt intermediari între alegători şi sectorul public.

Politicienii care propun „seturi” de decizii aferente bunurilor publice pot fi comparaţi cu antreprenorii 
care furnizează consumatorilor bunuri private. Pentru a reuşi în domeniul lor, şi unii, şi alţii trebuie să 
urmeze conjunctura. Comportamentul raţional al întreprinzătorilor presupune maximizarea profitului, 
comportamentul raţional al politicienilor are la bază aspiraţia de a obţine cât mai multe voturi din partea 
alegătorilor. Ca şi pe piaţă, în politică are loc o selecţie naturală specifică, iar acei care nu acceptă sau 
nu au abilităţi de a se adapta la conjunctură, sunt eliminaţi de concurenţi.

Anthony Downs a introdus în economie o teorie economică a partidelor, care poate fi exprimată în 
felul următor: „Partidele politice nu sunt interesate de alocarea eficientă a resurselor în societate; fiecare 
caută doar să fie reales prin maximizarea numărului de voturi pe care le primeşte. Chiar dacă statul are 
capacitatea de a mişca societatea spre ..., acesta o va face numai dacă este forţat de competiţia con-
tinuă dintre partide. Astfel, problema crucială este dacă concurenţa dintre partide forţează întotdeauna 
guvernul spre un optim.. .”

Pentru ca sistemul democraţiei reprezentative să funcţioneze eficient, trebuie îndeplinite unele con-
diţii:
– alegătorii să fie informaţi;
– lupta pentru voturi din partea politicienilor să fie concurenţială;
– formarea de platforme ale partidelor politice să se bazeze pe coaliţii largi;
– sistemele de vot să fie sensibile la preferinţe;
– distorsiunea creată de comportamentul strategic (cel care nu reflectă adevăratele preferinţe) să fie 

minimizată etc.
Deficienţele proceselor politice pot fi soluţionate prin formarea aşa-numitor grupuri de interese. Grupu-

rile de interese fac legătura dintre stat şi societatea civilă. Ele acţionează şi transmit prin diferite semnale 
(conferinţe, reuniuni, lobby, demonstraţii, greve) cererile societăţii civile (grupurilor sociale), adresate 
procesului politic, pentru a fi luate în considerare la elaborarea deciziilor.

Concurenţa grupurilor de interese pentru influenţa asupra structurilor puterii cere costuri considerabi-
le. Cheltuirea resurselor în scopul obţinerii de la stat a drepturilor şi avantajelor exclusive, generatoare 
de beneficii pentru deţinătorii acestor drepturi din contul altor membri ai societăţii, poartă denumirea de 
goană după rentă.  

 Care sunt consecinţele reducerii la zero a cotei impozitului pe venitul agenţilor economici?

 Fiind complexe, consecinţele cotei zero la impozitul pe venitul persoanelor juridice, trebuie, prin urmare, 
abordate din mai multe puncte de vedere:
– Integrarea economică mondială şi inovaţiile tehnologice reduc barierele pentru fluxurile de capital şi 

forţa de muncă. În aceste condiţii, menţinerea impozitelor naţionale asupra capitalului care este din 
ce în ce mai mobil, devine tot mai dificilă şi costisitoare. Aceste evoluţii probabil vor incita, şi în conti-
nuare, declinul cotelor impozitului pe venitul corporativ în Europa de Est, iar prin creşterea presiunilor 
competiţiei fiscale, şi în Europa de Vest. Cercetările recente demonstrează existenţa unei interacţiuni 
strategice în stabilirea cotelor impozitului pe venitul corporativ în ţările din Europa de Est. Prin urmare, 
cota zero la impozitul pe venitul persoanelor juridice în Republica Moldova poate încuraja declinul de 
mai departe al cotelor la acest impozit în ţările din regiune.

– Nu este suficient de evident că reducerea cotelor la impozitul pe venitul persoanelor juridice va avea 
ca efect redirecţionarea semnificativă a fluxurilor de investiţii străine directe în ţările CSI şi ţările Eu-
ropei de Sud Est, alţi factori (de exemplu, mediul instituţional) fiind mai importanţi pentru atragerea 
ISD în aceste ţări6. Cu atât mai mult, este posibil ca reducerile cotei impozitului pe venitul corporativ în 
orice ţară particulară să fie urmate de alte ţări din regiune, reducând în continuare importanţa relativă 
a impozitelor. Pentru a spori substanţial ISD, Republica Moldova şi alte ţări din regiune trebuie să 
accelereze reformele structurale direcţionate spre îmbunătăţirea calităţii climatului de afaceri, inclusiv 
prin întărirea protecţiei drepturilor de proprietate, reducerea corupţiei şi ridicarea calităţii serviciilor 
publice.

6 Totuşi, impozitele pot fi relativ mai importante pentru atragerea ISD în noile ţări – membre ale UE.
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– Este probabil că reducerea cotelor impozitului pe venitul corporativ va diminua pe viitor veniturile 
publice care, fără o compensare prin reducerea cheltuielilor publice, vor necesita să fie înlocuite cu 
venituri suplimentare din impozitele, taxele şi contribuţiile impuse asupra consumului şi muncii. Dacă 
deplasarea spre impozitarea consumului, în special prin TVA, poate spori eficienţa economică, creşte-
rea impozitării muncii (inclusiv prin creşterea contribuţiilor de asigurări sociale) poate afecta eficienţa 
economică. Modificarea structurii impunerii poate, de asemenea, avea efecte distributive negative, 
deşi, reieşind din ponderea neînsemnată a veniturilor din impozitul pe venitul persoanelor jurice în 
totalul veniturilor publice în ţările din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, impactul poate să 
nu fie semnificativ. Oricum, orice impact negativ de acest gen poate fi compensat, de exemplu, prin 
targhetarea îmbunătăţită a asistenţei sociale. În general, reformele structurale îndreptate spre sporirea 
eficienţei cheltuielilor publice ar putea diminua iniţiativele de reducere a cotei impozitului pe venitul 
corporativ.
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Tabelul 1. Clasificaţia funcţională1

Codul

Grup principal Grup A. CHELTUIELI

01. 00. Servicii de stat cu destinaţie generală

02. 00. Activitate externă

03. 00. Apărare naţională

04. 00. Justiţie

04¹. 00. Jurisdicţie constituţională

05. 00. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

06. 00. Învăţământ

07. 00. Ştiinţă şi inovare

08. 00. Cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret

09. 00. Ocrotirea sănătăţii

10. 00. Asigurare şi asistenţă socială

11. 00. Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

12. 00. Protecţia mediului şi hidrometeorologie

13. 00. Industrie şi construcţii

14. 00. Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

15. 00. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

16. 00. Complexul pentru combustibil şi energie

17. 00. Serviciul datoriei de stat

18. 00. Completarea rezervelor de stat

19. 00. Alte servicii legate de activitatea economică

20. 00. Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale

23. 00. Creditarea netă

25. 00. Excedent

26. 00. Deficit

B. SURSE DE FINANŢARE

27. 01-20. Surse interne de finanţare

28. 01-07. Surse externe de finanţare

29. 01-10. Mijloacele din vânzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică.

1Anexa nr. 2 şi 8 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară.
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Tabelul 2. Clasificaţia economică2

Codul

Articolului Alineatului

100. 00. CHELTUIELI CURENTE

110. 00. Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

120. 00. Plata dobânzilor

130. 00. Transferuri curente

190. 00. Transferuri curente pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe

200. 00. CHELTUIELI CAPITALE

240. 00. Investiţii capitale şi reparaţii capitale

250. 00. Crearea rezervelor de stat

260. 00. Procurarea de pământ şi de active nemateriale

270. 00. Transferuri  capitale

290. 00. Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanţate din surse externe

500. 00. PROCURAREA DE ACŢIUNI

510. 00. Procurarea de acţiuni

600. 00. CREDITAREA NETĂ

610. 00. Creditarea netă

Tabelul 3. Clasificaţia programelor şi subprogramelor3

Codul
Programul / subprogramul

Programului Subprogramului

05 00 Managementul finanţelor publice
12 00 Sistemul statistic
16 00 Cercetări ştiinţifice
31 00 Apărarea naţională
50 00 Servicii generale economice şi comerciale
51 00 Dezvoltarea agriculturii
56 00 Securitatea alimentară
69 00 Geodezie, cartografie şi cadastru
80 00 Sănătatea publică şi servicii medicale
88 00 Învăţământul public şi servicii de educaţie
90 00 Protecţie socială

Tabelul 4. Clasificaţia categoriilor de mijloace speciale4

Codul Denumirea 

1 Servicii cu plată

2 Сhiria / arenda bunurilor propriete publică

3 Granturi, sponsorizări / filantropie şi donaţii

4 Mijloace provenite din prestarea serviciilor în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

5 Alte mijloace speciale

2Anexele nr. 3 şi 9 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară.
3Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară.
4Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară.
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Tabelul 5. Fondurile speciale: surse de venituri şi direcţii de cheltuieli
Codul din 
Registrul 
fondurilor 
speciale

Denumirea 
fondului

Surse de venituri Direcţii de cheltuieli

501 Fondul pentru 
finanţarea lu-
crărilor de con-
stituire a bazei 
normative în 
construcţie

1. Defalcări din volumul investiţiilor prevăzute în Bugetul 
de stat

2. Defalcări din volumul investiţiilor efectuate din alte 
surse

1. Lucrări de constituire a bazei normative în 
construcţii

504 Fondul special 
pentru manuale

1. Taxe pentru inchirierea manualelor, neachitate pentru 
anul de studii 2006/2007

2. Taxe pentru inchirierea manualelor în anul de studii 
2007/2008

3. Dobânzi de la depozite bancare
4. Plăţi compensatorii de la bugetele UAT pentru închirie-

rea manualelor de către elevii din familii socialmente 
vulnerabile

5. Taxe pentru închirierea manualelor pentru elevii din 
şcolile-internat, acoperite de la bugetul de stat

6. Plăţi compensatorii de la bugetul de stat pentru ma-
nualele de limbă maternă din instituţiile alolingve

1. Reeditarea manualelor
2. Distribuirea manualelor către raioane
3. Achitarea plăţii pentru prima ediţie a manua-

lelor pentru învăţământul liceal
4. Servicii bancare
5. Asigurarea funcţionării fondului

508 Fondul pentru 
încurajarea 
dezvoltării cul-
turii nucului

1. Defalcări în mărime de 1,5% din valoarea costului 
comercial al exportului de nuci, de produse derivate 
din nuci şi lemn de nuc

1. Menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic 
de nuc

2. Producerea materialului de înmulţire şi sădi-
tor de nuc altoit în pepiniere şi dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a pepinierelor

3. Înfiinţarea şi întreţinerea până la intrarea 
pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de nuc 
altoit

4. Promovarea dezvoltării culturii nucului 
512 Fondul repu-

blican de susţi-
nere socială a 
populaţiei

1. Plata din partea persoanelor juridice care prestează 
servicii de telefonie mobilă

2. Plata suplimentară obligatorie obţinută din perfectarea 
şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automo-
bilului

1. Acordarea de ajutoare materiale nemijlocit 
din mijloacele fondului

2. Asigurarea activităţii direcţiei executive a 
fondului

3. Transferuri la fondurile locale pentru susţi-
nerea materială a persoanelor defavorizate 
şi alimentarea în cantinele de ajutor social

516 Fondul naţional 
pentru susţine-
rea ştiinţei

1. Defalcări în mărime de 0,5% din granturile fundaţiilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale

2. Defalcări în mărime de 2% din valoarea serviciilor 
prestate contra plată, a operaţiunilor de arendă a 
spaţiilor, a executării comenzilor sau contractelor, 
precum şi din alte venituri ale organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării subordonate AŞM

3. Defalcări în mărime de 3% din profitul rămas la 
dispoziţia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală

4. Defalcări în mărime de 10% din profitul rămas la 
dispoziţia agenţilor economici cu autofinanţare din 
subordinea AŞM

1. Premierea şi susţinerea financiară a cerce-
tătorilor ştiinţifici şi a tinerelor talente

2. Acordarea de burse pentru rezultate deose-
bite în sfera ştiinţei şi inovării

518 Fondul pentru 
dezvoltarea 
sistemului de 
executare

1. Taxa de executare în mărime de 5% din suma real 
percepută sau din valoarea bunurilor percepute

1. Organizarea conferinţelor şi seminarelor cu 
invitarea cadrelor didactice şi a experţilor 
internaţionali în domeniul executării docu-
mentelor executorii

2. Întărirea bazei tehnico-materiale a structuri-
lor teritoriale

3. Deplasări pentru studierea  experienţei în 
domeniul executării silite

4. Plata sporurilor la salariul executorilor jude-
cătoreşti

5. Activităţi de instruire şi formare profesională 
a cadrelor din sistemul de executare
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Tabelul 6. Programele Bugetului asigurărilor sociale de stat, milioane lei

Denumirea programului Scopul programului
Costul 

programului

Sursa de finanţare

BASS BS

1. Pensii
Susţinerea financiară în cazul pierderii capacităţii de 

muncă ca urmare a survenirii bătrâneţii, invalidităţii sau 

în caz de deces al întreţinătorului

4623,5 4511,6 111,9

2. Indemnizaţii

Susţinerea financiară a familiei în caz de maternitate, 

pentru îngrijirea şi creşterea copiilor, precum şi în caz de 

boală sau de deces al unui membru de familie şi susţinerea 

financiară a sportivilor de performanţă

721,8 557,7 164,1

3. Susţinerea socială a 

şomerilor

Susţinerea financiară a şomerilor şi sporirea şanselor 

acestora de a fi plasaţi în câmpul muncii
47,6 42,2 5,3

4. Compensaţii

Susţinerea financiară a unor categorii de populaţie şi a 

persoanelor care au suferit în urma avariei de la C.A.E. 

Cernobâl sau în urma unui accident de muncă

400,8 0 400,8

5. Alocaţii sociale
Susţinerea financiară a persoanelor cu statut social 

special
227,6 0 227,6

6. Recuperarea sănătăţii

Asigurarea tratamentului balneosanatorial persoanelor 

asigurate şi odihnei copiilor acestora, acordarea serviciilor 

de întremare a sănătăţii veteranilor

93,4 92,3 1,1

7. Organizarea şi 

funcţionarea sistemului 

public de asigurări sociale

Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de asigurări 

sociale de stat
165,7 157,0 8,6

Total 6280,4 5360,9 919,5

Tabelul 7. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale

 De la  bugete le  sate lor 

( c o m u n e l o r ) ,  o r a ş e l o r 

(municipiilor, cu excepţia 

municipiilor Bălţi şi Chişinău) 

sunt finanţate cheltuielile ce 

ţin de: 

amenajarea teritoriului şi urbanistică

construcţia şi întreţinerea, în limitele localităţii, a drumurilor, străzilor, podurilor 

locale

construcţia, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, 

de epurare a apei, salubrizarea localităţii, gestionarea deşeurilor de producţie şi 

menajere

acordarea de asistenţă socială populaţiei, inclusiv protecţia tinerei familii şi a familiilor 

cu mulţi copii, a mamei şi a drepturilor copilului, a persoanelor în etate şi a solitarilor, 

în partea ce nu intră în competenţa altor autorităţi

întreţinerea instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură 

generală, liceal şi complementar (extraşcolar), a altor instituţii de învăţământ care 

deservesc populaţia localităţii respective

întreţinerea instituţiilor de cultură şi desfăşurarea activităţilor publice în domeniul 

culturii (căminelor şi caselor de cultură, altor aşezăminte de culturalizare)

întreţinerea bibliotecilor şi muzeelor

cultura fizică şi sport

apărarea împotriva incendiilor

întreţinerea parcurilor, spaţiilor verzi şi cimitirelor

înfăptuirea unor măsuri privind activitatea administrativ-militară 

executarea hotărârilor judecătoreşti prin care autoritatea APL este obligată să 

efectueze anumite plăţi

activitatea autorităţii executive

întreţinerea altor instituţii şi desfăşurarea altor activităţi atribuite autorităţilor APL de 

nivelul întâi
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Tabelul 8. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT

 

De la bugetele raionale sunt 

finanţate cheltuielile ce ţin 

de:

construcţia şi întreţinerea drumurilor de interes raional;

construcţia obiectivelor publice de interes raional;

întreţinerea instituţiilor de învăţămînt liceal, cu excepţia celor de competenţa unităţilor 

administrativ-teritoriale de nivelul întâi, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, 

şcolilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodică în domeniul 

învăţământului, precum şi de alte activităţi şi instituţii care deservesc populaţia unităţii 

administrativ-teritoriale respective;

acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilor din domeniul asistenţei 

sociale;

coordonarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi a altor activităţi pentru tineret;

întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale;

asigurarea ordinii publice;

coordonarea, organizarea şi supravegherea, în limitele competenţei, a activităţilor 

administrativ-militare;

executarea hotărârilor judecătoreşti prin care autoritatea administraţiei publice locale 

este obligată să efectueze anumite plăţi;

activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonate consiliului raional 

respectiv;

întreţinerea altor instituţii şi desfăşurarea altor activităţi atribuite, conform legislaţiei, 

autorităţilor administraţiei publice ale raioanelor.

Tabelul 9. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT

De la bugetul central 

a l  uni tăţ i i  ter i tor ia le 

autonome cu statut juridic 

special sunt finanţate 

cheltuielile ce ţin de:

construcţia şi întreţinerea drumurilor pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic 

special

construcţia obiectivelor publice pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic 

special

întreţinerea instituţiilor de învăţământ liceal, cu excepţia celor de competenţa unităţilor 

administrativ-teritoriale de nivelul întâi, instituţiilor de învăţământ secundar profesional, 

şcolilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodică în domeniul 

învăţământului

acordarea de asistenţă socială şi întreţinerea instituţiilor din domeniul asistenţei sociale

coordonarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi a altor activităţi pentru tineret

întreţinerea teatrelor, televiziunii publice locale

asigurarea ordinii publice

coordonarea, organizarea şi supravegherea, în limitele competenţei, a activităţilor 

administrativ-militare

executarea hotărârilor judecătoreşti prin care autoritatea administraţiei publice locale este 

obligată să efectueze anumite plăţi

activitatea autorităţii executive şi a direcţiilor subordonate autorităţii reprezentative şi 

deliberative respective



 ANEXE 79

Tabelul 10. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT

De la bugetul municipal 
Bălţi şi bugetul municipal 
Chişinău sunt finanţate 
cheltuielile ce ţin de:

amenajarea teritoriului şi urbanistică

construcţia şi întreţinerea, în limitele localităţii, a drumurilor, străzilor şi podurilor

construcţia obiectivelor publice de interes municipal

construcţia, întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, de 
epurare a apei, salubrizarea localităţii

acordarea de asistenţă socială populaţiei

construcţia de locuinţe pentru păturile socialmente vulnerabile ale populaţiei şi pentru alte 
categorii de locuitori, exploatarea fondului locativ municipal

întreţinerea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, liceal 
şi complementar (extraşcolar), instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat, 
gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodică în domeniul învăţământului

întreţinerea instituţiilor de cultură şi desfăşurarea activităţilor publice în domeniul culturii 

întreţinerea bibliotecilor şi muzeelor

cultura fizică şi sport

apărarea împotriva incendiilor

întreţinerea cimitirelor

întreţinerea expoziţiilor, teatrelor, televiziunii publice

asigurarea ordinii publice

coordonarea, organizarea, supravegherea, în limitele competenţei, a activităţilor administrativ-
militare

executarea hotărârilor judecătoreşti prin care autoritatea APL este obligată să efectueze 
anumite plăţi

activitatea autorităţii executive a municipiului şi a direcţiilor subordonate autorităţilor 
reprezentative şi deliberative respective


