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Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-
XVI din 21 noiembrie 2008 şi anexele la ea 

- pe pagina web a Ministerului Finanţelor
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„Acte legislative şi normative \
BUGETARE \ Legi \ Legi bugetare 

anuale”.
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Nou! In 2009 – aplicatii
informatice pentru planuri
de finantare cu aplicarea
bar-codului.

Ordinul  ministrului  finanţelor  nr.82  din 6  decembrie  
2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi 
surselor de finanţare ale bugetului de stat”
Ordinul ministrului finanţelor nr.4 din 9 ianuarie 2007 
„Cu privire la aprobarea unor formulare ale rapoartelor 
prezentate de către unităţile de implementare a 
proiectelor investiţionale”.
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Planurile de finanţare / devizele de 
cheltuieli
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Repartizarea pe luni a alocatiilor

Principii
Incadrarea in limitele aprobate
Alinierea la  termenul de plata
Asigurarea activitatii normale a 
institutiilor pe parcursul anului
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Repartizarea pe luni pe 2008

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 Repartizat iniţial 100 9,4 9,3 9,9 9,5 9,2 9,1 8,8 7,4 7,8 7,0 6,2 6,3

 Executarea lunara 100 6,9 7,7 6,7 10,4 6,9 8,1 9,5 7,7 7,2 9,7 8,0 11,1

Devieri 2,4 1,6 3,3 -0,8 2,3 1,1 -0,7 -0,3 0,5 -2,7 -1,8 -4,8

Cheltuieli pe componenta de bază   in %%

inclusiv pe luni
Total 
pe an

Inacceptabil
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Cheltuielile de personal (1)

Condiţiile de salarizare în vigoare, cu 
excepţia prevederilor Hot.Guv. nr.1088 din 26 
septembrie 2008, care se aplică doar pentru 
necesarul de mijloace pe luna ianuarie 2009 
pentru luna decembrie 2008.
Schemele de încadrare a personalului pe
instituţii publice se prezintă Ministerului 
Finanţelor în conformitate cu Ordinul nr.109 din 
12 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea 
formularului-tip al schemelor de încadrare”
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Contribuţiile de asigurări sociale 
si medicale

Contribuţiile de asigurări sociale - tariful de 
23% la cheltuielile de retribuire a muncii şi alte 
recompense la care se calculează aceste 
contribuţii

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală - 3,5% la cheltuielile pentru salarii şi 
alte forme de retribuire a muncii, precum şi la 
onorarii, în conformitate cu Legea nr.1593-XV 
din 26 decembrie 2002
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Plăţile în avans

Conform art.15 lit.a) al Legii bugetului de 
stat pe anul 2009 pot fi efectuate plăţi 
anticipate, în mărime de pînă la 10% din 
limita anuală stabilită pe obiectiv
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Chiria

Art. 3 al.(3) al Legii bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor scuti de la plata chiriei, 
cu excepţia plăţilor pentru serviciile 
comunale, instituţiile publice finanţate de la 
bugetul de stat pentru încăperile închiriate 
de la alte instituţii publice finanţate de la 
acelaşi buget, precum şi de la întreprinderile 
de stat ai căror fondatori sunt instituţiile 
publice respective sau autoritatea ierarhic 
superioară.
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Mijloace speciale (1)

În conformitate cu prevederile art.15 lit.b) 
a Legii bugetului de stat pe anul 2009, 
modificarea indicatorilor aprobaţi în buget 
pe mijloace speciale va fi posibilă doar ca 
urmare a acumulărilor de venituri peste 
limitele anuale aprobate la total 
executorului primar de buget.
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Mijloace speciale (2)

La balanţarea mijloacelor speciale pe 
fiecare lună în parte urmează să se ţină 
cont de faptul că în interiorul lunilor poate 
apărea deficit sau excedent, dar la total pe 
an în plan nu se admite deficit/excedent.
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Nou! Art.15 alin.b) nu
prevede efectuarea

cheltuielilor peste limite
din contul solduriilor la 

conturi
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Fonduri speciale

Modul de balanţare a mijloacelor fondurilor 
speciale este similar celui pe mijloace 
speciale
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Cu excepţia Fondului 
special pentru manuale
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Proiecte finantate din surse externe

Limitele de intrari si cheltueili – Anexa nr.6 
la Legea bugetului de stat pe anul 2009

Nou! In 2009 in Planul
de finantare in rubrica

“Sursa” se va aplica codul
donatorului. 
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Bugetele pe programe

Regulamentul privind modul de elaborare, 
monitorizare si raportare a bugetelor pe
programe, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor
nr.19 din 16.02.08 (Monitorul Oficial, nr.45-46 din 4 
martie 2008)
Limitele - Anexa nr.9 la Legea bugetului
de stat pe 2009
Documentele de plată depuse de instituţii 
la unităţile Trezoreriei de Stat trebuie să 
conţină în rubrica „Destinaţia plăţii” codul 
programului/subprogramului

14



15

Modificări la Legea 847  (1)

La art. 32 şi 44 ale L.847 au fost 
completate în vederea delegării 
responsabilităţilor pentru executarea 
bugetului către autorităţile publice 
centrale
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Modificări la Legea 847  (2)

La art. 34 al L.847 - nu se admite
transferul mijloacelor de la fonduri 
speciale la mijloace speciale şi 
viceversa
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Modificări la Legea 847  (3)

Art.7 al.5 clasificaţia bugetară se aprobă 
de ministrul finanţelor. 
Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 
octombrie 2008 şi publicată în M.O. 
nr.195-196/581 din 31 octombrie 2008
Web „Acte legislative şi normative \
BUGETARE \ Legi \ Clasificaţia bugetară”
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Prezentarea Planurilor de finanţare

Planurile de finanţare se vor prezenta 
Ministerului Finanţelor, cel tîrziu pînă la 25 
decembrie 2008
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Informatii suplimentare

de ordin general                                  22 13 73 

investitii si reparatii
capitale 24 37 37, 24 40 46

proiecte finantate din 
surse externe 22 54 24

domeniul ramural in directiile
finantelor de ramura
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