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I.

Introducere

Elaborarea şi promovarea prezentului proiect de lege este dictată de
evoluţia economiei pe parcursul anului curent şi impactul acesteia asupra
bugetului public naţional, la general, şi bugetului de stat, în particular.
În pofida dificultăţilor atît de ordin extern, cît şi intern rezultatele
obţinute ale executării bugetului în perioada a 4 luni ale anului 2010 sînt, în
mare parte, îmbucurătoare. Acestea, precum şi o serie de alte realizări obţinute,
îşi găsesc originea în promovarea reformelor structurale şi angajamentele
asumate faţă de partenerii de dezvoltare.
Programul cu FMI a făcut posibil de a normaliza relaţiile financiare cu
creditorii externi. Suplimentar la aceasta s-au deschis noi perspective de
colaborare cu donatorii externi şi atragerea surselor suplimentare pentru
stabilirea creşterii economice.

II. Cadrul macroeconomic – evoluţii curente şi prognoze
Pe parcursul trimestrului I al anului curent, tensiunile bugetar-fiscale au
slăbit în intensitate şi poziţia fiscală îşi revine treptat din recesiune. Politica
fiscală va avea un impact stimulativ asupra creşterii economice şi veniturilor
bugetului.
Pe fundalul îmbunătăţirii condiţiilor financiare şi celor pe pieţele externe
în primul trimestru al anului 2010 s-au observat semne de creştere a producţiei,
exporturilor, investiţiilor şi tendinţa de creştere a comerţului cu amănuntul şi a
serviciilor prestate populaţiei. Astfel, în primul trimestru al anului 2010 faţă de
anul 2009 indicele exporturilor a constituit 105,7%, importurilor 106,2%,
producţia globală agricolă – 110,6%. Indicele volumului producţiei industriale
în ianuarie – aprilie 2010 faţă de ianuarie-aprilie 2009 a constituit 105,5%,
indicele preţurilor de consum aprilie 2010 faţă de aprilie 2009 a constituit
108,1%.
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Conform estimărilor, în anul 2010 creşterea economică va fi mai bună
decît s-a anticipat în perioada elaborării bugetului pentru anul 2010. Reieşind
din aceste estimări, principalii indicatori macroeconomici se prezintă în precum
urmează.
Principalii indicatori macroeconomici

Produsul intern brut
nominal
faţă de anul precedent

Unitatea de
măsură

Indicatorii utilizaţi
la elaborarea
bugetului pe 2010

Indicatorii
precizaţi
pentru 2010

mlrd.lei

64,3

67,1

%

101,5

102,5

%

5,0

109,3

%

5,0

110,8

lei/dol. SUA

12,53

12,50

lei/dol. SUA

12,7

12,4

mil.dol.SUA

1 425,0

1 470,0

%

112,0

113,0

mil.dol.SUA

3 650,0

3 700,0

%

115,0

113,0

mlrd.lei

20,5

22,1

Indicele preţurilor de
consum
mediu anual
la sîrşitul anului

Cursul de schimb al leului
mediu anual
la sîrşitul anului

Export
faţă de anul precedent

Import
faţă de anul precedent
Fondul de remunerare a
muncii
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III. Bugetul public naţional
Realizarea bugetului public naţional în perioada ianuarie –aprilie 2010
Evoluţiile din economie de la începutul anului s-au reflectat în mod direct
asupra bugetului public naţional. Consolidarea veniturilor se realizează, în
primul rînd, prin îmbunătăţirea administrării fiscale, prin lărgirea bazei de
impozitare şi reducerea fraudelor. Îmbunătăţirea situaţiei la capitolul venituri şi
cheltuieli a dus la consolidarea poziţiei bugetare.
Astfel, în primele 4 luni ale anului 2010 veniturile publice au fost
acumulate în sumă de 7926,0 mil. lei, cu 910,7 mil. lei sau cu 13 la sută mai
mult decît în perioada respectivă a anului 2009.
Din suma totală a veniturilor, încasările de la venituri fiscale au constituit
6353,8 mil.lei. Faţă de prevederile pe această perioadă acumulările s-au majorat
cu 52,8 mil.lei, iar faţă de perioada similară a anului 2009 – cu 576,3 mil.lei.
Încasările din veniturile nefiscale au constituit 687,3 mil.lei, din mijloace şi
fonduri speciale – 463,8 mil.lei, granturi – 420,6 mil.lei. Comparativ cu
perioada similară a anului 2009 încasările la venituri nefiscale s-au majorat cu
391,6 mil.lei şi la granturi – cu 110,3 mil.lei, iar încasările la fonduri şi mijloace
speciale s-au redus cu 162,5 mil.lei.
Totodată, cheltuielile publice în aceeaşi perioadă au constituit 8780,1
mil.lei, cu 4,3% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.
Din suma totală a cheltuielile publice, pentru blocul social s-au utilizat
74,8 la sută din mijloace, pentru cel de ordin economic – 9,3 la sută, pentru
apărare, menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 5,7 la sută, pentru
serviciile de stat cu destinaţie generală – 4,3 la sută şi pentru serviciul datoriei
de stat – 2,2 la sută.
Comparativ cu perioada respectivă a anului 2009, cheltuielile pentru
domeniul social-cultural sînt în creştere cu 684 mil.lei sau cu 11,6 la sută,
pentru domeniul economic – cu 74,4 mil.lei sau cu 10 la sută, iar pentru
apărare, menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională cheştuielile sînt în
diminuare cu 24,2 mil.lei sau cu 4,6 la sută şi pe serviciile de stat cu destinaţie
specială – cu 22,2 mil.lei sau cu 5,6 la sută.
Sub aspectul categoriilor economice, cheltuielile curente au fost realizate
în sumă de 8129,4 mil.lei. Ca pondere în cheltuielile totale acestea au constituit
92,6 la sută, cheltuielile de personal au fost realizate în sumă de 2336,1 mil.lei.
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Cheltuielile capitale au fost realizate în sumă de 682,6 mil.lei sau 7,8 la sută din
cheltueilile totale.
La 30 aprilie curent deficitul bugetului public naţional a constituit 854,1
mil. lei. Pentru finanţarea deficitului bugetului public naţional au fost utilizate
împrimuturi debursate de la Fondul Monetar Internaţional şi de la alţi donatori
externi, mijloacele din vînzarea şi privatizarea partimoniului public, soldurile la
conturile bugetelor respective. Totodată au fost onorate toate angajamentele faţă
de creditorii externi.

Estimările scontate ale bugetului public naţional pe anul 2010
Conform estimărilor pe anul curent la bugetul public naţional se vor
acumula venituri în sumă totală de circa 26,6 mlrd. lei, cheltuieli vor fi
efectuate în sumă circa 30,2 mlrd. lei. Deficitul bugetului public naţional va
constitui 3,6 mlrd. lei, ceea ce va echivala cu 5,4% din PIB.
Comparativ cu sumele stabilite iniţial pe anul 2010, veniturile şi
cheltuielile bugetului public naţional se vor majora cu 1 507,3 mil. lei (106 la
sută) şi, respectiv, cu 630,1 mil. lei (101,4 la sută), iar deficitul se va reduce cu
877,2 mil. lei (cu 1,6% din PIB)
Estimările bugetului public naţional pe anul 2010 pe tipuri de bugete se
prezintă în anexa 1 la prezenta notă.

IV. Bugetul de stat
Executarea bugetului de stat în ianuarie - aprilie 2010
În ianuarie-aprilie 2010 încasările la bugetul de stat pe toate
componentele au constituit 4902,3 mil.lei, cu o majorare de 317,4 mil.lei sau cu
6,9 la sută faţă de prevederile pe perioada de gestiune. Comparativ cu perioada
similară a anului 2009 veniturile acumulate sînt în creştere cu 850,5 mil.lei sau
cu 21 la sută.
Partea de venituri a bugetului de stat realizată în primele patru luni,
structurată pe principlele tipuri de venituri este următoarea: TVA – 51,4 la sută,
accize – 10,5 la sută, granturi – 8,5 la sută, încasări la fonduri speciale şi
mijloace speciale – 8,2 la sută,
impozite asupra comerţului exterior şi
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operaţiunele externe – 6,4 la sută, impozitele pe venit – 1,4 la sută, alte venituri
şi încasări – 13,6 la sută.
Realizarea părţii de venituri a bugetului de stat în 4 luni ale anului curent
şi estimările încasărilor pe lunile mai – decembrie anul curent denotă că, în total
pe an la bugetul de stat acumulările vor constitui suma de 16330,8 mil. lei cu
1012,5 mil. lei sau 6,6 la sută mai mult decît a fost aprobat în buget.
Sub aspectul componentelor bugetului de stat, modificările principale la
venituri se caracterizează precum urmează.
La componenta de bază, în perioada ianuarie – aprilie anul curent, au fost
acumulate venituri în suma de 4362,0 mil. lei, cu 393,5 mil. lei sau cu 9,9 la
sută mai mult decît prevederile pe această perioadă. Din suma totală a
veniturilor, încasările veniturilor fiscale au constituit
3508,2 mil. lei, iar
nefiscale – 564,2 mil. lei, inclusiv soldul profitului net al BNM – 336,6 mil. lei.
Sarcinile stabilite pe perioada dată au fost îndeplinite la nivel de 99,6 la sută şi
cu 3,1 ori (fără încasările de la BNM la nivel de 126,3 la sută). Comparativ cu
perioada similară a anului 2009 încasările veniturilor fiscale s-au majorat cu
519,1 mil. lei (17,4 la sută), nefiscale cu 386,8 mil. lei, iar fără soldul profitului
net al BNM - cu 50,2 mil. lei sau 28,3 la sută.
Impozitele directe în suma totală a încasărilor fiscale a constituit 67,3
mil. lei, indirecte – 3347,8 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului
2009 aceste încasări s-au majorat cu 10,3 la sută şi 17,3 la sută, respectiv.
Supraîncasări pe 4 luni a anului curent comparativ cu sarcinile stabilite se atestă
la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător – 35,5 mil. lei, TVA la
mărfurile importate – 154,2 mil. lei, accize la materiale vinicole, rachiu,
divinuri, alte băuturi alcoolice, produse din tutun, la bijuterii, alte mărfuri
accizate – 55,5 mil. lei, plăţi vamale şi operaţiunile externe – 27,9 mil. lei. La
venituri nefiscale alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate
– 354,4 mil. lei, taxe şi plăţi administrative – 44,3 mil. lei.
Totodată, din contul nerestabilirii pe deplin a consumului curent pe piaţa
internă şi externă pe următoarele impozite şi taxe nu au fost atinse prevederile
stabilite: TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul republicii –
197,4 mil. lei, accize la autoturisme – 72 mil. lei, taxa pentru revitalizarea
viticulturii – 7,6 mil. lei.
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Pentru susţinerea bugetului conform acordurilor încheiate cu partenerii de
dezvoltare şi conform graficelor, în perioada de referinţă, au fost debursate
granturi în sumă de 287,1 mil.lei.
În primele 4 luni ale anului curent, cheltueilile bugetului de stat pe toate
componentele, la cererile beneficiarilor de buget, au fost executate în sumă de
5537,7 mil.lei, cu 886,6 mil.lei sau cu 13,8 la sută mai puţin, decît au fost
prevăzute pe perioada respectivă.
În cadrul componentelor situaţia se repetă, din componenta de bază au
fost finanţate cheltueili în sumă de 5029,1 mil.lei (la nivel de 90,2 la sută), din
mijloace speciale - 251,5 mil.lei (66,3 la sută), din fonduri speciale – 35 mil.lei
(47,6 la sută), din proiecte finanţate din surse externe – 225,8 mil.lei (56,6 la
sută).
Comparativ cu prevederile perioadei de gestiune, cheltuielile pentru
domeniul social-cultural au fost realizate la nivel de 91,1 la sută, pentru
domeniul economic - 68,3 la sută, pentru apărare, menţinerea ordinii publice şi
securitatea naţională – 88,2 la sută, pentru serviciile de stat cu destinaţie
generală – 71,2 la sută, pentru serviciul datoriei de stat – 87,2 la sută.
Cheltuielile curente ale bugetului de stat, în primele 4 luni ale anului curent,
au însumat 5452,7 mil.lei sau 84,9 la sută din suma totală şi au fost executate la
nivel de 91,3 la sută.
Pentru cheltuieli de personal s-au îndreptat 1166,5 mil.lei sau 30,9 la sută
din cheltuielile totale (cu excepţia transferurilor la alte bugete) realizate ale
bugetului de stat, fiind executate la nivel de 93,6 la sută din prevederile pe
perioada gestionară. Pentru plata mărfurilor şi serviciilor au fost direcţionate
688 mil.lei şi constituie, respectiv, 18,2 la sută şi 67,6 la sută, transferuri în
economie au fost direcţionate 230,0 mil.lei ( 6,1 la sută şi 78,7 la sută), pensii
au fost achitate în sumă de 214,9 mil.lei ( 5,7 la sută şi 97,7 la sută), burse 92,3 mil.lei (2,4 la sută, şi 96,2 la sută, respectiv).
Cheltuielile capitale ale bugetului de stat în primele 4 luni curent, au
constituit 983,1 mil.lei sau 15,3 la sută din suma totală şi au fost executate
conform solicitărilor de plată la nivel de 59,9 la sută.
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Propunerile de modificare a bugetului de stat pe anul 2010
A. Venituri
Ţinînd cont de evoluţia încasărilor pe tipuri de venituri, estimările
executării scontate pe an denotă necesitatea modificării veniturilor anuale
aprobat iniţial în buget.
Principalele majorări se propun pe următoarele tipuri de venituri:
• impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător
(din contul repartizării dividendelor
şi impozitului reţinut din surse de plată)

94,7 mil. lei

• taxa pe valoare adăugată
pe mărfurile importate (avînd în vedere
creşterea cererii interne
bazată pe importuri)

425,6 mil. lei

• accize (la material vinicol, rachiu,
divinuri, alte băuturi alcoolice,
produsele din tutun, bijuterii, alte mărfuri)

45,6 mil. lei

• impozite asupra comerţului
exterior şi operaţiunilor externe

81,0 mil. lei

• dividende aferente cotei
de participare a sfatului în societăţile
pe acţiuni
• soldului profitului net al BNM
(conform activităţii pentru anul 2009)
• alte încasări

55,6 mil. lei
336,6 mil. lei
47,0 mil. lei

Totodată se estimează că pe parcursul anului cererea internă faţă de
produsele importate şi cererea externă la produsele exportate va determina o
descreştere a mijloacelor utilizate pentru restituirea TVA cu 61,3 mil. lei.
Principalele reduceri se propun la :
• taxa pe valoarea adăugată
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la mărfurile produse şi serviciile
prestate pe teritoriul republicii
• accize la autoturisme
• taxa pentru revitalizarea viticulturii
• alte încasări
• granturi (din contul fluctuaţiei
cursului de schimb a valutei forte)

155,9 mil. lei
72,0 mil. lei
26,0 mil. lei
4,7 mil. lei
12,0 mil. lei

Aceste propuneri de reduceri se explică prin următorii factori:
• TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul republicii –
scăderea numărului subiecţilor ce achită TVA, majorarea cheltuielilor ce
ţin de investiţiile efectuate de către întreprinderile mari, ceea ce duce la
majorarea sumei TVA trecute la conturi;
• Accize la autoturisme – de la începutul anului, numărul vînzărilor
autoturismelor noi au fost în scădere cu 37,9% faţă de perioada similară a
anului 2009;
• Taxa pentru revitalizarea viticulturii – reducerea pieţei interne de
desfacere.
Alte încasări (taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate – 3,0 mil. lei,
încasări pentru serviciile prestate de notarii de stat – 485,0 mii lei, încasări din
venitul net al executantului serviciului civil – 1,2 mil. lei) – liberalizarea unor
genuri de activitate, reorganizarea notarilor de stat în notari publici, micşorarea
sursei de venit al executantului serviciului civil.
În rezultatul modificărilor menţionate, veniturile anuale la componenta de
bază se estimează în suma de 14417,6 mil. lei, cu o majorare de 877,0 mil. lei
sau 6,5% faţă de prevederile aprobate în buget.
La componenta mijloace speciale, conform estimărilor anuale se aşteaptă
ca încasările anuale la această componentă să fie de circa 1 045,4 mil. lei sau cu
o majorare de 42,5 mil. lei faţă de ceea ce este aprobat.
Majorările de venituri la acest compartiment sînt condiţionate de
creşterea volumului de mijloace speciale, în principal pe instituţiile de
învăţămînt – 24,1 mil. lei, ştiinţei şi inovării – 8,3 mil. lei, ocrotirii sănătăţii –
1,6 mil. lei, asistenţei sociale – 1,9 mil. lei. Totodată, ca urmare a mersului
realizării veniturilor se propune reducerea încasărilor mijloacelor speciale pe
instituţiile care prestează servicii de stat cu destinaţie generală – 0,1 mil. lei şi
justiţie – 0,6 mil. lei.
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La componenta fonduri speciale, majorarea veniturilor sînt condiţionate
de creşterea veniturilor Fondului special pentru manuale - cu 2,0 mil. lei. Suma
scontată a încasărilor anuale pe fonduri speciale va constitui 269,9 mil. lei faţă
de 267,9 mil. lei aprobat.
La componenta Proiecte finanţate din surse externe, în total pe an se
estimează că întrările de granturi vor însuma 594,0 mil. lei sau cu 77,0 mil. lei
mai mult decît este aprobat în buget, ca urmare a :
-

semnării acordului de grant între Guvernul Olandei şi Ministerul
Finanţelor pentru realizarea Proiectului „Managementul finanţelor
publice”;
amînării plăţilor planificate iniţial pentru anul 2009 - pentru anul
2010 (Programul sectorului energetic);
revizuirii planului de procurări;
extinderii termenului de închidere a proiectelor „Reforma instanţelor
judecătoreşti”, „Educaţie pentru toţi – iniţiativa de acţiune rapidă”;
fluctuaţiei cursului de schimb al monedei naţionale.

În afară de aceasta, la componenta dată pentru implementarea unor
proiecte vor fi transferate mijloace din contul bugetelor unităţilor administrativteritoriale în în sumă de 18,9 mil. lei.
Majorări la întrări de granturi se prevede în cadrul proiectelor, care se
implementează de către Ministerul Economiei – cu 7,5 mil. lei, Ministerul
Finanţelor – cu 21 mil. lei, Ministerul Educaţiei – cu 8,6 mil. lei, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare – cu 1 mil. lei, Ministerul Mediului – cu
3,5 mil. lei, Fondul de Investiţii Sociale – cu 34,4 mil. lei.
Descifrarea detaliată privind modificările propuse la partea de venituri a
bugetului de stat se conţine în anexa 2 la prezenta notă.

B. Cheltuieli
Pornind de la estimările de venituri şi de la necesităţile stringente, pentru a
fi incluse în bugetul de stat pe anul curent, cheltuielile bugetului de stat pe toate
componentele se propun a fi majorate cu 263,7 mil.lei sau 1,3 la sută
comparativ cu cele aprobate iniţial în buget, suma anuală precizată, însumînd
19718,2 mil.lei.
Majorările
urmează.

pe componentele bugetului de stat se prezintă precum
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Aprobat Modificări (+,-) Rectificat
Total

19 454,5

263,7

19 718,2

16 559,6

6,2

16 565,7

• Mijloace speciale

1 006,4

172,5

1 178,9

• Fonduri speciale

276,2

2,0

278,2

1 622,3

88,0

1 710,3

• Componenta de bază

• Proiecte finanţate din surse externe

Pornind de la disponibilităţile de resurse, cheltuielile pe componenta de
bază la general, vor suporta modificări minore – o majorare de 6,2 mil.lei.
Principalele modificări pe componenta dată constituie redistribuirea, prin
coordonare cu autorităţile publice, a alocaţiilor aprobate în buget, atît între
programele de cheltuieli de la cele mai puţin prioritare la cele de importanţă
stringentă, cît şi între categoriile economice de cheltuieli.
Astfel autorităţiile publice şi instituţiile din subordinea lor vor activa în
anul curent în regim de maximă constrîngere de resurse şi sînt solicitate să
întreprindă măsuri de optimizare a cheltuielilor, precum şi promovarea
reformelor pentru a oferi spaţiu fiscal pentru programe prioritare.
La majorarea cheltuielilor din contul mijloacelor speciale şi fondurilor
speciale au influenţat creşterea volumelor de mijloace estimate pînă la finele
anului, cît şi cererea din partea autorităţilor de a utiliza, la efectuarea
cheltuielilor, soldurile de mijloace formate la începutul anului la conturile
respective. Astfel din mijloace speciale se vor efectua cheltuieli mai mult cu
172,5 mil.lei şi din fonduri speciale, respectiv, cu 2 mil.lei.
Cheltuielile aferente proiectelor finanţate din surse externe, în funcţie de
gradul de realizare a activităţilor în cadrul proiectelor, revizuirii planului de
procurări, precum şi în rezultatul fluctuaţiei cursului de schimb, se majorează cu
88 mil.lei şi vor constitui 1710,3 mil.lei.
Modificările cheltuielilor pentru componenta proiecte finanţate din surse
externe se prezintă după cum urmează:
mii lei
Cheltuieli

Aprobat

Modificări (+,-)

Rectificat

Granturi

514 795,9

55 307

570 102,9

Împrumuturi

1 107531,0

6 561,2

1 114 092,2

9 213,1

9 213,1

Alte cheltuieli
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Transferuri
între
componentele bugetul
de stat şi componentele
bugetelor UAT
Total

1 622 326,9

16 891,8

16 891,8

87 973,1

1 710 300,0

Limitele de cheltuieli ajustate pe autorităţi publice centrale şi pe grupuri
funcţionale se conţin în anexa nr.2 la proiectul de lege.
Sub aspectul categoriilor economice, pentru cheltuielile curente, pe toate
componentele, se propune a direcţiona cu 375,1 mil.lei mai mult decît cele
aprobate.
Cheltuielile de personal. În bugetul de stat aprobat pentru aceste
cheltuieli au fost prevăzute 3530,6 mil.lei. În rezultatul necesităţii de alocare a
mijloacelor pentru desfăşurarea eventualelor alegeri parlamentare, acoperirii
insuficienţei de cheltuieli la această categorie de cheltuieli, precum şi ca
continuare a ajustării limitelor de cheltuieli de personal la necesităţile reale, pe
componenta de bază acestea se majorează cu 28,5 mil.lei. Pe lîngă aceasta, în
rezultatul majorării volumului de servicii cu plată prestate de către instituţiile
publice, cheltuielile de personal se majorează cu 15,5 mil.lei şi din contul
fondurilor speciale - cu 0,2 mil.lei. Astfel, însumînd toţi factorii, cheltuielile de
personal se majorează cu 44,2 mil.lei şi vor constitui 3574,8 mil.lei.
Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii se majorează cu 139 mil.lei, avînd
ca motiv majorarea preţurilor de consum la mărfuri şi servicii şi, în mare
măsură, a tarifelor la resurse energetice, care s-au majorat în anul curent de
două ori: de la 14 ianuarie 2010 şi de la 14 mai 2010.
Pentru achitarea dobînzilor aferente datoriei de stat externe cheltuielile se
diminuează cu 129,3 mil.lei, ca rezultat a fluctuaţiei cursului dolarului faţă de
alte valute şi ajustarea graficului de deservire a datoriei de stat externe.
Transferurile curente în scopuri de producţie se majorează cu 203,9
mil.lei în rezultatul redistribuirii alocaţiilor de la cheltueili capitale. Partea
majoră a astfel de redistribuiri se propune în cadrul fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli în legătură cu necesitatea achitării subvenţiilor
trecătoare din anul 2009 la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de
fabricaţie proprie.
Transferurile către populaţie se majorează cu circa 20 mil.lei în legătură cu
alocarea mijloacelor pentru acoperirea insufucienţei la achitarea pensiilor
militarilor şi burselor în instituţiile de învăţămînt.
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Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu
177,3 mil.lei, dintre care 98,5 mil.lei pentru compensaţii persoanelor
defavorizate în legătură cu majorarea tarifelor la resurse energetice, acestea
fiind achitate în perioada rece a anului şi 78,8 mil.lei în legătură cu majorarea
numărului de beneficiari de prestaţii sociale achitate din contul bugetului de
stat. Totodată, ca urmare a ajustări părţii de venituri a bugetului asigurărilor
soaciale de stat, transferurile pentru acoperirea insuficienţei de venituri a
acestui buget se reduc cu 107,8 mil.lei. Astfel, suma netă a modificărilor la
această linie bugetară constituie o majorare de 69,5 mil.lei, iar ţinînd cont de
modificările propuse, bugetul asigurărilor sociale de stat va beneficia în anul
2010 de transferuri în sumă totală de 2345,9 mil.lei.
Transferurile la bugetele UAT se majorează în sumă totală cu 8,8 mil.lei,
dintre care:
• transferuri pentru nivelare bugetară - cu 1,6 mil.lei în legătură cu
necesitatea de asigurare a pazei depozitelor de pesticide neutilizabile în
18 raioane, în care acestea au fost stocate.
• transferurile cu destinaţie specială - cu 7,2 mil.lei şi reprzintă
compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale din
localităţile din stînga Nistrului (din raioanele Căuşeni şi Dubăsari), ca
urmare a majorării tarifelor în anul curent.
Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat la bugetele UAT pe
autorităţi se prezintă în anexa nr.7 la proiectul de lege.
Pentru cheltuieli capitale, în bugetul de stat pe anul curent se vor
direcţiona 3393,9 mil.lei, cu 111,4 mil.lei mai puţin decît a fost aprobat iniţial
în buget. În contextul insuficienţei de resurse pentru asigurarea finanţării
cheltuielilor curente prioritare şi asigurării nivelului adecvat de prestare a
serviciilor publice, o pare din cheltuielile capitale, în special de la componenta
de bază, se redistribuie pentru asigurarea funcţionării instituţiilor publice.
Sub aspectul componentelor bugetului de stat cheltuielile capitale se
modifică precum urmează:
Aprobat
Total

•
•
•
•

Componenta de bază
Mijloace speciale
Fonduri speciale
Proiecte finanţate din
surse externe

Modificări (+,-)

Rectificat

3505,2

-106,5

3398,7

1680,3

-233,9

1446,4

141,6

38,8

180,4

61

1,5

62,5

1622,3

87,1

1709,4
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Pe componenta de bază cheltuielile capitale la total se reduc cu 233,9
mil.lei, preponderent din contul reducerii transferurilor capitale în interiorul
ţării, şi anume, redistribuirea în cadrul fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli - 179,5 mil.lei, precum şi reducerea cu 70 mil.lei a
alocaţiilor prevăzute pentru Fondul naţional de dezvoltare regională. Reducerea
mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare regională se argumentează prin
faptul că mecanismul de utilizare a acestui fond a fost aprobat de Consiliul
Naţional pentru Coordonare a Dezvoltării Regionale abea la 4 mai 2010. De
rînd cu aceasta, procedura de colectare al apelurilor de proiect a fost lansată de
către Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale la 10 mai şi este de
durată. La rîndul său, procedura de evaluare şi aprobare a apelurilor de proiect,
în dependenţă de proiectele selectate, va fi urmată, după caz de necesitatea
elaborării studiilor de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi de deviz,
perioada în cauză care poate dura cîteva luni. În acest context, luînd în calcul şi
faptul că pînă la moment au fost aprobate doar mijloacele financiare necesare
pentru activitatea agenţiilor de dezvoltare regională în sumă de 2,3 mil lei,
posibilitatea valorificării integrale a mijloacelor fondului este prea puţin
probabilă.
Alocaţiile pentru investiţii capitale se reduc nesemnificativ – cu 3,4
mil.lei, iar modificările operate se rezumă la restribuiri între obiective, cu
direcţionarea alocaţiilor pentru obiectivele cu grad înalt de finalizare. În acest
context, pot fi evidenţiate următoarele modificări.
La obiectul „Drumul R20 Rezina-Orhei Călăraşi – sectorul Rezina-Orhei
(km 0-46)” se propune o reducere de 20 mil.lei, reieşind din nivelul de
valorificare a mijloacelor financiare pînă în prezent (mai puţin de un procent
din limita pe an – 136,5 mil.lei) şi posibilităţile de asimilare a acestora pînă la
finele anului.
Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.903 din 30.12.2009 „Cu privire
la transmiterea cu titlu oneros a unor bunuri imobile”, care prevede utilizarea
mijloacelor financiare obţinute din vînzarea unor bunuri imobile pentru
investiţii capitale în instanţele judecătoreşti, precum şi întru asigurarea
finalizării reconstrucţiei sediului Judecătoriei din or.Ceadîr-Lunga, limita pe
acest obiect a fost suplimentată cu 5,0 mil lei.
Întru asigurarea condiţiilor adecvate de activitate a Centrului Republican
de Diagnostică Veterinară şi conformarea acestuia la standardele europene,
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alocaţiile acestuia au fost redistribuite între obiecte, 7,9 mil.lei prevăzute la
„Clădirea administrativă a Centrului Republican de Diagnostică Veterinară,
municipiul Chişinău” au fost redistribuite în sumă de 5,3 mil.lei - la obiectul
„Reconstrucţia garajului, blocului de infecţii şi vivariului” şi 1,6 mil.lei - la
obiectul „Laboratorul de încercări ale produselor de origine animală,
subdiviziunea Donduşeni”.
Mijloacele financiare în sumă de 1,8 mil lei, care constituie suport
bugetar prin grantul Comisiei Europene de asistenţă tehnică pentru reconstrucţia
Centrului universitar de simulare pentru instruirea medicală au fost incluse în
programul investiţional pentru începerea reconstrucţiei unui bloc al USMF „N.
Testemiţanu”, amplasat pe str. 31August 1989 nr.137, mun.Chişinău.
În scopul achitării lucrărilor la obiectul „Reconstrucţia, modernizarea şi
extinderea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 169, mun. Chişinău”, se propun alocaţii suplimentare în sumă de 11,3
mil.lei.
Luînd în consideraţie lipsa solicitărilor pentru finanţarea cheltuielilor
vizînd asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti se propune
diminuarea alocaţiilor cu 7 mil.lei, suma rectificată constituind 3 mil.lei.
La componenta mijloace speciale, investiţiile capitale au fost modificate
la propunerile autorităţilor publice şi au scopul şi/sau finalizării obiectivelor cu
un grad înalt de executare a lucrărilor de construcţie.
Repartizarea ajustată a alocaţiilor pentru investiţii capitale pe autorităţi
publice şi obiective, se prezintă în anexele nr.5 şi 6 la proiectul de lege.
C. Estimările de cheltuieli pe grupurile funcţionale principale
1. Servicii de stat cu destinaţie generală
Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o creştere de 38,6 mil.lei sau 3,7 la
sută faţă de aprobat.
mil.lei
Total

Componenta de Mijloace
bază
speciale

Proiecte
finanţate
din surse
externe
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Total

Componenta de Mijloace
speciale
bază

Proiecte
finanţate
din surse
externe

1030,9

765,8

85,9

179,2

2. Modificări (+; -)

38,6

18,5

4,6

15,5

3. Rectificat (1+2)

1069,5

784,3

90,5

194,7

1. Aprobat

La componenta de bază, factorii care au generat modificările faţă de
bugetul aprobat se prezintă precum urmează:
• reducerea alocaţiilor în legătură cu:
- diminuarea cheltuielilor ce ţin de efectuarea reformei administraţiei
publice – 11,0 mil.lei;
- redistribuirea la alte grupe funcţionale a alocaţiilor prevăzute pentru
reforma administraţiei publice – 9,9 mil lei;
transferul la grupul „Serviciul datoriei de stat” a cheltuielilor,
legate de achitarea dobînzii şi comisionului aferent drepturilor speciale de
tragere (DST) alocate de FMI – 5,9 mil. lei;
• majorarea alocaţiilor în legătură cu:
asigurarea documentării populaţiei conform Hotărîrii Guvernului
nr.959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării
cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului
(Transnistria)” – 909 mii lei;
compensarea la fondul de rezervă a Guvernului a cheltuielilor
legate de desfăşurarea alegerilor locale noi – 826,7 mii lei şi prevederea
mijloacelor pentru petrecerea eventualelor alegeri parlamentare pe parcursul
anului 2010 – 30,0 mil. lei;
alocarea mijloacelor pentru asigurarea activităţii Î.S. Centrul de
Telecomunicaţii Speciale – 13,5 mil. lei, dintre care - 2,6 mil.lei transferate de
la grupa „Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică”.
La componenta mijloacele speciale, cheltuielile s-au majorat cu 4,6 mil.lei
ca urmare a implicării la cheltueili a unei părţi a soldului de mijloace băneşti
format la 1 ianuarie 2010, pentru acoperirea creşterii preţurilor în complexul
termoenergetic -2,5 mil. lei şi valorificarea mijloacelor din granturi – 2,1
mil.lei;
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La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor
cu 15,5 mil.lei este condiţionată de semnarea Acordului de grant cu Guvernul
Olandei pentru realizarea proiectului „Managementul finsanţelor publice”.
2. Activitate externă
Alocaţiile pentru grupa dată se prevăd cu o creştere de 0,8 mil.lei sau 0,4
la sută comparativ cu cele aprobate.
mil.lei

1. Aprobat

Total

Componenta
de bază

Mijloace
speciale

216,6

199,9

16.7

2. Modificări (+; -)

0,8

3. Rectificat (1+2)

217,4

Proiecte
finanţate
din surse
externe

0,8
199,9

17,5

La componenta de bază cheltuielile se menţin la nivelul aprobat iniţial.
La componenta mijloace speciale, majorarea alocaţiilor cu 0,8 mil.lei este
determinată de implicarea soldului mijloacelor baneşti format la 1 ianuarie
2010, pentru compensarea cheltuielilor în legătură cu creşterea preţurilor în
complexul termoenergetic.
3. Apărare naţională
La grupa dată se propune o majorare a alocaţiilor în sumă de 7,2 mil.lei
sau 3,2 la sută comparativ cu cele aprobate.
mil.lei

Total

1. Aprobat

Componenta Mijloace
de bază
speciale

226,8

205,0

21,8

2. Modificări (+; -)

7,2

3,5

3,7

3. Rectificat (1+2)

234,0

208,5

25,5
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La componenta de bază, majorarea cheltuielilor cu 3,5 mil.lei este
condiţionată de acoperirea insuficienţei mijloacelor financiare pentru
alimentaţia militarilor în termen.
La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 3,7 mil.lei
este condiţionată de implicarea soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1
ianuarie 2010.

4. Justiţie
Cheltuielile pentru grupa dată se propun cu o creştere cu 33,2 mil.lei sau
10,6 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

Componenta Mijloace
de bază
speciale

Proiecte
finanţate
din surse
externe

1. Aprobat

313,0

242,8

80,2

2. Modificări (+; -)

33,2

16,7

15,4

1,1

3. Rectificat (1+2)

346,2

259,5

95,6

1,1

La componenta de bază, majorarea de 16,7 mil. lei este condiţionată de:
• majorarea cheltuielilor de personal întru asigurarea achitării
indemnizaţiilor unice de demisionare din serviciu a procurorilor - 3,1 mil. lei;
• majorarea cheltuielilor capitale - 11,0 mil.lei pentru instanţele
judecătoreşti, finanţarea investiţiilor capitale pentru sediul Judecătoriei CeadîrLunga - 5,0 mil. lei şi reparaţia sediului Judecătoriei Buiucani - 6,0 mil. lei;
• majorarea cheltuielilor curente pentru Departamentul de executare
(instituţie subordonată Ministerului Justiţiei) în legătură cu extinderea perioadei
de trecere la executori privaţi - 2,6 mil. lei (dintre care 2,2 mil.lei pentru
cheltuielile de personal);
La componenta mijloace speciale, majorarea cu 15,4 mil. lei este
determinată de:
• implicarea la finanţarea cheltuielilor a soldului mijloacelor băneşti la
situaţia din 1 ianuarie 2010 - 14,1 mil. lei;
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• majorarea veniturilor şi cheltuielilor generată de acordurile de granturi
pentru acest sector cu 1,3 mil. lei.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor
cu 1,1 mil. lei este condiţionată de extinderea proiectului "Reforma instanţelor
judecătoreşti".

41. Jurisdicţie constituţională
Pentru activitatea Curţii Constituţionale alocaţiile se prevăd a fi majorate
cu 0,2 mil.lei sau 3,4 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

1. Aprobat pe 2009

5,9

2. Modificări (+; -)

0,2

3. Rectificat (1+2)

6,1

Componenta Mijloace
speciale
de bază

5,9
0,2
5,9

0,2

La componenta de bază alocaţiile au fost menţinute la nivelul aprobat
iniţial.
La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 0,2 mil.lei
este determinată de precizarea veniturilor şi cheltuielilor din granturi şi
implicarea concomitentă a soldului mijloacelor baneşti la situaţia din 1 ianuarie
2010.

5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională
Alocaţiile pentru grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 65,2 mil.lei
sau 6,3 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

1. Aprobat
2. Modificări (+; -)

Componenta de Mijloace
bază
speciale

1033,4

958,3

75,1

65,2

55,2

10,0
18

Total

3. Rectificat (1+2)

1098,6

Componenta de Mijloace
bază
speciale

1013,5

85,1

La componenta de bază, majorarea de 55,2 mil.lei este condiţionată, în
special, de următorii factori:
• acoperirea insuficienţei de mijloace la cheltuieli de personal ale
Departamentului Trupelor de Carabinieri şi a Serviciului Protecţiei Civile si
Situaţii Excepţionale – 22,3 mil.lei;
• achitarea indemnizaţiei de concediere colaboratorilor cu statut special
şi militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi
Securitate şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei –
8,3 mil.lei;
• achitarea datoriei pentru compensaţia bănească în schimbul
echipamentului colaboratorilor Serviciului de Informaţii şi Securitate – 6,0
mil.lei;
• acoperirea insuficienţei la servicii comunale de către subdiviziunile
Ministerului Afacerilor Interne – 5,6 mil.lei;
• dotarea cu tehnică specială pentru Serviciul Protecţie şi Pază de Stat –
4,7 mil.lei;
• asigurarea reparaţiei capitale a izolatoarelor de detenţie din cadrul
comisariatelor de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne - 2,9 mil.lei;
• insuficienţa la alimentaţia cursanţilor şi persoanelor deţinute în
izolatoare de detenţie provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne – 1,8
mil.lei;
• achitarea datoriei la compensaţia bănească în schimbul biletelor de
tratament balneosanatorial militarilor prin contract ai trupelor de carabinieri –
1,5 mil.lei;
• deplasări pentru escortarea persoanelor reţinute peste hotare de către
Ministerul Afacerilor Interne – 1,3 mil.lei;
• deplasări în interes de serviciu pentru Serviciul Protecţie şi Pază de
Stat – 0,3 mil.lei.
La componenta mijloace speciale, partea de cheltuieli se majorează cu 10,0
mil.lei şi este determinată de următoarele:
• insuficienţa la cheltuieli recurente de întreţinere (resurse energetice,
alimentaţie, echipament, etc) – 8,7 mil.lei, dintre care pentru Ministerul
Afacerilor Interne circa – 4,9 mil.lei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al
Ministerului Justiţiei – 2,5 mil.lei, Serviciul de Informaţii şi Securitate – 1,2
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mil. lei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi
Serviciul Grăniceri circa – 0,1 mil. lei;
• majorarea cheltuielilor din contul mijloacelor provenite din prestarea
serviciilor de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale – 1,4
mil.lei;
• reducerea cheltuielilor în legătură cu precizarea veniturilor la Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - 0,1 mil.lei;
6. Învăţămînt
Cheltuielile pentru grupa dată se propun cu o creştere de 144,9 mil.lei sau
7,6 la sută faţă de cele aprobate pe an.
mil.lei
Total

1. Aprobat

1898,1

2. Modificări (+; -)

144,9

3. Rectificat (1+2)

2043,0

Componenta
de bază

1357,1

Mijloace
speciale

485,4

Fonduri
speciale

33,3

Proiecte
finanţate
din surse
externe

22,3

27,5

101,9

2,0

13,6

1384,6

587,3

35,3

35,8

La componenta de bază, factorii care au generat modificarea bugetului
aprobat se prezintă, precum urmează:
• majorarea cheltuielilor cu 36,1 mil.lei, dintre care pentru:
- acoperirea
insuficienţei
mijloacelor
elevilor/studenţilor - 12,7 mil.lei;

pentru

plata

burselor

- organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire - 2,8 mil.lei;
- acoperirea cheltuielilor de întreţinere curentă a instituţiilor de învăţămînt,
cauzate de majorarea tarifelor la resursele energetice, asigurate din contul
redistribuirilor - 5,8 mil.lei;
- finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a Centrului Republican pentru copii
şi tineret - 11,3 mil.lei;
- reconstrucţia unui bloc de studii pentru Centrul universitar de stimulare şi
testare ale abilităţilor practice în vederea promovării standartului de aur
în educaţia medicală – 1,8 mil.lei;
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- procurarea mijloacelor fixe - 0,1 mil.lei şi reparaţii capitale - 1,4 mil.lei,
asigurate din contul redistribuirilor de la cheltuielile curente;
- asigurarea cheltuielilor legate de reorganizarea Ministerului Educaţiei 0,2 mil.lei.
• micşorarea cheltuielilor cu 8,6 mil.lei, inclusiv:
- redistribuirea cheltuielilor de la instituţiile din grupa „Învăţămînt” ale
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la grupa „Ştiinţa şi inovarea” - 1,5
mil.lei;
- redistribuirea la cheltuielile de întreţinere curentă a instituţiilor de la
cheltuielile de personal - 1,5 mil.lei şi de la alte transferuri către populaţie
- 5,6 mil.lei.
La componenta mijloace speciale, se prevede majorarea cheltuielilor cu
101,9 mil.lei, dintre care 77,8 mil.lei vor fi acoperite din contrul soldului
mijloacelor băneşti formate la situaţia din 1 ianuarie 2010, iar 24,1 mil.lei - din
majorarea veniturilor din prestarea serviciilor cu plată în anul curent.
Mijloacele respective se vor direcţiona la finanţarea activităţii recurente a
instituţiilor din sectorul dat, în special, pentru cheltuilei de personal – 9,7
mil.lei, mărfuri şi servicii – 78,1 mil.lei, dintre care preponderent condiţionate
de majorarea tarifelor la resurse energetice, investiţii capitale – 9,1 mil.lei,
reparaţii capitale – 7,1 mil.lei.
La componenta fonduri speciale, creşterea cheltuielilor cu 2 mil.lei este
condiţionată de faptul că în anul 2009 nu s-a editat nici un titlu de manuale
şcolare, pentru anul 2010 fiind incluse şi titlurile ce urmau a fi editate în anul
2009, fapt care a condus la majorarea cheltuielilor în acest scop cu 1,8 mil.lei.
Totodată aceasta a generat şi majorarea cu 0,2 mil.lei, a cheltuielilor pentru
evaluarea şi expertiza manuscriselor de manuale ce urmează a fi editate în anul
2010.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor
cu 13,6 mil.lei este cauzată de extinderea proiectului „Educaţie pentru toţi –
iniţiativă rapidă”.

7. Ştiinţă şi inovare

Cheltuielile pentru grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 14,6 mil.lei
sau 4,3 la sută faţă de suma aprobată.
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mil.lei
Total

Componenta de Mijloace
bază
speciale

1. Aprobat

341,7

314,4

27,3

2. Modificări (+;- )

14,6

1,5

13,1

3. Rectificat (1+2)

356,3

315,9

40,4

La componenta de bază, cheltuielile s-au majorat cu 1,5 mil.lei din contul
redistribuirii cheltuielilor instituţiilor de învăţămînt din cadrul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei.
Concomitent, pentru menţinerea cheltuielilor vital necesare pentru
activitatea instituţiilor ştiinţifice, în cadrul grupei se propun redistribuiri de
alocaţii:
• reducerea cheltuielilor cu 8,9 mil.lei, inclusiv:
- cheltuielile de personal - 6,0 mil.lei;
- transferurile peste hotare - 2,0 mil.lei;
- plata mărfurilor şi serviciilor – 0,9 mil.lei.
• majorarea cheltuielilor cu 10,4 mil.lei, inclusiv:
- bursa doctoranzilor -1,9 mil. lei, dat fiind faptul, că la începutul anului
aceste cheltuieli nu au avut acoperire financiară;
- cheltuieli capitale – 5,3 mil. lei, dintre care 5,1 mil.lei - procurarea
utilajului şi 0,2 mil.lei - reparaţii capitale, ca urmare a repartizării
alocaţiilor pe teme şi proiecte;
- deplasări peste hotare – 3,2 mil.lei, destinate pentru realizarea temelor şi
proiectelor de cercetări ştiinţifice internaţionale.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile s-au majorat cu 13,1
mil.lei, dintre care:
- pentru mărfuri şi servicii – 7,9 mil.lei, inclusiv pentru acoperirea
costurilor suplimentare legate de majorarea tarifelor la resurse energetice,
- pentru cheltuieli de personal a instituţiilor create în urma reorganizării
institutelor şi organizaţiilor ştiinţifice din sectorul agroalimentar - 4,1 mil.lei.
Cheltueilile suplimentare se vor acoperi parţial din venituri colectate
suplimentar în anul curent, precum şi o parte din contul soldului de mijloace
format la 1 ianuarie 2010 - în sumă de 4,2 mil.lei.
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8. Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret
Cheltuielile pentru grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 15,8 mil.lei
sau 7,3 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

Proiecte
Componenta Mijloace finanţate
de bază
speciale din surse
externe

1. Aprobat

217,9

209,2

8,7

2. Modificări (+; -)

16,5

14,8

1,0

0,7

3. Rectificat (1+2)

234,4

224,0

9,7

0,7

La componenta de bază, cheltuielile sînt în creştere cu 14,8 mil.lei sau cu
7,1 la sută.
Factorii care au generat creşterea cheltuielilor sînt:
• majorarea tarifelor la serviciile comunale aferente activităţii
bibliotecilor, muzeelor şi altor instituţii de cultură din subordinea Ministerului
Culturii - 700,0 mii lei, dintre care 300,0 mii lei fiind acoperite din contul
diminuării alocaţiilor prevăzute pentru reparaţia capitală a Complexului muzeal
„Orheiul Vechi”;
• asigurarea insufucienţei de cheltuieli curente ale Casei Republicane
a Surzilor şi Societăţii Orbilor din Republica Moldova - 150,0 mii lei;
• asigurarea plăţilor salariale şi a serviciilor comunale aferente
activităţii instituţiilor teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii 5,0 mil lei;
• asigurarea cheltuielilor curente ale instituţiilor sportive din
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului - 810,0 mii lei;
• acoperirea cheltuielilor aferente reorganizării Ministerului Culturii 681,0 mii lei;
• asigurarea activităţii curente a aparatului central al Ministerului
Tineretului şi Sportului - 285,0 mii lei;
• achitarea unor datorii ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” faţă
de Î.S. „Radiocomunicaţii” pentru serviciile prestate - 7500,0 mii lei.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile s-au majorat cu 1,0 mil.lei,
adică cu 11,5 la sută faţă de aprobat, modificare cauzată de propunerile
autorităţilor publice centrale de a utiliza o parte din soldurile de mijloace
formate la 1 ianuarie 2010 la acoperirea insuficienţei de resurse pentru
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întreţinerea curentă şi onorarea obligaţiilor faţă de prestatorii de servicii,
precum şi de precizarea volumului de venituri şi cheltuieli pe anul curent.
Totodată s-au propus redistribuirea alocaţiilor de la cheltuieli capitale la cele
mai stringente cheltueili curente.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile se
majorează cu 657,0 mii lei, în legătură cu necesitatea finalizării proiectului
„Abilitarea socio-economică a tineretului”.

9. Ocrotirea sănătăţii
Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o creştere de 7242,2 mii lei sau
0,3 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

1. Aprobat

2486,4

2. Modificări (+; -)

7,2

3. Rectificat (1+2)

2493,6

Componenta Mijloace
de bază
speciale

2252,9

86,2

Proiecte
finanţate
din surse
externe

147,3

7,2
2252,9

93,4

147,3

La componenta de bază, cheltuielile se menţin la nivelul aprobat.
Totoadată pe interior au fost redistribuite alocaţii de la cheltuieli capitale la
cheltuieli curente în sumă de 302,5 mii lei, în scopul acoperirii cheltuielilor
aferente majorării tarifelor la resursele energetice.
La componenta mijloace speciale cheltuielile s-au majorat cu 7242,2 mii
lei, dintre care:
• din contul granturilor primite - 939,8 mii lei, dintre care de la Organizaţia
pentru Agricultură şi Alimentaţie -136,7 mii lei, Fondul Global de Combatere a
SIDA -122,5 mii lei, precum şi implicarea soldului format la 1 ianuarie 2010 la
grantul „UNICEF” - 680,6 mii lei, pentru asigurarea finanţării serviciilor şi
instituţiilor sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie;
• din contul granturilor acordate de Unitatea de Coordonare, Implementare şi
Monitorizare a Proiectului „Restructurarea Sistemului de Sănătate” - 287,6 mii lei;
• implicarea soldului format la 1 ianuarie 2010 la granturi – 6014,8 mii lei,
dintre care la grantul „UNICEF” pentru „Programele naţionale de ocrotire a
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sănătăţii” - 667,1 mii lei, grantul acordat de „Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi
Imunizări” conform Planului naţional de acţiuni pentru securitatea infecţiilor 1116,2 mii lei, la alte proiecte, precum şi din contul mijloacelor de la prestare
serviciilor cu plată - 4231,5 mii lei.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile se menţin
la nivelul aprobat iniţial – 147,3 mil.lei.

10. Asigurare şi asistenţă socială
Cheltuielile pentru ramura dată se majorează cu 84,1 mil.lei sau 2,4 la sută
faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

1. Aprobat

Proiecte
Componenta Mijloace Fonduri finanţate
de bază
speciale speciale din surse
externe

3517,5

3389,7

9,9

2. Modificări (+; -)

84,1

82,1

2,0

3. Rectificat (1+2)

3601,7

3471,8

11,9

88,0

30,0

88,0

30,0

La componenta de bază, cheltuielile s-au majorat cu 82,1 mil.lei, fiind
condiţionate de următorii factori.
• majorarea alocaţiilor pentru:
- achitarea pensiilor militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne - 13663,4 mii lei, în legătură cu
majorarea contingentului beneficiarilor de pensii şi modificarea cuantumului
mediu lunar al pensiei;
- plata prestaţiilor sociale şi pensiilor prin bugetul asigurărilor sociale de
stat – 177,3 mil lei, dintre care conform prevederilor Legii nr.15-XVIII din 26
februarie 2010 „Privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010” –
98,5 mil lei şi Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 „Cu privire la ajutorul
social”, în legătură cu creşterea numărului beneficiarilor de ajutor social 78796,5 mii lei;
• reducerea alocaţiilor în legătură cu:
- economiile formate la achitarea alocaţiilor lunare de stat invalizilor de
război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial din rîndul beneficiarilor
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de pensii de stat şi familiilor lor din structurile de forţă, precum şi de la
acordarea biletelor de tratament balneosanatorial – 1078,9 mii lei;
micşorarea cheltuielilor pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurărilor sociale de stat – 107,8 mil lei, ca urmare a majorării a veniturilor
bugetului în cauză.
Totodată, în scopul asigurării funcţionării normale a instituţiilor de
asistenţă socială din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, au fost redistribuite mijloace financiare în limita alocaţiilor aprobate
în sumă de 10,7 mil. lei pentru achitarea datoriilor şi acoperirea cheltuielilor
aferente majorării tarifelor pentru complexul termo-energetic, precum şi
asigurarea normelor de alimentare a tutelaţilor în instituţiile sociale de
specialitate.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile se majorează cu 1835,7
mii lei din contul majorării părţii de venituri şi cu 209,4 mii lei din contul
implicării soldului format la 1 ianuarie 2010 la grantul acordat de UNICEF cu
titlul „Copii lipsiţi de mediul familial”.
La componentele fonduri speciale şi proiecte finanţate din surse externe
cheltuielile se menţin la nivelul aprobat iniţial.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile se
menţin la nivelul aprobat iniţial – 30,0 mil.lei.

11. Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria
apelor
Cheltuielile incluse la grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 13,8
mil. lei sau circa 1 la sută faţă de aprobat.
mil.lei
Total

1. Aprobat

Proiecte
Componenta Mijloace finanţate
de bază
speciale din surse
externe

773,2

506,5

42,2

224,5

2. Modificări (+; -)

13,8

4,8

4,4

4,6

3. Rectificat (1+2)

787,0

511,3

46,6

229,1
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La componenta de bază, majorarea cheltuielilor cu 4,8 mil.lei a fost
determinată de:
• insufucienţa la menţinerea sistemului de identificare şi trasabilitate a
animalelor - 4,3 mil. lei;
• alocarea mijloacelor suplimentare pentru cheltuieli de personal din
contul mijloacelor aprobate pentru reforma administraţiei publice în legătură cu
modificarea structurii în ramură – 0,5 mil. lei.
La componenta mijloacele speciale, majorarea cu 4,4 mil. lei a fost
determinată de implicarea soldurilor de mijloace băneşti formate la 1 ianuarie
2010 – 4,0 mil. lei şi acumularea veniturilor suplimentare de către Serviciul
Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice – 0,4
mil.lei.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cu 4,6 mil.
lei derivă din revizuirea planului de procurări la programul „Servicii de
finanţare rurală şi marketing”.

12. Protecţia mediului şi hidrometeorologie
Alocaţiile pentru grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 5,5 mil. lei sau
2,7 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

Componenta Mijloace
de bază
speciale

Fonduri
speciale

Proiecte
finanţate
din surse
externe

154,9

9,2

1. Aprobat

201,0

32,8

4,1

2. Modificări (+; -)

5,5

0,1

1,2

3. Rectificat (1+2)

206,5

32,9

5,3

4,2
154,9

13,4

La componenta de bază, majorarea cu 150 mii lei este determinată de
necesitatea acoperirii cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor din ramurăla.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile se majorează cu 1,2 mil. lei
în legătură cu necesitatea asigurării activităţii recurente a instituţiilor, implicînd
în acest scop şi o parte din soldurile de mijloace băneşti, formate la 1 ianuarie
2010.
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La componenta fonduri speciale, cheltuielile se menţin la nivelul aprobat
pe anul 2010.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cu 4,2
mil.lei derivă din ajustarea cheltuielilor în legătură cu finalizarea proiectului
„Remedierea zonelor poluate cu pesticide din categoria poluanţilor organici
persistenţi şi decontaminarea uleiurilor ce conţin bifenili policloruraţi din
echipamentul energetic”.

13. Industrie şi construcţii
Cheltuielile la grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 105,8 mii lei sau
cu 0,6 la sută faţă de cele aprobate.
mil.lei
Total

Componenta
de bază

1. Aprobat

18,4

18,4

2. Modificări (+; -)

0,1

0,1

3. Rectificat (1+2)

18.5

18,5

Majorarea cheltuielilor este condiţionată de asigurarea activităţii curente a
Inspecţiei de Stat în Construcţii, achitarea servicilor de arendă a încăperilor şi
întreţinere a transportului.

14. Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică
Cheltuielile la grupa dată sînt reduse cu 20,7 mil.lei sau 1,7 la sută faţă de
cele aprobate.
mil.lei
Total

Component
a de bază

Mijloace Proiecte finanţate
speciale din surse externe

1. Aprobat

1227,5

774,7

4,5

2. Modificări (+; -)

-20,7

-21,9

1,2

3. Rectificat (1+2)

1206,8

752,8

5,7

448,3

448,3
28

La componenta de bază, modificările sînt condiţionate de:
• majorări în sumă de 0,7 mil.lei, dintre care pentru:
- întreţinerea aparatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor - 0,2 mil. lei;
- întreţinerea I.P. “Agenţia Naţională Transport Auto” – 0,2 mil.lei;
• reduceri în sumă de 22,6 mil. lei, dintre care:
- investiţii capitale pentru reabilitarea drumurilor - 20,0 mil.lei;
- transmiterea cheltuielilor Centrului de Telecomunicaţii Speciale de la
Serviciul de Informaţii şi Securitate la Cancelaria de Stat – 2,6 mil.lei şi
reflectarea acestor cheltuieli la grupa “Servicii de stat cu destinaţie
generală”.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile se majorează cu 1,2 mil.lei
în în scopul procurării mijloacelor fixe şi care se vor finanţa din contul
soldurilor de mijloace băneşti formate la 1 ianuarie 2010.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile se menţin
la nivelul aprobat pe anul 2010 – 448,3 mil.lei.

15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe
Alocaţiile la grupa dată se propun cu o diminuare de 74,9 mil. lei sau 26,6
la sută faţă de aprobat.
mil.lei
Total

Proiecte
Componenta Mijloace finanţate
de bază
speciale din surse
externe

1. Aprobat

281,3

159,0

2. Modificări (+; -)

-74,9

-77,0

3. Rectificat (1+2)

206,4

82,0

0,1

122,2
2,1

0,1

124,3

La componenta de bază, cheltuielile se reduc cu 77 mil.lei, dintre care:
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- o parte din mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională 70 mil.lei ca urmare a capacităţilor limitate de valorificare;
- o parte din alocaţiile destinate procurării locuinţelor pentru tinerii
specialişti - 7,0 mil.lei, ce derivă din cererea scăzută pentru acest scop.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile se menţin la nivelul aprobat
– 100,0 mii lei.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor
cu 2,1 mil. lei este influenţată de diferenţa cursului real al dolarului faţă de leu
în comparaţie cu cel utilizat la etapa elaborării bugetului la proiectul „Naţional
de Alimentare cu Apă şi Canalizare”, precum şi ajustarea cheltuielilor în
legătură cu finalizarea proiectului „Locuinţe Sociale”.

16. Complexul pentru combustibil şi energie
Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o majorare de 6,1 mil. lei sau
4,4 la sută faţă de aprobat.
mil.lei
Total

Componenta Proiecte finanţate din
de bază
surse externe

1. Aprobat

136,9

2,7

134,2

2. Modificări (+;-)

6,1

-1,5

7,6

3. Rectificat (1+2)

143,0

1,2

141,8

La componenta de bază, reducerea cheltuielilor cu 1,5 mil.lei este
determinată de excluderea alocaţiilor pentru crearea Fondului de eficienţă
energetică în legătură cu lipsa organului de gestionare a acestuia.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor
cu 7,6 mil. lei derivă din revizuirea termenelor de efectuare a plăţilor.

17. Serviciul datoriei de stat
Cheltueilile totale la grupa dată se reduc cu 123,4 mil.lei în rezultatul
ajustării graficului de deservire a datoriei de stat externe şi vor însuma 667,9
mil.lei, dintre care pentru datoria de stat internă – 460,5 mi.lei şi pentru datoria
de stat externă – 207,4 mil.lei.
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Cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat externe includ şi
mijloacele destinate achitării dobînzii şi comisionului pentru drepturile speciale
de tragere (DST) alocate de FMI, care iniţial au fost aprobate în buget la grupa
„Servicii de stat cu destinaţie generală” - în sumă de 5,9 mil. lei.

18. Completarea rezervelor de stat
Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o majorare de 4,9 mil.lei sau
9,1 la sută faţă de aprobat.
mil.lei
Total

Componenta Mijloace
speciale
de bază

1. Aprobat

53,6

9,6

44,0

2. Modificări (+; -)

5,0

0,4

4,6

3. Rectificat (1+2)

58,6

10,0

48,6

La componenta de bază, majorarea cheltuielilor cu 0,4 mil.lei este
condiţionată de:
• majorarea cheltuielilor de personal în legătură cu reorganizarea Agenţiei
Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare în Agenţia Rezerve
Materiale – 0,4 mil.lei;
La componenta mijloace speciale, majorarea cu 4,6 mil.lei este
condiţionată de:
• implicarea soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2010,
în sumă de 3,9 mil.lei;
• majorarea cheltuielilor din contul mijloacelor din prestarea serviciilor cu
plată, în sumă de 0,7 mil.lei.

19. Alte servicii legate de activitatea economică
Cheltuielile pentru grupa dată se prevăd cu o diminuare de 2,8 mil.lei sau
0,8 la sută faţă de cele aprobate.
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mil.lei
Total

Proiecte
Componenta Mijloace finanţate
de bază
speciale din surse
externe

1. Aprobat

332,7

65,1

14,3

2. Modificări (+; -)

-2,8

-4,0

1,2

3. Rectificat (1+2)

329,9

61,1

15,5

253,3

253,3

La componenta de bază, diminuarea cheltuielilor cu 4,0 mil.lei este
condiţionată de următorii factori:
• excluderea cheltuielilor pentru elaborarea reglementărilor tehnice - 3,0
mil. lei, ce derivă din lipsa cererilor şi, respectiv, posibilităţilor de
valorificare a acestora;
• reducerea cheltuielilor pentru măsurile aferente postprivatizării – 0,1 mil.
lei;
• reducerea cheltuielilor Agenţiei Turismului – 0,9 mil. lei, inclusiv:
- lichidarea Agenţiei de Administrate a Zonelor Turistice – 305,8 mii lei;
- reducerea cheltuielilor pentru procurarea mijloacelor fixe - 500 mii lei;
- reducerea cheltuielilor pentru deplasări – 100,0 mii lei.
La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 1,2 mil. lei
este determinată de majorarea veniturilor acumulate de Comisia Naţională a
Pieţei Financiare - 0,9 mii lei şi utilizarea soldului format la situaţia din 1
ianuarie 2010 - 0,3 mil.lei.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile s-au
majorat cu 8,3 mii lei, fiind generate de necesitatea organizării tenderului în
cadrul proiectului „Ameliorarea Competitivităţii”.

20. Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale
Alocaţiile pentru grupa dată sînt prevăzute cu o majorare de 42,5 mil.lei
sau 1,0 la sută faţă de cele aprobate.
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mil.lei
Total

1. Aprobat

Componenta
de bază

Proiecte finanţate
surse externe

4434,0

4382,2

51,8

2. Modificări (+; -)

42,5

8,8

38,6

3. Rectificat (1+2)

4476,5

4391,0

90,4

din

La componenta de bază, cheltuielile s-au majorat cu 8,8 mil.lei în legătură
cu majorarea transferurilor cu destinaţie specială către bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, dintre care:
- întru realizarea prevederilor Legii nr.1435-XV din 7 noiembrie 2002
pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale
utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni şi ai
satului Varniţa din raionul Anenii Noi, - 7,2 mil.lei, ca urmare a creşterii
tarifelor la rsursele energetice;
- asigurarea cu pază a depozitelor de pesticide neutilizabile, care a fost
pusă pe seama autorităţilor administraţiei publice locale – 1,6 mil. lei.
Totodată, se redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de
stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru cheltuieli capitale,
micşorînd cu 150 mii lei alocaţiile la raionul Floreşti, la obiectivul care se află
în subordinea Ministerului Educaţiei, unde şînt prevăzute alocaţiile respective,
iar pe raionul Sîngerei - alocaţiile se majorează cu 150 mii lei pentru achitarea
datoriilor creditoriale înregistrate la finele anului 2009.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cu 38,6
mil.lei derivă din semnarea acordului adiţional pentru proiectul II al Fondului
de Investiţii Sociale.
D. Deficitul bugetului de stat
Conform estimărilor, deficitul bugetului de stat va constitui 3387,4 mil.lei,
dintre care componenta de bază – 2148,2 mil.lei, componenta mijloacelor
speciale – 133,5 mil.lei, fondurile speciale - 8,3 mil.lei şi proiectele finanţate
din surse externe – 1097,4 mil.lei. Comparativ cu sumele aprobate iniţial,
deficitul bugetului de stat se micşorează cu 748,7 mil.lei.
Sursele de finanţare ale deficitului se constitue din:
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a) la componenta de bază:
• sursele interne – 200,0 mil.lei, care provin de la emisiunea valorilor
mobiliare de stat;
• sursele externe – 1733,0 mil.lei;
inclusiv:
- împrumut din partea FMI, în sumă de 1817,1 mil.lei (echivalent 95
mil.DST);
- împrumut din partea Bancii Mondiale, în sumă de 312,5 mil.lei
(echivalent 25 mil.dolari SUA);
- împrumut din partea Guvernului Polonez, în sumă de 187,5 mil.lei
(echivalent 15 mil. dolari SUA);
- pentru onorarea obligaţiunilor faţă de creditorii externi vor fi utilizate
– 584,1 mil.lei (echivalent 46,8 mil.dolari SUA);
• mijloace din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public -350,0
mil.lei;
• completarea soldurilor mijloacelor băneşti la cont – 134,8 mil.lei.
b) la componenta mijloacele speciale, deficitul va fi finanţat din contul
soldurilor mijloacelor băneşti la conturile instituţiilor pubice;
c) la componenta fonduri speciale, deficitul va fi finanţat din contul
soldurilor la conturile acestor fonduri;
d) deficitul pe proiectele finanţate din surse externe se va finanţa din
împrumuturi externe, în sumă de 1070 mil.lei (echivalentul a 86
mil.dolari SUA) şi din contul soldurilor mijloacelor la conturile acestor
proiecte, în sumă de 27,4 mil.lei.
În total la finele anului 2010, soldurile la conturile bugetului de stat la
toate componentele se vor micşora cu 34,4 mil.lei şi vor însuma 1883,2 mil.lei.
Sinteza propunerulor de rectificare a bugetului de stat pe anul 2010 la
venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa 2 la
prezentă notă.

E. Datoria de stat
Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2010 va constitui 20227,4 mil.lei şi
comparativ cu situaţia din 31 decembrie 2009 se va majora cu 5605,0 mil.lei.
Ponderea stocului datoriei de stat în raport cu PIB se majorează de la 24,4 la
sută la 30,2 la sută sau cu 5,8 puncte procentuale.
În structura datoriei de stat ponderea datoriei de stat externe va constitui
73,8 la sută, iar a datoriei de stat interne - 26,2 la sută.
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La situaţia din 31 decembrie 2010, soldul datoriei de stat interne va
constitui 5304,9 mil.lei, care va fi format integral din valori mobiliare de stat.
Ponderea acestei datorii în PIB va constitui 7,9 la sută.
Conform estimărilor, soldul datoriei de stat externe la situaţia din 31
decembrie 2010 nu va depăşi 1204,3 mil.dolari SUA, iar soldul datoriei externe
garantate de stat va constitui 6,4 mil.dolari SUA. În raport cu PIB ponderea
datoriei de stat externe va constitui 22,2 la sută.
Plăţile pentru deservirea datoriei de stat (plata dobînzii şi rambursarea
sumei principale) în anul 2010 se estimează la nivel de 1,9 la sută din PIB.
Plăţile externe în anul 2010 vor constitui 791,5 mil.lei (echivalentul a 63,4
mil.dolari SUA).
Pornind de la modificările şi ajustările propuse la partea de venituri,
partea de cheltuieli, datoria de stat, deficitul şi sursele de finanţare a
deficitului bugetului de stat, respectiv, se operează modificări la partea
textuală a legii bugetului de stat pe anul 2010, iar anexele nr. 1-7 se expun în
redacţie nouă.

Ministru

Veaceslav Negruţa
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