
                                            

 
 
 19 decembrie 2011    Nr.      06/1-17    7      
La nr. ____________________________ 

                   
                           Autorităţi publice centrale  

                                                        (conform listei) 
                                                  Trezorerii teritoriale 

  

 

Privind particularităţile repartizării 
alocaţiilor bugetului de stat pe anul 2012 

 

 
În eventualitatea adoptării de către Parlament, pînă la finele anului curent, a Legii bugetului 

de stat pe anul 2012 (aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare prin Hotărîrea Guvernului 
nr.884 din 28 noiembrie 2011) și în scopul pregătirii bazei pentru demararea finanțării cheltuielilor 
bugetare, Ministerul Finanţelor informează despre particularităţile repartizării alocaţiilor bugetului 
de stat pe anul respectiv. 

Proiectul de lege respectiv este plasat și poate fi accesat pe adresa electronică 
www.mf.gov.md/ro/actnorm/budget/projectact/. Dacă în procesul examinării și adoptării Legii 
bugetului de stat pe anul 2012 în Parlament vor parveni careva modificări, despre acestea 
autoritățile publice respective vor fi informate suplimentar. 

1. Ministerele, serviciile şi alte autorităţi publice centrale finanţate de la bugetul de stat, vor 
asigura întocmirea devizelor de cheltuieli, planurilor de finanţare pe anul 2012 în conformitate cu 
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi anexele la ea.  

2. Devizele de cheltuieli şi planurile de finanţare se vor elabora, aproba şi prezenta în 
conformitate cu Regulamentul privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de 
finanţare ale bugetului de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.154 din 1 decembrie 
2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.946), clasificaţia bugetară, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 cu modificările şi 
completările ulterioare disponibilă pe www.mf.gov.md/ro/actnorm/budget/clasificbudget/. Planurile 
secundare de finanţare se vor întocmi în mod obligatoriu cu aplicarea bar-codului. Aplicaţiile 
informatice necesare pentru aplicarea bar-codului, instrucţiunile de instalare şi utilizare a aplicaţiilor 
respective pot fi regăsite pe www.mf.gov.md, în rubrica „SIA Plan de finanţare”. 

3. Pentru anul 2012 continuă monitorizarea numărului de personal al autorităților publice. 
Astfel, la articolul 7 al proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 sunt stabilite limitele 
numărului de unităţi de personal şi a cheltuielilor de personal pe bugete, inclusiv pentru învăţămînt. 
Repartizarea limitelor respective pe autorităţi publice urmează să fie aprobată de către Guvern, 
reieșind din numărul și cheltuielile de personal, luate în calcul la elaborarea bugetului. 
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4. La întocmirea şi aprobarea devizelor de cheltuieli şi planurilor de finanţare pe anul 2012 

urmează a se ţine cont de următoarele particularităţi generale caracteristice pentru toate ramurile şi 
toate componentele bugetului de stat. 

4.1. Cheltuielile pe instituții, pe articole și pe luni se vor repartiza reieşind din aspectele 
specifice activităţii instituţiilor în scopul asigurării funcţionării normale pe parcursul anului, 
incluzînd achitarea datoriilor acestora şi titlurilor executorii, eliberate în baza hotărîrilor rămase 
definitive ale instanţelor judecătoreşti, cu încadrarea în limita alocaţiilor aprobate. Astfel, la 
distribuirea volumului de alocații pe instituții, pe luni și pe articole de cheltuieli se va asigura o 
repartizare cît mai corectă în dependență de necesitățile lunare și anuale pentru fiecare instituție 
corespunzător. Corectitudinea distribuirii alocațiilor pe articole și pe luni permite o gestiune mai 
eficientă a fluxurilor de resurse bugetare și evitarea modificărilor excesive la planurile de finanțare 
pe parcursul anului. 

4.2. Alocațiile bugetului de stat pe anul 2012 se repartizează doar pe articole, cu excepţia 
articolelor de transferuri consolidabile, care în mod obligatoriu, se vor repartiza şi pe alineate, 
pentru a asigura consolidarea corectă a bugetelor.  

Existența planurilor de finanțare la nivel de articol de cheltuieli și executarea bugetară pînă 
la nivel de alineate implică o responsabilitate mai mare din partea autorităților publice pentru 
gestiunea alocațiilor aprobate pentru acestea. Atenționăm faptul că în contextul reformei 
managementului finanțelor publice, gradual autoritățile publice vor beneficia de flexibilitate mai 
mare pentru gestiunea alocațiilor bugetare ceea ce implică conștientizarea răspunderii mai mari 
pentru gestiunea acestora de către autorități. Astfel, avînd planul de alocații repartizat la nivel de 
articole de cheltuieli și asigurînd controlul executării resurselor bugetare corespunzător la nivel de 
articol, responsabilitatea fiecărei autorități  este de a decide în cel mai eficient și economic mod 
utilizarea acestor alocații pentru necesitățile sale pînă la nivel de alineate de cheltuieli. Sporesc 
responsabilitățile atît a executorilor primari de buget care urmează să asigure o repartizare cît mai 
corectă și echitabilă a alocațiilor pentru autoritățile subordonate, cît și a executorilor secundari care 
urmează să gestioneze resursele alocate fără admiterea acumulării datoriilor sau restanțelor la plățile 
pentru diferite servicii.  

4.3. Particularități specifice cheltuielilor de personal  
4.3.1. La estimarea cheltuielilor de personal pentru repartizarea alocaţiilor aprobate în 

bugetul de stat pe anul 2012 autorităţile administraţiei publice centrale se vor conduce de 
prevederile actelor legislative şi normative care reglementează condiţiile de salarizare a angajaţilor 
din sectorul bugetar (Anexa nr.1 la prezenta circulară).  

4.3.2. Politica salarială pe anul 2012 prevede implementarea următoarelor norme salariale 
care urmează să fie luate în calcul la estimarea cheltuielilor de personal: 

• În luna ianuarie se va plăti premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2011 în 
mărimea unui salariu lunar de funcţie angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu 
excepţia cadrelor didactice, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă). 

• Începînd cu 1 ianuarie 2012 pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă din 
organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi conform Reţelei 
tarifare unice, salariile de bază se vor stabili cu aplicarea indicelui de prioritate k=1,25. 
Costul cheltuielilor de personal pentru majorarea salariilor acestor categorii de personal 
urmează a fi estimat cu o creştere în mediu cu 19 la sută a fondului lunar de salarizare. 
Majorarea se va calcula pentru 11 luni. 

• Începînd cu 1 iunie 2012 salariul pentru I categorie de salarizare se va majora de la 700 pînă 
la 800 lei, iar salariile de bază ale angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice (cu 
excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) se vor stabili în limitele 
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grilelor de salarii. Această majorare urmează a fi estimată prin majorarea fondului lunar de 
salarizare pentru categoriile menţionate cu 10 la sută. Majorarea se va calcula pentru 6 luni. 

• Începînd cu 1 iunie 2012 salariile de funcţie ale funcţionarilor publici se vor stabili în 
mărimea nominală prevăzută de lege, cu coeficientul k=1,0. Costul cheltuielilor de personal 
pentru funcţionarii publici urmează a fi estimat cu o creştere în mediu de 25 la sută a 
fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 6 luni. 

• De la 1 iulie 2012, pentru funcţionarii publici va începe plata sporului pentru rezultatele 
activităţii curente ale subdiviziunilor structurale în care activează. Mijloacele necesare 
pentru plata acestui spor urmează să fie estimate în cuantum de 10 la sută la fondul lunar de 
salarizare. Majorarea se va calcula pentru 5 luni.  

• Începînd cu 1 octombrie 2012, pentru corpul de comandă din aparatele centrale ale organelor 
de forță sporul pentru condiții speciale de activitate se va majora de la 40% pînă la 80%. 
Această majorare urmează a fi estimată prin majorarea fondului lunar de salarizare pentru 
categoriile menţionate cu 22 la sută. Majorarea se va calcula pentru 2 luni. 
Majorările respective vor fi aprobate prin hotărîre de Guvern, respectiv va fi comunicată 

suplimentar metodologia de calcul a salariilor. 
4.3.3. La estimarea cheltuielilor de personal se va ține cont de măsurile de optimizare şi 

ajustările structurale prevăzute pe parcursul anului 2011, care vor avea continuitate în anul 2012, 
precum şi de modificările structurale instituţionale în anul 2012. 

4.3.4. Majorările salariale pentru personalul finanțat din contul mijloacelor speciale și 
fondurilor speciale se vor calcula în conformitate cu actele normative adoptate întru implementarea 
Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și 
se vor planifica în limitele mijloacelor financiare prevăzute în aceste componente. 

4.3.5. Plata ajutorului material se va planifica conform prevederilor art.1651  al  Codului 
Muncii şi a actelor normative în vigoare.  

4.3.6.  Limitele unităților de personal pe autoritățile publice centrale, care urmează a fi luate 
în calcul la estimarea cheltuielilor de personal pe instituțiile din subordine, sunt prevăzute în Anexa 
nr.2 la prezenta circulară. 
Numărul total de unităţi de personal, aprobat pe anul 2012 pentru autoritatea publică şi instituţiile 
subordonate, urmează să se încadreze în aceste limite. 

4.3.7. Informaţia generalizatoare, privind repartizarea şi aprobarea numărului de unităţi de 
personal, urmează să fie prezentată în mod obligatoriu de către autorităţile publice centrale 
concomitent cu prezentarea planurilor de finanţare, conform tabelului nr.1 anexat la prezenta 
circulară.  În tabel se vor reflecta indicatorii atît pentru autoritatea administraţiei publice centrale, cît 
şi pentru instituţiile subordonate. 

În informaţia cu referire la personalul pedagogic, urmează să fie incluşi indicatorii privind 
cadrele didactice şi corpul profesoral-didactic pe toate tipurile de învăţămînt: învăţămîntul superior, 
postuniversitar, mediu de specialitate, secundar etc.. 

Tabelul se va prezenta Ministerului Finanțelor pe suport de hîrtie, cu semnătura persoanei 
responsabile și conducătorului, la Direcția analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a 
angajaților în sectorul bugetar (bir.320) și în format electronic (Microsoft EXCEL), la una din 
adrese: ala.veduta@mf.gov.md; irina.bors@mf.gov.md; ion.straistari@mf.gov.md. 

4.4. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din contul angajatorului vor 
constitui 23 la sută, iar din contul angajatului – 6 la sută. 
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4.5. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din contul angajatorului vor 
constitui 3,5 la sută şi din contul angajatului  - 3,5 la sută. 

4.6. Cheltuielile pentru deplasări vor fi prevăzute în planurile de finanţare în conformitate 
cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.836 din 24 iunie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la delegarea salariaților întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica 
Moldova”, cu modificările ulterioare. 

4.7. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, 

festivalurilor, etc. vor fi calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor, etc. de 
către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1151 
din 2 septembrie 2002. 

4.8. Alocațiile pentru organizarea manifestărilor anuale care au caracter repetitiv în fiecare 
an, urmează a fi incluse în planurile de finanțare ale autorităților responsabile de aceste acțiuni. 
Măsurile pentru organizarea manifestărilor anuale sunt instituționalizate și incluse în volumul 
alocațiilor pentru autoritățile respective. Astfel, pe parcursul anului nu vor fi admise solicitări de 
alocații suplimentare pentru acțiunile date. 

4.9. Cheltuielile pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor 

persoane vor fi calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul utilizării 
mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997. 

4.10. Cheltuielile pentru formarea profesională a angajaţilor vor fi prevăzute în planurile de 
finanţare în funcţie de necesităţi, cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare, în conformitate cu 
art.213 din Codul muncii al Republicii Moldova şi Hotărîrea Guvernului nr.845 din 26 iulie 2004 
„Cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici”. Avînd în vedere faptul că la 
moment mai multe acte normative care reglementează statutul angajaților și formarea profesională 
se află la faza de proiect, autoritățile publice urmează să urmărească cu atenție modificările care vor 
surveni pe parcursul anului la cadrul legal respectiv și să ajusteze corespunzător repartizarea 
alocațiilor în aceste scopuri. 

4.11. Conform articolului 35 alin.(5) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000, 
conducătorul autorității publice, de comun acord cu sindicatele, urmează să prevadă în devizul de 
cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15% de la fondul de salarii pentru utilizarea lor în 
scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.  

4.12 Pentru investiții capitale în construcții se vor întocmi planuri de finanțare separate, 
alocațiile fiind repartizate pentru perioada ianuarie-octombrie, deoarece pentru lunile noiembrie-
decembrie finanțarea cheltuielilor în aceste scopuri poate fi limitată. La repartizarea pe primele luni 
ale anului urmează a fi luate în considerație posibilitățile de executare a cheltuielilor menționate 
reieșind din specificul lucrărilor ce urmează a fi îndeplinite. 

4.13 Cheltuielile destinate reparațiilor capitale se vor repartiza pe obiective, cu indicarea 
codurilor atribuite de ÎS „Fintehinform”. Se atenționează că la prezentarea repartizării menționate, 
executorii de buget urmează să efectueze o analiză amplă a obiectivelor de reparaţii capitale şi să 
identifice în primul rînd obiectivele deja începute, pe care au fost încheiate contracte şi care necesită 
să fie finalizate. Aceste obiective urmează să fie incluse în mod prioritar la repartizarea alocaţiilor 
pentru reparaţii capitale, celelalte obiective urmînd a fi incluse în cazul disponibilităţii mijloacelor 
financiare.  

5. Soldurile de mijloace băneşti la început şi sfîrşit de an, pentru componentele mijloace 
speciale, fonduri speciale și proiecte finanțate din surse externe iniţial nu se vor completa în 
planurile de finanțare.  
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Ulterior, după încheierea anului bugetar 2011, în termen de pînă la 1 februarie 2012, soldurile 

de mijloace băneşti la conturile respective, formate la situaţia din 31 decembrie 2011, urmează să 
fie prezentate prin planuri de finanţare suplimentare, cu respectarea formulei de balansare pentru 
fiecare lună. 

În proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012, la general pe autorități publice, soldurile de 
mijloace băneşti la componentele mijloace speciale şi fonduri speciale  la începutul şi sfîrşitul 
anului 2012 sînt egale, excepţie fiind fondul special de manuale şi fondul ecologic naţional. 

6. Pentru anul 2012 bugetele pe programe includ toate componentele bugetului de stat 
(componenta de bază și mijloacele speciale inclusiv investițiile capitale, fondurile speciale, 
proiectele finanțate din surse externe). Astfel, autoritățile care au elaborat bugete pe programe vor 
acorda atenție sporită la completarea planurilor de finanțare pentru a asigura corectitudinea 
completării clasificației programelor.  

Avînd în vedere asumarea Guvernului de a implementa bugetarea bazată pe performanță, 
care prevede alocarea resurselor în dependență de performanța realizată, autoritățile publice 
urmează să monitorizeze și să prezinte calitativ valoarea indicatorilor de performanță realizați, 
conform formularului 2PR (Anexa nr.3 la prezenta circulară), cu derogare de la formatul 
formularului respectiv din Ordinul ministrului finanțelor nr. 19 din 16 februarie 2008. La 
completarea formularului 2PR se vor completa codurile indicatorilor de performanță după cum au 
fost incluse în formularele bugetelor pe programe ca anexe la nota informativă pentru proiectul 
bugetului de stat pe anul 2012. Formularele respective pot fi accesate pe pagina web a Ministerului 
Finanțelor.  

În scopul menţinerii în sistemul informaţional a executării bugetului pe programe, este 
necesar ca documentele de plată depuse de instituţii la unităţile Trezoreriei de Stat să conţină în 
rubrica „Destinaţia plăţii” informaţia despre codul programului/subprogramului. 

7. Particularităţile specifice ramurilor şi domeniilor privind întocmirea devizelor de 
cheltuieli şi a planurilor de finanţare se expun în circulare separate. 

8. În scopul asigurării demarării de la 1 ianuarie a procesului de finanţare a cheltuielilor 
bugetare pe anul 2012, planurile de finanţare se vor prezenta Ministerului Finanţelor, cel tîrziu pînă 
la 27 decembrie 2011. 

9. Dacă pe parcursul întocmirii planurilor de finanţare vor apărea anumite probleme, 
soluţionarea cărora nu s-a reflectat în prezenta circulară sau în circularele adiţionale, acestea se vor 
soluţiona de către Ministerul Finanţelor, în mod individual, la solicitarea autorităţilor publice 
centrale. 

10. Ministerul Finanţelor solicită executorilor de buget o atitudine responsabilă faţă de 
întocmirea devizelor de cheltuieli şi a planurilor de finanţare, cu respectarea strictă a prevederilor 
actelor normative în vigoare și asumarea responsabilităților manageriale sporite la gestiunea 
alocațiilor bugetare pe parcursul anului. 

 
     Maria Cărăuș  

                                                                                                                   
Viceministru    

 
Informații suplimentare: 
Aspecte generale         tel. 221373   
Cheltuieli de personal tel. 245084         
Investiții capitale         tel.243737   
Particularități specifice ramurilor – direcțiile finanțelor respective                                               


