
 
 
 

  
 

 

                                              
 
 

 
NORME METODOLOGICE 

privind elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice  
centrale a propunerilor la proiectul bugetului de stat  

pe anul 2012 
 
 
1. DISPOZIȚII GENERALE 
  
Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 
1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 
„Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget. 
Normele metodologice conţin cerinţele şi particularităţi de pregătire, argumentare şi prezentare a 
propunerilor de buget de către autorităţile publice centrale pe anul 2012. Scopul acestui document 
este de a ghida autorităţile publice şi alţi beneficiari de alocaţii de la bugetul de stat în procesul de 
elaborare a propunerilor de buget.    
   
2. INDICATORI MACROECONOMICI 

 
Pentru elaborarea propunerilor de buget, autorităţile publice se vor conduce de indicatorii 
macroeconomici, conform Anexei nr.1 la prezentele Norme. 
 
3. POLITICA BUGETARĂ ȘI LIMITELE DE CHELTUIELI 

 
Urmărind scopul de asigurare a conformării cadrului de politici cu cel de resurse, elaborarea 
propunerilor de buget va fi ghidată de Programul de activitate al Guvernului, asumările din 
estimările Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (2012-2014), precum şi de alte documente de 
politicii și strategii.  
 
Politica bugetară pe anii 2012-2014 se axează  pe următoarele: 
 

 corelarea programelor de cheltuieli cu priorităţile din documentele strategice; 
 constrîngerea treptată a sectorului public prin: sporirea eficacităţii şi eficienţei 

programelor recurente de cheltuieli; realocarea mijloacelor între programe în funcţie de 
prioritatea acestora sau excluderea completă a celor cu eficienţă redusă; externalizarea 
unor servicii actualmente  prestate de sectorul public; 

 stabilirea unui control strict asupra nivelului angajărilor în sectorul bugetar cu menținerea 
nivelului volumului cheltuielilor de personal nu mai mult de 9,5% din PIB; 

 menținerea deficitului în limite rezonabile și conform asumărilor Guvernului cu  
partenerii de dezvoltare; 

 realizarea obiectivelor stabilite în matricile de politici semnate cu donatorii externi; 
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 reformarea sectoarelor educației, protecției sociale, justiției, precum și a organelor 
afacerilor interne. 

 
Elaborarea limitelor de cheltuieli pentru anii 2012-2014 s-a efectuat prin estimarea liniei de bază și 
a măsurilor de politici noi. La fel ca și pentru anul bugetar 2011, linia de bază pentru anii 2012-
2014, care reprezintă costurile pentru menţinerea intactă a politicilor din anul 2011, a identificat 
insuficiența resurselor bugetare pentru menținerea integrală a politicilor curente. În aceste condiții, 
fără identificarea măsurilor de eficientizare, nu există resurse financiare libere pentru finanțarea 
politicilor noi. Astfel, Guvernul menţine cerinţa de eficientizare a utilizării resurselor disponibile, 
iar autorităţile publice sunt solicitate să efectueze analiza eficacităţii programelor existente de 
cheltuieli sectoriale, pentru a identifica măsurile realiste, care pot rezulta în economii de resurse 
pentru a fi îndreptate la priorităţile determinate în documentele strategice. 
  
Limitele de cheltuieli pentru 2012-2014 sunt elaborate pe următoarea linie bugetară: 
grupă principală/grupă/autoritatea publică/componentă. 
 
La estimarea limitelor de cheltuieli s-au aplicat un şir de factori, care au determinat alocarea 
resurselor, atît  spre majorare, cît şi spre reducerea limitei de cheltuieli (cheltuieli de o singură 
dată, în legătură cu expirarea validităţii unor programe etc.).   
 
Factorii comuni pentru toate ramurile sunt: 

a) majorarea salariilor în sectorul bugetar; 
b) indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii. 

Factorii caracteristici ramurilor se expun în particularitățile specifice respective. 
 
În cadrul componentei de bază, cheltuielile se divizează în cheltuieli recurente şi investiţii capitale  
fiind prezentate în Anexa nr.2. Cheltuielile recurente constituie totalitatea articolelor de cheltuieli, 
cu excepţia investiţiilor capitale și reprezintă continuitatea programelor de cheltuieli. Spre 
deosebire de acestea, investiţiile capitale sunt obiective stabilite prin proceduri speciale şi nu au 
caracter permanent pentru un sector anumit.    
 
 
La elaborarea propunerilor de buget, autorităţile publice centrale urmează să se încadreze în 
limitele de cheltuieli bugetare, conform Anexei nr.2 la prezentele Norme.  
 
4. ELABORAREA PROPUNERILOR DE BUGET LA VENITURI 

 
Propunerile de buget la venituri pe componenta de bază a bugetului de stat pe anul 2012 se vor 
prezenta de către autorităţile publice centrale, conform formularelor specifice, care se repartizează 
prin circulare separate, în funcţie de domeniul de activitate al acestora.  
 
5. ELABORAREA PROPUNERILOR DE BUGET LA CHELTUIELI 
 
5.1. PARTICULARITĂȚI GENERALE 
La întocmirea propunerilor de buget pe anul 2012, autoritățile publice centrale se vor ghida de 
următoarele cerinţe şi particularităţi generale:  
 
Cadrul legislativ şi normativ. La elaborarea propunerilor de buget, autorităţile vor respecta actele 
legislative şi normative în vigoare, care reglementează activitatea sectoarelor respective. 
 
Clasificaţia bugetară. Autorităţile publice centrale vor prezenta propunerile de buget cu 
respectarea strictă a clasificaţiei bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 
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octombrie 2008 cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul este disponibil pe pagina 
oficială a Ministerului Finanţelor: www.minfin.md/ro/actnorm/budget/clasificbudget/.  

 

Atenționăm că începînd cu anul 2009 a început aplicarea unui registru nou de coduri bugetare – 
Registrul donatorilor. Autorităţile care beneficiază de finanţare din partea donatorilor externi vor 
prezenta propunerile de buget, completînd codul donatorului, conform Ordinului ministrului 
Finanţelor nr. 6 din 19 ianuarie  2009 „Cu privire la registrul donatorilor”. 

Formatul şi completarea propunerilor de buget pentru cheltuieli. Pentru o prelucrare mai eficientă 
şi în timp util a informaţiei financiare şi a celei de performanţă, autorităţile publice centrale vor 
respecta cu stricteţe formatele formularelor şi tabelelor anexate la prezentele Norme. Autoritățile 
publice centrale vor prezenta propunerile de buget în format tradițional precum și în formatul 
bugetelor pe programe după cum este specificat în capitolul „5.3. Bugete pe programe” din 
prezentele Norme metodologice.  
 
Completarea soldurilor. Autoritățile publice centrale, în formatul tabelelor corespunzătoare, 
urmează să completeze în mod obligatoriu datele financiare despre soldul la începutul perioadei și 
la sfîrșitul perioadei pentru fiecare componentă: mijloace speciale, fonduri speciale și proiecte 
finanțate din surse externe. 
  
Completarea tabelelor pentru propunerile de buget. În formatul tabelelor pentru propunerile de 
buget datele financiare pentru anul 2010 (executat), 2011 (aprobat) și 2012 (proiect)  vor fi 
detaliate pînă la nivel de alineat economic.  
 
Particularităţile specifice ramurilor (domeniilor) respective se conţin în circulare separate şi se 
distribuie autorităţilor publice centrale, după apartenență. 
 
5.2. COMPONENTA DE BAZĂ 
Autorităţile publice centrale vor sistematiza propunerile de buget pe anul 2012 conform Tabelului 
nr.1 „Propunerile de buget pentru anul 2012 pe componenta de bază”. În calitate de suport pentru 
efectuarea calculelor necesare la evaluarea propunerilor de buget, Ministerul Finanţelor distribuie 
Tabelul nr.1 în două versiuni: 
  
 versiunea I – în care coloanele aferente datelor pentru anul 2010 executat şi 2011 aprobat sunt 

completate cu date din sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor. Aceste date poartă un 
caracter informativ şi sunt destinate pentru a facilita procesul de analiză la elaborarea 
propunerilor de buget şi nu pot fi modificate;  

 versiunea II – necompletat, pentru utilizare după necesitate la completarea liniilor bugetare, 
care nu au existat în anii precedenţi (instituţii noi, activităţi noi, programe noi etc.). 

  
Formatul electronic al propunerilor de buget (Tabelul nr.1, Tabelul nr.2, Tabelul nr.3 şi Tabelul 
nr.4 cu rubricile „2010 executat”, completat pe articole și alineate, şi „2011 aprobat”, completat pe 
articole) poate fi primit de la Ministerul Finanţelor. În scopul dat este suficient să fie remis un 
mesaj electronic la adresa „proiect2012@mf.gov.md”, în care se solicită tabelele 1-4 electronice 
cu indicarea codului autorităţii publice şi adresei electronice, la care se doreşte primirea 
informaţiei. Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de primire a informaţiei şi modul 
de completare a propunerii de buget pentru anul  2012 în format electronic se va contacta tel. 26-
06-75 (ÎS „Fintehinform”).  
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Propunerile de buget din Tabelul nr.1 pe componenta de bază, nu vor include  investiţiile capitale, 
finanţate de la bugetul de stat. Acestea se vor prezenta separat, conform particularităţilor expuse în 
capitolul „5.5. Investiţii capitale”  din prezentele Norme metodologice. 
  
Autoritățile publice centrale vor completa propunerile la proiectul bugetului de stat pe anul 2012 în 
coloana 7 a Tabelului nr.1 pe tipuri de instituţii, articole şi alineate de cheltuieli, estimate strict în 
limitele de cheltuieli recurente pe componenta de bază a bugetului de stat. Atenționăm că deși 
planurile de finanțare pentru anul 2012 vor prezenta datele financiare fără includerea alineatelor de 
cheltuieli din clasificația economică, propunerile de buget trebuie descifrate pe alineate din 
necesități analitice.  
  
În coloana 8 a Tabelului nr.1 se va indica diferenţa dintre valorile coloanelor 7 şi 6, care, 
reprezintă devierile dintre alocaţiile pe anul 2012 faţă de anul 2011. Tabelul nr.1 completat şi 
verificat de către autoritatea publică se va prezenta Ministerului Finanţelor în două formate: 
 
 pe suport de hîrtie, semnat de către conducătorul autorităţii publice şi şeful serviciului economic 

(financiar), şi  
 în format electronic, pentru prelucrarea automatizată a propunerilor respective în cadrul 

sistemului informaţional al Ministerului Finanţelor.  
 

5.3. BUGETE PE PROGRAME 
 
Autoritățile publice centrale menționate în Anexa nr.5 vor prezenta în mod obligatoriu propunerile 
de buget atît în format tradițional, conform Tabelelor nr.1- 6, cît și în formatul bugetelor pe 
programe, conform Tabelului nr.7. Propunerile de buget pentru autoritățile publice centrale 
respective se vor considera acceptate doar în cazul prezentării informației complete în ambele 
formate. În caz contrar, propunerile de buget respective vor fi respinse. 
 
Bugetele pe programe se vor elabora cu respectarea regulilor stabilite în Regulamentul privind 
modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe, aprobat prin Ordinul 
ministrului finanţelor nr.19 din 16.02.08, cu următoarea derogare.  Pentru anii 2012-2014 
programele vor fi extinse pentru a cuprinde toate resursele bugetare (componenta de bază, inclusiv 
investițiile capitale, mijloace speciale, fonduri speciale, proiecte finanțate din surse externe). 
Decizia dată este fundamentată pe angajamentele asumate de către Guvern pentru îmbunătățirea 
managementului finanțelor publice. Tabelul nr.7 include formatul actualizat pentru prezentarea 
propunerilor de buget pe programe. Pentru facilitarea procesării programelor bugetare este 
necesară respectarea cu strictețe a formatului bugetelor pe programe, după cum este indicat în 
Tabelul nr.7. Bugetele pe programe vor fi prezentate atît pe suport de hîrtie, cu semnăturile 
persoanelor responsabile, cît și în format electronic (obligatoriu EXCEL) direcțiilor finanțelor de 
ramură ale Ministerului Finanțelor. 
  
În cazul în care autorităţile publice identifică necesitatea de a modifica sau completa clasificaţia 
programelor, acestea vor înainta propunerile respective către direcţiile finanțelor de ramură ale 
Ministerului Finanţelor. Atenționăm că nu se recomandă modificarea clasificației programelor fără 
un temei bine argumentat. Pentru asigurarea unei analize continue și veridice a datelor nefinanciare 
este de o importanță majoră păstrarea continuității clasificației programelor și a indicatorilor de 
performanță. 
 
Informaţia privind scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă este integrată în formatul 
programului care este parte a documentaţiei bugetare. Din aceste considerente reiterăm importanța 
prezentării propunerilor de buget în formatul programelor la o calitate corespunzătoare. În Nota 
informativă la propunerile de buget, se vor menționa în mod obligatoriu rezultatele evaluării 
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programelor, precum și necesitatea de a continua finanțarea acestora. După prezentarea succintă a 
evaluării programelor pe parcursul perioadei anterioare, în Nota informativă se vor descrie succint 
tendințele pentru realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliți. Avînd în vedere 
importanța documentelor politice și strategice pentru planificarea bugetară, precum și perioada de 
cuprindere de 3 ani a programelor, se recomandă conformarea datelor nefinanciare ale programelor 
cu documentele de planificare strategică. 
  
5.4. CHELTUIELI DE PERSONAL  
La estimarea cheltuielilor de personal pentru proiectului de buget pentru anul 2012 şi estimările 
pentru anii 2013-2014 autorităţile administraţiei publice centrale se vor conduce de prevederile 
actelor legislative şi normative care reglementează condiţiile de salarizare a angajaţilor din sectorul 
bugetar, menționate în Anexa nr.3 la prezentele Norme metodologice. Suplimentar actelor 
normative menționate, autoritățile publice centrale se vor ghida de ajustările structurale trecătoare 
din anul 2011, de măsurile de majorări salariale care urmează a fi implementate pentru perioada 
respectivă, precum şi de politicile noi acceptate pentru anii 2012-2014 ce implică cheltuieli 
salariale. 
 
Politica salarială pe anii 2012-2014 prevede implementarea următoarelor norme salariale care 
urmează să fie luate în calcul la estimarea cheltuielilor de personal pentru anii respectivi. 
 
Pentru anul 2012 

1. 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). 

2. 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. 

3. Începînd cu 1 iunie 2012 salariului 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 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 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. 

 
Pentru anul 2013 

1. Începînd cu 1 ianuarie 2013, pentru unii specialişti şi conducători din instituţiile bugetare 
se vor stabili salarii de merit conform art. 25 al Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la 
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sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în limitele a 4 la sută din salariile de funcţie ale 
categoriilor indicate de salariaţi. Majorarea se calculează pentru 11 luni. 

2. În luna martie 2013 funcţionarilor publici li se va plăti premiul anual pentru rezultatele  
activităţii în anul 2012, în baza rezultatelor obţinute la evaluarea anuală a performanţelor 
profesionale individuale. Fondul necesar pentru acordarea premiilor anuale urmează să fie estimat 
în cuantum de 10 la sută la fondul anual de salarizare pentru categoria respectivă. 

3. De la 1 martie 2013 pentru trecerea funcţionarilor publici pe următoarele trepte de 
salarizare conform rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale urmează 
să fie estimate mijloace financiare în mărime de 5 la sută la fondul lunar de salarizare.  Majorarea 
se va calcula pentru 9 luni.  

4. Începînd cu 1 iunie 2013 salariile de bază ale angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare 
unice (cu excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) se vor calcula reieşind 
din salariul pentru categoria I de salarizare egală cu 900 lei. Majorarea va constitui  14,6 la sută la 
fondul lunar de salarizare şi se va calcula pentru 6 luni.  

5. În luna august 2013, conform rezultatelor anului de studii 2012-2013 cadrelor didactice li 
se va plăti premiul anual în mărimea unui salariu lunar de funcţie.   

6. Începînd cu 1 octombrie 2013, salariile de bază ale militarilor, efectivului de trupă şi 
corpului de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi 
conform Reţelei tarifare unice, se vor stabili cu aplicarea indicelui de prioritate k=1,5.  Costul 
cheltuielilor de personal pentru această categorie de personal urmează a fi estimat cu o creştere în 
mediu de 19,5 la sută a fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 2 luni. 

 
Pentru anul 2014 

1. Salariul minim în mărime de 1000 lei se va stabili cu începere de la 1 februarie 2014,  cu 
recalcularea salariilor de bază pe categoriile de salarizare a Reţelei tarifare unice ( excepţie: 
militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă). Pentru majorarea respectivă urmează să se 
estimeze mijloace financiare în mărime de 15 la sută la fondul lunar de salarizare. Majorarea se 
va calcula pentru 10 luni. 

2. De la 1 aprilie 2014 pentru trecerea funcţionarilor publici pe următoarele trepte de 
salarizare şi stabilirea sporului conform rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale 
individuale urmează să fie estimate mijloace financiare în mărime de 5 la sută la fondul lunar de 
salarizare. Majorarea se va calcula pentru 8 luni.  

3. De la 1 aprilie 2014 urmează să se majoreze salariile lunare ale persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică cu 10 la sută. Majorarea se va calcula pentru 8 luni. 

4. Începînd cu 1 septembrie 2014 salariile de funcţie ale cadrelor didactice şi corpului 
profesoral se vor majora în modul prevăzut în anexa nr.11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 
2005. Costul cheltuielilor de personal pentru cadrele didactice şi corpul profesoral urmează a fi 
estimat cu o creştere de 10 la sută a fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 
3 luni. 

5. Începînd cu 1 octombrie 2014 pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă din 
organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, se va implementa noul sistem de 
salarizare bazat pe salarii lunare. Costul cheltuielilor de personal urmează a fi estimat cu o creştere 
de 30 la sută a fondului lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 2 luni. 

 
Totodată, limitele unităților de personal pe autoritățile publice centrale, care urmează a fi luate în 
calcul la estimarea cheltuielilor de personal, sunt prezentate în Anexa nr.4 la prezentele Norme 
metodologice. 
 
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 fonduri și mijloace. 
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Pe termen mediu pe anii 2012-2014 se prevede menţinerea nivelului cotelor contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în 
mărime de 23,0 % şi respectiv 3,5 %. 
 
Autorităţile administraţiei publice centrale vor prezenta propunerile de buget pentru anul 2012 şi 
estimările pe anii 2013-2014 la compartimentul „Cheltuieli de personal” conform tabelelor nr.8 și 
nr.9 anexate. Tabelul nr.8 se va completa pentru fiecare tip de instituție. Tabelul nr.9 se va 
completa pentru fiecare componentă bugetară separat. Tabele menționate se vor prezenta 
Ministerului Finanțelor semnate pe suport de hîrtie și în mod obligatoriu în format electronic 
(Microsoft EXCEL), la adresa: alla.veduta@mf.gov.md  

 
5.5. INVESTIȚII CAPITALE  
Ţinînd cont de aspectul specific investiţiilor capitale, propunerile privind repartizarea alocaţiilor 
pentru acest scop se vor prezenta pe obiective şi în perspectivă de 3 ani 2012-2014, conform 
Tabelului nr.5 „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe 
obiecte în anul 2012”, şi Tabelului nr.5a „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru 
finanţarea investiţiilor capitale pe obiecte în anul 2012 şi anii 2013-2014 (estimativ)”.  
Pentru călăuză în lucru, Ministerul Finanţelor remite propunerile de repartizare pe obiective a 
alocaţiilor prevăzute autorităţilor publice centrale pentru finanţarea în anul  2012 a investiţiilor 
capitale, conform Anexei nr. 6 la prezentele Norme. La selectarea obiectivelor incluse în anexa 
dată, accentul s-a pus pe concentrarea resurselor financiare în scopul finalizării şi dării în 
exploatare a obiectelor tranzitorii din anul 2011 şi  continuarea lucrărilor la cele cu grad înalt de 
finalizare, anterior prevăzute în programele de investiţii aprobate de către Parlament şi Guvern.  
 
Propunerile autorităţilor publice care nu corespund acestor criterii, nu vor fi luate în considerare la 
determinarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012. 
 
Tabelele nr.5 și 5a se prezintă Ministerului Finanţelor semnate pe suport de hîrtie şi în mod 
obligatoriu în versiune electronică (Microsoft EXCEL), la adresa: natalia.parasii@mf.gov.md 
   
5.6. REPARAȚII CAPITALE  
Propunerile privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor capitale pentru anul 2012 
şi estimările pe anii 2013-2014 se vor prezenta conform Tabelului nr.6 „Propuneri privind 
repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe obiective în anul 2012”, şi 
tabelului nr.6a „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe 
obiective în anul 2012 şi anii 2013-2014 (estimativ)”. Tabelele 6 şi 6a se prezintă Ministerului 
Finanţelor semnate pe suport de hîrtie şi în mod obligatoriu în versiune electronică (Microsoft 
EXCEL), la adresa: tatiana.lupascu@mf.gov.md  
 
5.7. MIJLOACE SPECIALE  
Propunerile de venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale se vor prezenta de către executorii primari 
de buget conform Tabelului nr.4 „Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor pe mijloace speciale 
pentru anul 2012”, completat pe categorii de mijloace speciale conform Regulamentului cu privire 
la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin 
Ordinul Ministrului finanţelor nr.94 din 31 decembrie 2004, cu modificările ulterioare. 
 
Limitele de venituri şi cheltuieli la mijloace speciale sînt indicative, cu toate acestea activităţile pe 
această componentă nu pot fi deficitare, adică cheltuielile sunt integral asigurate cu venituri. 
Totodată atenţionăm, că propunerile autorităţilor publice la acest capitol urmează să fie actualizate 
din punct de vedere al realităţii estimărilor, reieşind din rezultatele revizuirii cadrului normativ în 
acest domeniu şi în temeiul nomenclatoarelor şi mărimilor tarifelor la lucrările şi serviciile prestate 
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contra plată, precum şi regulamentele privind modul şi direcţiile de utilizare a veniturilor de la 
prestarea serviciilor respective, aprobate de Guvern. 
 
5.8. FONDURI SPECIALE  
La proiectul bugetului de stat pe anul 2012, autorităţile publice centrale vor elabora şi prezenta 
estimările de venituri şi cheltuieli pe următoarele fonduri speciale: 

1. Fondul special pentru manuale – Ministerul Educaţiei 
2. Fondul republican de susţinere socială a populaţiei – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei 
3. Fondul ecologic național și fondurile ecologice locale – Ministerul Mediului 

 
Sistematizarea de către executorii primari de buget a estimărilor la fondurile speciale respective se 
va efectua conform Tabelului nr.3 „Estimările fondurilor speciale pe anul 2012”. Tabelul se 
completează pentru fiecare fond în parte. Pentru fiecare fond separat se solicită descifrarea pe 
venituri (sursele de provenienţă) şi pe cheltuieli (măsurile pentru care se vor utiliza mijloacele), 
precum şi expunerea oportunităţii şi necesităţii menţinerii in continuare a acestor fonduri. 
Argumentarea propunerilor respective trebuie să fie detaliată din punct de vedere al cadrului legal 
şi în aspect economico-financiar.  

 
5.9. PROIECTE FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE 
La elaborarea proiectului de buget pe anul 2012, autorităţile publice centrale care implementează 
proiecte finanţate din surse externe vor prezenta propunerile de buget ținînd cont de volumele  
alocaţiilor bugetare sub formă de contribuţie a Guvernului, conform Anexei nr.7 la prezentele 
Norme, cît şi de volumul granturilor şi/sau creditelor, incluse în Anexa nr.2 în rubrica „Proiecte 
finanţate din surse externe”. Sistematizarea estimărilor respective urmează să fie efectuată conform 
Tabelului nr.2 „Propunerile de buget pentru anul 2012 pe proiecte finanţate din surse externe”. 

 
6. JUSTIFICAREA PROPUNERILOR DE BUGET   

 
Estimările cheltuielilor autorităţilor publice, sistematizate în tabelele prevăzute de prezentele 
norme, urmează să fie însoţite de note explicative textuale desfăşurate pe fiecare grupă funcţională 
principală şi componentele ei, cu referinţă în mod obligatoriu la indicatorii de performanţă 
(rezultatele) care urmează a fi realizaţi.  Explicaţiile şi calculele adiţionale urmează să fie aduse în 
conformitate cu cererile expuse în particularităţile generale şi cele specifice ramurilor respective. 
Cu cît mai clare şi mai argumentate vor fi propunerile de buget, cu atît mai uşor acestea vor putea 
fi promovate la diferite nivele de examinare. Descrierea în notele explicative a propunerilor de 
buget va fi prezentată succint şi clar, accentul fiind pus pe evoluţiile principale care au determinat 
modificările proiectului de buget faţă de anul curent, sau prin ce se deosebeşte proiectul bugetului 
pe anul viitor de bugetul anului curent.  

 
Pentru caracterizarea generală a cheltuielilor autorităţii publice la nivel de sector (pentru o grupă 
funcţională principală), se propune  următorul tabel: 

           

Denumirea Executat 
2010 

Aprobat 
2011 

Proiect 
2012 

Proiect 2012 
faţă de aprobat 

2011 
suma % 

Cheltuieli, total           
inclusiv pe componente:           

componenta de bază           
mijloace speciale            
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fonduri speciale           
proiecte finanţate din surse 

externe           
 
 

Analizînd propunerile de buget pentru anul 2012 în raport cu cheltuielile aprobate pentru anul 
2011 urmează de expus legătura cu priorităţile de cheltuieli vis-a-vis de strategiile naţionale şi 
sectoriale (dacă există), factorii tehnici care au impus modificările (reduceri de costuri de o singură 
dată, alocări pentru programe tranzitorii din anii precedenţi) sau programe noi pentru care se alocă 
mijloace sau sunt  identificate din contul economisirilor în urma măsurilor de eficientizare a 
utilizării resurselor.     

 
Pentru explicaţia modificărilor 2012/2011 urmează a fi întocmit următorul tabel: 

 

Denumirea Total Componenta 
de bază 

Mijloace 
speciale 

Fonduri 
speciale 

Aprobat 2011     
Reducerea costurilor de o singura dată     
Economii de la eficientizarea 
cheltuielilor (de indicat care concret) 

    

1. ...     
2. ...     

Programe tranzitorii din anii 
precedenţi, pentru realizarea cărora se 
alocă mijloace suplimentare (costuri 
suplimentare) sau se reduc cheltuielile 

    

Măsuri (Programe) noi *     
                      (de indicat care)     
1. ...     
2. ...     
3. ...     
Alte, dacă există     
Proiect 2012     

 
* În cadrul programelor noi de cheltuieli (măsuri de politică) urmează a fi inclus costul total al 
măsurii şi  performanţa care se aşteaptă a fi obţinută în rezultatul implementării programelor/ 
măsurilor noi.  

 
La generalizarea proiectului de buget, cheltuielile nejustificate, nu vor fi luate în considerare, 
deoarece atît la Guvern cît şi la Parlament nu va exista bază pentru argumentarea acestora. 
 
Se atenţionează, că la examinarea propunerilor de buget pe anul 2012 se va ţine cont şi de 
capacitatea autorităţilor publice şi a instituţiilor subordonate de valorificare a alocaţiilor în anii 
precedenţi şi pentru anul curent. Autorităţile cu grad minor de utilizare a alocaţiilor bugetare  în 
anul curent vor fi limitate în obţinerea mijloacelor bugetare suplimentare. 
 
Pentru a facilita elaborarea propunerilor de buget cu argumentare adecvată, Ministerul Finanţelor 
recomandă autorităţilor publice analiza propunerilor de buget înaintate prin următoarele 
dimensiuni şi întrebări cheie: 
 

Dimensiune Întrebări cheie 
Identificarea problemei Care problemă/obiectiv este adresată de către propunere? 
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Conformarea cu 
procesul de planificare 
strategică a instituţiei 
bugetare şi cu rezultatele 
dorite şi obiectivele 
politice ale Guvernului 

Cum se potriveşte iniţiativa cu priorităţile şi obiectivele Guvernului?  
Propunerea de buget dublează alte iniţiative sau activităţi existente? 
Sunt identificate conexiuni cu alte iniţiative sau activităţi? 

Prioritatea Cît de importantă este această propunere comparativ cu alte 
propuneri? 
Această propunere a fost înaintată la etapele anterioare ale ciclului 
bugetar şi a fost respinsă sau a fost aprobată parţial? Daca da, atunci 
de ce s-a întîmplat astfel, şi a suportat oare propunerea respectivă 
modificări de atunci?  
Cum se încadrează propunerea în activitatea curentă a instituţiei 
bugetare? 

Existenţa probelor Care sunt probele ce sugerează că propunerea va aborda problema 
identificată şi va realiza obiectivul dorit? 
S-a determinat oare logica clară de implementare? 
Există cerere suficientă pentru propunerea dată sau pentru activitate? 
Propunerea înaintată reprezintă cel mai bun mod de realizare a 
obiectivelor enunţate?  
Ce opţiuni alternative au fost analizate şi de ce acestea din urmă au 
fost respinse în favoarea propunerii respective? 

Re-prioritizarea   Este posibilă finanţarea propunerii în totalitate sau parţial prin 
modificarea priorităţilor de finanţare existente la moment? 
Dacă s-au identificat economii pentru compensarea cheltuielilor, 
acestea se referă în mod direct la propunere (şi anume, acestea nu se 
vor realiza dacă propunerea nu va fi implementată)? Există anumite 
riscuri că acestea nu se vor realiza (de ex., acestea sunt generate de 
cerere)? 
Propunerea poate fi finanţată în totalitate sau parţial din prestarea 
serviciilor cu plată sau din alte surse? 

Costurile aşteptate  
(fiscale, sociale şi 
economice) 

Care sunt presupunerile ce stau la baza estimării costurilor (sau unde 
poate fi găsită această informaţie)? 
Care sunt consecinţele pe termen lung ţinînd cont de factorii care 
determină costurile? 
Cum au fost determinate costurile (de ex., utilizarea jaloanelor 
externe/interne, analiza factorilor costurilor)? 
Dacă iniţiativa implică costuri (sau economii) pentru alte programe, au 
fost consultate toate instituţiile bugetare relevante şi s-a convenit de 
comun acord asupra costurilor? 
Au fost luate în considerare vreun cost ne-financiar? 
Propunerea va afecta distorsiunile existente în economie? 
Propunerea va avea drept rezultat reducerea costurilor sau încasarea 
veniturilor suplimentare pentru guvern în anii următori? 

Beneficii aşteptate  
(fiscale, sociale şi 
economice) 

Care sunt beneficiile aşteptate în rezultatul implementării propunerii? 
Cît timp va dura pînă la realizarea beneficiilor aşteptate?  
S-a efectuat analiza cost-beneficiu? 
Există anumite beneficii economice sau de altă natură cu caracter mai 
general care sunt greu de cuantificat? 

Analiza riscurilor Ce riscuri au fost identificate dacă propunerea va fi sau  nu va fi 
implementată? 
Ce strategii de gestiune a riscurilor vor fi implementate pentru a 
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tempera riscurile identificate? 
Mecanisme de  
implementare 

Există mecanisme de implementare a propunerii? Dacă nu, care vor fi 
acestea? 
Există necesitatea de a pilota propunerea înainte de implementarea 
deplină a acesteia? 
Poate implementarea parţială genera riscuri pentru viitoarele bugete? 

Revizuire, evaluare şi 
monitorizare 

Cum va fi informat Guvernul că propunerea şi-a atins obiectivele? 
Care sunt criteriile de monitorizare şi care vor fi indicatorii de 
măsurare a performanţei? 
Ce aranjamente vor fi asigurate pentru monitorizarea şi/sau evaluarea 
eficienţei şi eficacităţii iniţiativei? 

Consultaţie (discuţii cu 
alte APC sau instituţii 
relevante) 

Au fost oare consultate alte APC, instituţii bugetare, agenţii şi grupuri 
de beneficiari, şi-au manifestat aceştia acordul pentru propunerea 
înaintată? 

Abilitate Există oare abilităţi suficiente în instituţiile din sector pentru a furniza 
rezultatul? În ce mod abilităţile influenţează reuşita propunerii?  
Alternativ, abordează oare propunerea respectivă şi include finanţare 
pentru abordarea carenţelor la nivel de abilităţi? 

 
7. DISPOZIȚII FINALE 
 
La prezentele Norme metodologice se anexează: 

 
 Anexa nr.1 „Prognoza  indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii  2011-2014” actualizată 

la situația din 8 iunie 2011 
 Anexa nr.2 „Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat pe sectoare şi autorităţi publice 

centrale pe anii 2012-2014” 
 Anexa nr.3 „Lista actelor normative care reglementează remunerarea muncii în sectorul 

bugetar” 
 Anexa nr.4 „Limitele de unităţi de personal pe autorităţi publice centrale pentru anii 2012-

2014” 
 Anexa nr.5 „Lista autorităţilor publice centrale care prezintă bugete pe programe” 
 Anexa nr.6 „Propunerile Ministerului Finanțelor de repartizare pe obiective a  alocaţiilor 

prevăzute  autorităţilor publice centrale pentru finanţarea investiţiilor capitale în anul 2012” 
 Anexa nr.7 „Limite de cheltuieli aferente contribuţiei Guvernului la proiectele finanţate din 

surse externe pe anii 2012-2014”. 
 
Propunerile de buget pentru anul 2012 ale autorităţilor publice centrale vor include următoarele 
tabele: 

 
 Tabelul nr.1 „Propuneri de buget pe componenta de bază pentru anul 2012”; 
 Tabelul nr.2 „Propunerile de buget pe proiectele finanţate din surse externe pentru anul 

2012”; 
 Tabelul nr.3 „Estimările pe fondurile speciale pentru anul 2012”; 
 Tabelul nr.4 „Pronosticul pe mijloace speciale pentru anul 2012”; 
 Tabelul nr.5 „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor 

capitale de la bugetul de stat pe obiective pentru anul 2012”; 
 Tabelul nr.5a „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor 

capitale de la bugetul de stat pe obiective pentru anul 2012 şi anii 2013-2014 (estimativ)”; 
 Tabelul nr.6  „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor 

capitale de la bugetul de stat pe obiective pentru anul 2012”; 
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 Tabelul nr.6a „Propuneri privind repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale de la bugetul de stat pe obiective pentru anul 2012 şi anii 2013-2014 (estimativ)”; 

 Tabelul nr.7 ” Propuneri de buget pe programe pentru anii 2012-2014”; 
 Tabelul nr.8 „Numărul de unități de personal pentru anul 2012 (proiect) și anii 2013-2014 

(estimat)”; 
 Tabelul nr.9 „Propuneri privind cheltuielile de personal (art.111+ art.112 + art.116) pentru 

anul 2012 și anii 2013-2014 (estimat)” 
 

Prezentele Norme sunt disponibile pe pagina web a Ministerului Finanţelor precum şi pot fi 
preluate în format electronic de la reprezentanţii direcţiilor finanţelor de ramură ale Ministerului 
Finanţelor. 
 
În caz de necesitate, Ministerul Finanţelor este disponibil să acorde asistenţă suplimentară la 
elaborarea propunerilor de buget pentru anul 2012.  

 
 
 
             
             

              
             
             
             
  
 
 
 
Informaţii suplimentare pot fi obținute:  
referitor la venituri - tel. 227572,  
referitor la cheltuieli (informaţie de ordin general) - tel. 221373 
referitor la cheltuieli de personal – tel.245084 
referitor la investiții capitale – tel.226969 
referitor la particularități specifice ramurilor 
 - în direcţiile finanţelor de ramură respective.  
            


