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Prin prezenta Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă, că Legea bugetului de
stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 este publicată în Monitorul Oficial
nr. 102-104 din 28 aprilie 2015.

în legătură cu aceasta şi în scopul creării bazei pentru finanţarea
autorităţilor/instituţiilor bugetare în baza bugetului de stat aprobat pe anul 2015,
Ministerul Finanţelor informează următoarele.

1. Repartizarea alocaţiilor bugetare se va efectua în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind repartizarea bugetului de stat pe anul 2015, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr. 169 din 09 decembrie 2014. Ordinul respectiv este
plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor
www.mf.gov.md/actnorm/biidget/actminfin.

*In calitate de călăuză vor servi prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015
şi anexele la ea, precum şi bugetele pe programe pentru anul 2015 şi estimările pe
anii 2016-2017 (parte componentă la Nota informativă la proiectul legii bugetului de
stat pe anul 2015), plasate pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor -
www.mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz.

Repartizările bugetelor instituţiilor bugetare 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 pagina oficială a Ministerului Finanţelor, în rubrica „SIA Plan de finanţare"
(www. mf.şov. md/planjin).



2. La repartizarea alocaţiilor prevăzute în buget pe anul 2015 urmează să se
ţină cont de următoarele particularităţi generale caracteristice pentru toate ramurile
bugetului de stat.

2.1. Avînd în vedere, că în primele 4 luni ale anului 2015, bugetul de stat a
fost executat în baza bugetului provizoriu, modalitatea de repartizare a alocaţiilor
bugetare aprobate prin Legea bugetul de stat pe anul 2015 va fi următoarea:

'

2.1.1. pentru componenta de bază - repartizările bugetelor
autorităţilor/instituţiilor bugetare se vor prezenta, la rubrica „Tipul operaţiunii"
marcîndu-se simbolul "X" la „Aprobare iniţială";

2.1.2. pentru componentele: mijloace speciale, fonduri speciale şi proiecte
finanţate din surse externe ~ repartizările bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare
se vor prezenta pentru ajustarea indicatorilor bugetului existenţi în sistemul
informaţional, marcînd simbolul "X" la „Aprobare iniţială" (modificare la bugetul
provizoriu).
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2.2. In cazul beneficierii de finanţare externă, codul donatorului se va
completa conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr.6 din 19 ianuarie
2009 "Cu privire la Registrul donatorilor", cu modificările şi completările ulterioare
(yvww.mf.gov.md/actnorm/budget/clasiiîcbudgef).

2.3. La repartizarea alocaţiilor pe primele 4 luni ale anului, acestea urmează
să corespundă planului precizat pentru perioada respectivă, cu respectarea limitelor
pe grupe funcţionale, programe şi categorii economice, aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2015.

2.4. Autorităţile publice centrale vor repartiza cheltuielile pe instituţii
bugetare, pe articole (cu excepţia alocaţiilor aferente articolului 135 "Transferuri
către populaţie" şi articolelor de transferuri consolidablle (art.133, 273) care, în mod
obligatoriu, se vor repartiza şi pe alineate), reieşind din aspectele specifice activităţii
acestora cu scopul de a asigura funcţionarea normală pe parcursul anului, incluzînd
achitarea datoriilor creditoare din anul precedent si titlurilor executorii, eliberate în
baza hotăririlor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti, cu încadrarea în
limita alocaţiilor aprobate.

2.5. Totodată, la întocmirea repartizărilor alocaţiilor bugetare,
autorităţile/instituţiile bugetare se vor conduce şi vor asigura respectarea
concomitentă a următoarelor reguli generale:

- cheltuielilor pentru resurse energetice, precum sî combustibil, se vor planifica
în baza analizei consumului lunar al acestora din anii precedenţi;



- cheltuielile destinate lucrărilor de pregătire (eventual de reparaţie) a
sistemelor de încălzire pentru sezonul de toamnă-iarnă se vor planifica în l u n i l e
iunie-septembrie;

- se va asigura evitarea planificării în ultimele luni ale anului (noiembrie-
decembrie) a cheltuielilor pentru executarea contractelor de achiziţii publice;

- partea majoră a cheltuielilor ce vizează investiţiile/reparaţiile capitale se vor
planifica în trimestrele II şi III ale anuluir

Corectitudinea distribuirii alocaţiilor pe articole şi pe luni va permite o
gestionare mai eficientă a fluxurilor de resurse bugetare şl evitarea modificărilor
excesive !a planurile de finanţare pe parcursul anului.

2.6. La repartizarea alocaţiilor pentru cheltuielile de personal,
autorităţile/instituţiile bugetare se vor conduce de prevederile actelor legislative şi
normative care reglementează condiţiile de salarizare ale angajaţilor din sectorul
bugetar. Suplimentar la acestea, autorităţile bugetare urmează să ţină cont de
măsurile de majorări salariale care au fost stabilite pe parcursul anului 2014, precum
şi de majorările salariale prevăzute pentru anul 2015.

^In bugetul de stat pe anul 2015 sînt prevăzute mijloace pentru următoarele
norme salariale, care urmează să fie luate în calcul la repartizarea cheltuielilor de
personal:

- la repartizarea mijloacelor financiare prevăzute pentru stabilirea (conform
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.791 din 07 octombrie 2013), începînd cu 01
ianuarie 2014, a sporurilor lunare Ia salariu pentru înaltă competenţă profesională şi
intensitate a muncii personalului de conducere şi de specialitate din muzee, urmează
de ţinut cont că alocaţiile sînt prevăzute pentru 12 luni;

- trecerea, de la l martie 2015, a funcţionarilor publici pe următoarele trepte
de salarizare conform rezultatelor evaluării performanţelor individuale. Mijloacele
alocate în acest scop se vor repartiza pentru 9 luni, începînd cu luna aprilie;

- recalcularea sporului pentru performanţă colectivă funcţionarilor publici,
conform prevederilor legislaţiei, în cuantum de 15 la sută faţă de 10 la sută în anul
2014 la fondul anual de salarizare, de la Imartie 2015. Mijloacele alocate în acest
scop se vor planifica în luna iulie;

- majorarea, de la l aprilie 2015, a salariilor judecătorilor cu aplicarea
coeficientului K=0,9 în loc de K=0,8 la salariul calculat conform prevederilor
legislaţiei şi salariului mediu realizat pe economie pentru anul 2014. Mijloacele
financiare urmează să fie repartizate pentru 8 luni, începînd cu luna mai;

- recalcularea sporului pentru colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie
conform prevederilor legislaţiei şl salariului mediu realizat pe economie pentru anul
2014. Mijloacele financiare sînt prevăzute pentru 12 luni.



La repartizarea cheltuielilor de personal se va ţine cont de ajustările
structurale din anul 2014, care vor avea continuitate în anul 2015, precum şi de
modificările structurale si instituţionale din anul 2015, de care s-a ţinut cont la
estimarea cheltuielilor de personal la elaborarea bugetului pentru anul 2015.

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

Concomitent cu repartizările bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare
urmează să fie prezentate copiile schemelor de încadrare pe instituţiile din
subordinea autorităţilor, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr.55
din 11 mai 2012 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de
încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar", cu modificările şi
completările ulterioare, precum si calcularea fondului anual de salarizare pe
autorităţile publice şi instituţiile din subordinea acestora, conform tabelelor nr.l-
nr.34, care pot fi accesate pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor -
www. mf.gov. md/actnorm/budget/notenormmeîod.

2.7. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se menţin la nivelul
anului 2014 (din contul angajatorului - 23 la sută, iar din contul angajatului - 6 la
sută).

2.8. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din contul
angajatorului vor constitui 4,0 la sută în perioada ianuarie - aprilie şi 4,5 la sută
începînd cu 01 mai 2015 şi din contul angajatului - 4,0 la sută în perioada ianuarie -
aprilie şi 4,5 la sută începînd cu 01 mai 2015. Concomitent, angajatorul va planifica
achitarea majorării cu 0,5 la sută a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală (începînd cu 01 mai 2015) din contul şi în limita bugetelor aprobate.

2.9. De asemenea, conform art.35 alin. (5) din Legea sindicatelor nr.l 129-XIV
din 07 iulie 2000, conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare, de comun acord cu
organizaţiile sindicale ale acestora, urmează să prevadă în repartizările bugetelor
autorităţilor/instituţiilor bugetare mijloace în mărime de cel mult 0,15% din fondul
de salarii pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.

2.10. Cheltuielile destinate reparaţiilor capitale se vor repartiza pe obiecte, cu
indicarea codurilor atribuite de I.S. „Fintehinform". Se atenţionează, că la
prezentarea repartizării menţionate, autorităţile/instituţiile bugetare urmează să



efectueze o analiză amplă a obiectelor de reparaţii capitale şi să identifice în primul
rînd obiectele deja începute, pentru care au fost încheiate contracte şi care necesită
să fie finalizate. Aceste obiecte urmează să fie incluse în mod prioritar la
repartizarea alocaţiilor pentru reparaţii capitale, celelalte obiecte urmînd a fi incluse
în cazul disponibilităţii mijloacelor financiare. In calitate de călăuză va servi Tabelul
nr. 18 "Informaţie privind repartizarea alocaţiilor autorităţilor publice centrale
pentru finanţarea reparaţiilor capitale pe anii 2012-2015" (parte componentă la Nota
informativă la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015), plasat pe pagina
oficială a Ministerului Finanţelor - www.mf.gov.md/TmnspDeciz/ProiecDeciz.

2.11. Pentru investiţii capitale în construcţii se vor întocmi separat repartizările
bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare (conform Anexei nr.3 la Legea bugetului
stat pe anul 2015), cu indicarea codului obiectului de investiţii în construcţii.

2.12. Spre deosebire de anii precedenţi, în temeiul prevederilor art. 15 din
Legea bugetului stat pe anul 2015 nu se vor accepta plăţi anticipate (avansuri)
pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de
construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi IO la sută din limita
anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării
de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între
beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite
prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.

3. Luînd în consideraţie, că soldurile mijloacelor băneşti pentru componentele
mijloace speciale, fonduri speciale şi proiecte finanţate din surse externe înregistrate
la sfîrşitul anului 2014 sînt disponibile în sistemul informaţional pentru anul 2015,
autorităţile/instituţiile bugetare vor completa poziţia 76 "Sold de mijloace la sfîrşitul
anului" doar în cazurile cînd modificările soldurilor sînt aprobate pentru utilizare,
conform anexelor nr. l şi nr.2 la prezenta circulară (se anexează).

4. întru asigurarea implementării Legii bugetului de stat pe anul 2015 în timp
optim, repartizările bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare, însoţite de materiale
justificative, urmează să fie prezentate Ministerului Finanţelor, cel tîrziu pînă la 15
mai 2015. Menţionăm, că odată cu intrarea în vigoare a Legii, analiza executării
bugetului trebuie să fie făcută faţă de prevederile Legii,

5. La apariţia careva întrebări suplimentare sau dificultăţi în procesul de
ajustare a indicatorilor bugetului de stat, Ministerul Finanţelor rămîne disponibil
pentru soluţionarea acestora.



6. în legătură cu emiterea prezentei circulare, circulara Ministerului Finanţelor
nr.06/1-17/86 din 23 decembrie 2014 „Privind aplicarea bugetului de stat provizoriu
pe anul 2015" se consideră caducă.

Măria CĂRĂUŞ

Viceministru

Informaţii suplimentare:
Aspecte generale: tel. 022262630; 022262610
Cheltuieli de personal: tel. 022262751
Investiţii capitale: tel. 022262695; 022262673
Particularităţi specifice ramurilor: - direcţiile finanţelor ramurilor respective


