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II. Prognoze macroeconomice
Pentru efectuarea estimărilor indicatorilor bugetari, autorităţile APL se vor
ghida de următoarele estimări ale indicatorilor macroeconomici:
Unitatea
de
măsură

Indicatori
1

2012
Efectiv

2013
Estimat

Prognozat
2014

2015
6

2016

2

3

4

5

Produsul intern brut nominal
(PIB)

mlrd.
lei

87,8

96,2

104,7

creşterea faţă de anul
precedent:
nominal
real

%/%
106,7
99,2

109,6
103,5

108,8
104,5

%

104,6

104,6

103,6

104,9

104,5

lei /
USD
lei

12,11

12,20

12,24

12,11

12,02

3478

3825

4225

4650

5100

%

109,0
104,0
96,9

110,0
105,0
102,5

110,0
107,0
106,5

110,0
105,0
107,5

110,0
105,0
107,0

%

77,6

118,0

103,5

103,0

102,5

Indicele general al preţurilor
de consum mediu anual
Cursul de schimb mediu
anual
Salariul nominal mediu lunar
creşterea faţă de anul
precedent
nominal
real
Volumul producţiei
industriale faţă de anul
precedent în preţuri
comparabile
Volumul producţiei agricole
faţă de anul precedent în
preţuri comparabile

%/%

115,1

109,9
105,0

7

127,1

110,4
105,0

III. Particularităţile elaborării
propunerilor de buget în condițiile Variantei I
III.1. Venituri
III.1.1. Particularităţi generale
1. Prognoza veniturilor bugetelor UAT pe anii 2014–2016 se va efectua
reieşind din:
- prevederile legislaţiei fiscale în vigoare cu modificările care se conțin la
particularitățile specifice (la impozitul pe venitul persoanelor fizice și accize);
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- particularităţile specifice (pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la
buget);
- estimările bazei fiscale pe fiecare UAT, separat pe tipuri de impozite, taxe şi
alte încasări la buget.
III.1.2. Particularităţi specifice
1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice (IVPF)
Pentru anii 2014-2016, se prevede, menţinerea sistemului progresiv de
impozitare a veniturilor cetăţenilor, concomitent cu majorarea la rata inflației
prognozate a tranşelor de venit impozabil, precum și a scutirii anuale personale,
scutirii personale majore şi scutirii pentru persoanele întreținute. Măsura dată are
drept scop susținerea persoanelor fizice cu venituri mici și transpunerea treptată a
presiunii fiscale asupra populației cu venituri medii și mai sus de medii. Totodată,
se menține mărimea cotelor de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice.
Astfel, la estimarea sumei IVPF se recomandă aplicarea următoarelor cote şi
scutiri personale anuale:
2013
Stabilit

Prognozat
2014

2015

1

2

3

4

2016
5

Mărimea grilelor de venit impozabile
pentru persoanele fizice (lei anual)
Cotele
impozitului pentru
venitul
persoanelor fizice (%)
Scutirea anuală personală (lei)
Scutirea anuală personală majoră (lei)

˂26700
˃26700
7
18
9120
13560

˂27660
˃27660
7
18
9480
14040

˂29040
˃29040
7
18
9960
14760

˂30360
˃30360
7
18
10440
15420

Scutirea anuală pentru persoanele
întreţinute (lei)
Tariful contribuţiei individuale pentru
asigurarea socială de stat obligatorie (din
venit, %)
Prima de asigurare medicală obligatorie
(din venit, %)

2040

2100

2220

2340

6

6

6

6

3,5

3,5

3,5

3,5

Calculele IVPF pe anii 2014-2016 se vor efectua reieşind din prognoza
creşterii salariului mediu nominal lunar şi estimările fondului de remunerare a
muncii pe UAT, avînd ca bază datele organelor teritoriale de statistică privind
salariul mediu lunar din anul 2012, salariul mediu lunar pe genuri de activităţi
economice şi pe forme de proprietate, precum şi estimările actualizate ale
autorităţilor APL la acest impozit pentru anul 2013. Totodată, este necesar de ţinut
cont de datele obţinute în rezultatul prelucrării de către organele fiscale teritoriale a
formei CET08„Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe
perioada fiscală 2012”.
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Estimările la IVPF se vor reflecta în formularul nr.1 „Calculul încasărilor în
buget a impozitului pe venitul din salariu pe anul 2014”, anexat la prezentele Note.
2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice (IVPJ)
Pentru calcularea sumei venitului impozabil, ca bază, vor fi folosite datele
obţinute în rezultatul sistematizării (consolidării) de către organele fiscale
teritoriale a formelor VEN12 și VEN08 „Declaraţia persoanei juridice cu privire la
impozitul pe venit” pe anii 2011-2012, formei IVAO „Darea de seamă privind
impozitul pe venit din activitatea operațională” pe anul 2012 și formei UNIF07
„Darea de seamă unificată”, prezentate de către întreprinzătorii individuali al căror
număr mediu anual de salariați nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca
plătitori de TVA pe anii 2011-2012, precum şi indicatorii macroeconomici, şi
anume, creşterea PIB în termeni nominali, indicele general al prețurilor de consum.
Estimările la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător se vor
reflecta în formularele nr.2 “Calculul încasărilor la buget a impozitului pe venit ale
persoanelor juridice pe anul 2014”, nr.3 “Calculul încasărilor în buget a
impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2014” și nr.4 “Calculul
încasărilor la buget a impozitului pe venitul persoanelor juridice – întreprinzători
individuali, gospodării țărănești pe anul 2014”, anexate la prezentele Note.
3. Impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare
La estimarea încasărilor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile
imobiliare şi la efectuarea calculelor pe tipuri de impozite şi înlesniri fiscale, este
necesar de ţinut cont de prevederile Titlului VI al Codului fiscal, Legii nr.1056XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal,
Instrucțiunii Ministerului Finanţelor nr.11 din 4 septembrie 2001 „Cu privire la
modul de calculare şi achitare la buget a impozitului funciar şi pe bunurile
imobiliare”, datele evidenţei fiscale, datele Cadastrului funciar pe UAT respective,
deciziile organelor deliberative și executive privind mărimea cotelor stabilite la
aceste impozite, precum şi datele serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriilor.
Obiectele impunerii și cotele maxime ale impozitului funciar pe terenurile
valoarea cărora nu este estimată sunt stabilite prin Anexa nr.1 la Legea pentru
punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.
Bunurile imobiliare se impozitează reieșind din valoarea estimată, pe
următoarele obiecte:
a) bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii și orașe;
b) bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din localitățile aflate în componența
municipiilor și orașelor;
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c) bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din satele (comunele), ce se află în
componența municipiilor Chișinău și Bălți;
d) garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate;
e) loturile întovărășirilor pomicole cu/sau fără construcții amplasate pe ele;
f) bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă.
Pentru categoriile de bunuri menţionate mai sus, diapazonul cotelor minime şi
maxime ale impozitului variază pentru bunurile indicate la lit. a)-e) - de la 0,05%
pînă la 0,3%, iar pentru bunurile indicate la lit. f) - de la 0,1% pînă la 0,3% din
valoarea estimată a bunurilor imobiliare. Cotele concrete ale impozitului pe
bunurile imobiliare vor fi stabilite de către autoritățile reprezentative și deliberative
ale APL. Astfel, estimările actualizate pentru anul 2013 vor servi drept bază pentru
prognoza încasărilor la impozitul pe bunurile imobiliare pentru anii 2014-2016.
Reieşind din prevederile art. 4 alin. (31) al Legii nr. 1056-XIV din 16 iunie
2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, bunurile imobiliare
ce fac parte din categoria celor a căror impozitare se efectuează reieşind din
valoarea estimată, dar neevaluate de către organele cadastrale, se supun impunerii,
după cum urmează:
- în cazul clădirilor, construcţiilor, caselor de locuit individuale,
apartamentelor şi altor încăperi izolate, inclusiv bunurilor imobiliare aflate la o
etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani
de la începutul lucrărilor de construcţie - impozitul pe bunurile imobiliare se
calculează reieşind din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare şi cota concretă de
impozitare, stabilită pentru fiecare categorie de bunuri de către autoritatea APL de
la locul amplasării acestora. Este necesar de menţionat că cotele concrete ale
impozitului pe bunurile imobiliare în cazul locuinţelor şi construcţiilor principale,
suprafaţa totală a cărora depăşeşte 100 m2 inclusiv, se majorează indiferent de
deciziile autorităţilor APL, dar numai pentru obiectele ce aparţin persoanelor fizice
care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate;
- în cazul terenurilor, impozitul funciar se calculează reieşind din suprafaţa
terenului şi cota concretă de impozitare pentru categoria respectivă de teren,
stabilită de către autoritatea APL de la locul amplasării terenului.
Tipurile înlesnirilor la plata impozitului pe bunurile imobiliare sînt prevăzute
în art. 283 şi 284 din Codul fiscal, precum şi în art. 4 al Legii nr.1056-XIV din 16
iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal.
Estimările la impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare se vor
reflecta în formularele nr.12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 15, 18, 19, 21a, 21c, 22, 22a,
23, 41, anexate la prezentele Note.
4. Taxa pe valoarea adăugată (doar pentru UTA Găgăuzia)
Calculele taxei pe valoarea adăugată (în continuare –TVA) se vor efectua
reieşind din:
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- volumul producţiei industriale, agricole, vînzărilor de mărfuri cu amănuntul,
prestării serviciilor pe teritoriul unităţii teritoriale autonome;
- prognoza pe anii respectivi ai indicilor preţurilor de consum;
- cotele TVA (inclusiv cele reduse), livrările scutite de TVA, impozitarea la
cota zero a TVA, prevăzute în articolele 96, 1012, 103 şi 104 ale Titlului III al
Codului fiscal.
Estimările încasărilor la TVA pe UTA Găgăuzia se vor prezenta conform
formularelor nr. 24 și 24a, anexate la prezentele Note.
5. Accize (doar pentru UTA Găgăuzia)
În anii 2014-2016, conform Legii nr.324 din 27 decembrie 2012, prin care au
fost operate modificări la Titlul IV al Codului fiscal, se prevede ajustarea anuală a
cotelor accizelor la produsele petroliere la rata inflației prognozată.
La estimarea sumei accizelor se recomandă aplicarea următoarelor cote:

1

Motorină și derivatele acesteia
Țigări cu filtru

Țigări fără filtru

Alcool
etilic
nedenaturat,
lichioruri și alte băuturi alcoolice

rachiu,

Unitatea
de măsură

2014

2015

2016

2

3

4

5

tona

1445 lei

1590 lei

1755 lei

valoarea
în
lei/1000
bucăți

50 lei +
31%

70 lei +
32%

90 lei +
33%

1000
bucăți

50 lei

70 lei

90 lei

litru
alcool
absolut

72,5 lei

76,0 lei

79,5 lei

6. Alte impozite, taxe şi încasări
6.1. Prognoza altor încasări şi taxe se va efectua în baza cotelor şi tarifelor
stabilite, analizei încasărilor pe anii 2010-2012 și estimărilor pe anul 2013,
contractelor încheiate (veniturile din darea în locaţiune/arendă a bunurilor
proprietăţii publice, inclusiv terenurile) şi altei informaţii relevante.
6.2. În afară de aceasta, pentru prognozarea încasărilor la alte taxe și plăți, e
necesar de luat în considerație constatările, concluziile și recomandările Curții de
Conturi în cadrul auditului bugetelor UAT și gestionarea patrimoniului public,
efectuate în perioada anilor 2010-2013, cum ar fi: modul de calculare a taxelor
locale, darea în chirie/arendă a patrimoniului public, luarea deciziilor de către
autoritățile APL privind scutirea sau acordarea înlesnirilor la unele taxe și plăți, și
altele.
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6.3. Calculul taxelor pentru resursele naturale se va întocmi conform cotelor
prevăzute în anexele la Titlul VIII al Codului fiscal „Taxele pentru resursele
naturale”.
6.4. Calculul cuantumului taxelor rutiere pe anii 2014-2016, se va efectua în
baza prevederilor Titlului IX al Codului fiscal „Taxele rutiere”. Cotele concrete pe
tipuri de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova se conţin în formularul
nr.30, anexat la prezentele Note. Informaţia privind numărul autovehiculelor în
dependenţă de capacitatea motorului, înregistrate în Registrul de stat al
transporturilor poate fi solicitată de la Î.S. Centrul Resurselor Informaţionale de
Stat „Registru”.
6.5. Calculul încasărilor pentru patenta de întreprinzător se va întocmi
conform cuantumului taxei lunare prevăzut în anexă la Legea nr.93-XIV din 15
iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.
6.6. La estimarea încasărilor de la toate tipurile de locaţiune a patrimoniului
public ale autorităților APL, se va ţine cont de mărimea tarifelor de bază pentru
chirie, prevăzute în anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2013, indexate la
indicele general al prețurilor de consum mediu anual, indicat în tabelul din
Capitolul II al prezentelor Note.
Totodată, în baza art.12 alin.(2) din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006
privind descentralizarea administrativă, autorităţile reprezentative și deliberative
ale UAT pot decide desinestătător despre lăsarea la dispoziţia instituţiilor finanţate
din bugetele UAT a mijloacelor băneşti obţinute din darea în chirie/locaţiune a
bunurilor, scutirea de plata chiriei în cadrul instituţiilor publice finanţate din
acelaşi buget sau încasarea integrală a mijloacelor provenite din chiria/locaţiunea
bunurilor la bugetele UAT.
Pentru bunurile transmise în cazul transferului competenţelor în finanţarea
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general de la nivelul întîi la nivelul al
doilea, se va ţine cont de recomandările privind transmiterea acestora cu titlu
gratuit, expuse în Particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt
primar şi secundar general finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
începînd cu 1 ianuarie 2013, remise prin circulara Ministerului Finanţelor nr.
07/18-164 din 28 iunie 2012.
6.7. În baza modificărilor şi completărilor la Titlul VII al Codului fiscal
“Taxele locale” și în dependență de posibilitățile și necesitățile UAT, consiliile
locale vor decide asupra aplicării tuturor sau numai a unei părți din taxele locale
prevăzute în art.289 al Codului fiscal. Respectiv, la estimarea cuantumului taxelor
locale, se vor lua în considerare completările efectuate la legislație și cotele
concrete care au fost adoptate de către organele deliberative și executive ale APL.
6.8. În legătură cu trecerea poliției la finanțare de la bugetul de stat, conform
prevederilor art.10 al Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea
poliției și statutul polițistului, amenzile aplicate de secțiile de supraveghere și
control al traficului rutier din subdiviziunile teritoriale ale Poliției (capitolul 123
§03 „Amenzile aplicate de secțiile de supraveghere și control al traficului rutier” al
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clasificației veniturilor bugetare), începînd cu 1 ianuarie 2014, vor fi încasate la
bugetul de stat.
Estimările încasărilor la alte impozite și taxe se vor prezenta conform
formularelor nr. 26, 37, 38, anexate la prezentele Note.
7. Estimările încasărilor la mijloacele speciale și fondurile speciale se vor
prezenta conform formularelor nr. 49 și 50, anexate la prezentele Note.
8. Pentru estimarea bazei fiscale a UAT, Ministerul Finanţelor remite pachetul
de formulare, anexat la prezentele Note, care vor servi drept suport pentru
estimarea veniturilor formate în UAT. Rezultatele estimării veniturilor din
formularele respective vor fi sintetizate în formularele rezultative nr.51 „Sinteza
veniturilor formate pe teritoriu pe anul 2014” și nr.51a „Sinteza veniturilor
formate pe teritoriu pe anii 2014-2016”, anexate la prezentele Note.
9. Direcţia finanţe UAT, va prezenta Ministerului Finanţelor întregul pachet
de formulare pe suport de hîrtie, precum şi în format electronic (prin Î.S.
„Fintehinform”).
10. Calculele prezentate în formă electronică se vor prelucra automat de către
Î.S. „Fintehinform”, executorii urmînd să respecte strict formatul şi structura
formularului.
III.2. Cheltuieli
III.2.1. Particularităţi generale
1. La estimarea cheltuielilor proiectului de buget pe anul 2014, autorităţile
APL urmează să se conducă de:
- actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează
activitatea autorităţilor APL şi a ramurilor (domeniilor) respective;
- datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul de locuitori şi
structura demografică pe fiecare UAT, la situaţia din 1 ianuarie 2013 (anexa nr.1.1
la prezentele Note);
- actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la
remunerarea muncii (cu modificările și completările ulterioare), indicate în anexa
nr.1.2 la prezentele Note.
2. La estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2014 este necesar să se
țină cont de majorările salariale trecătoare din anul 2013, de ajustările structurale
trecătoare din anul 2013 și de reformele structurale pe domeniile respective
acceptate pentru anii 2014-2016 (care presupun modificarea cheltuielilor de
personal față de anul 2013), precum și de politicile salariale noi pentru anii 20142016.
2.1. Politica salarială pe anii 2014-2016, de care urmează să se țină cont la
estimarea cheltuielilor de personal pentru anii respectivi, prevede implementarea
următoarelor norme salariale:
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Pentru anul 2014:
 salariul minim în mărime de 1000 lei se va stabili începînd cu 1 octombrie
2014, cu recalcularea salariilor de bază pe categoriile de salarizare ale Reţelei
tarifare unice (cu excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă).
Pentru majorarea respectivă urmează să se estimeze mijloace financiare în
proporție de 15 la sută la fondul lunar de salarizare. Majorarea se va calcula
pentru 2 luni.
Pentru anul 2015:
 de la 1 martie 2015 pentru trecerea funcţionarilor publici pe următoarele
trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării anuale a performanţelor
profesionale individuale urmează să fie estimate mijloace financiare în proporție
de 2 la sută la fondul lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 9 luni.
 în luna august 2015, conform rezultatelor anului de studii 2014-2015
cadrelor didactice li se va plăti premiul anual în mărimea unui salariu lunar de
funcţie.
Pentru anul 2016:
 începînd cu 1 ianuarie 2016, pentru unii specialişti şi conducători din
instituţiile bugetare se vor stabili salarii de merit conform art. 25 al Legii nr.355XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 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.
 în luna martie 2016, funcţionarilor publici li se va plăti premiul anual
pentru rezultatele activităţii în anul 2015, în baza rezultatelor obţinute la evaluarea
anuală a performanţelor profesionale individuale. Fondul necesar pentru acordarea
premiilor anuale urmează să fie estimat în limita de 10 la sută la fondul anual de
salarizare pentru categoria respectivă.
 pentru trecerea funcţionarilor publici pe următoarele trepte de salarizare,
conform rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale
urmează ca începînd cu 1 martie 2016 să se estimeze mijloace financiare în
proporție de 3 la sută la fondul lunar de salarizare. Majorarea se va calcula
pentru 9 luni.
 începînd cu 1 septembrie 2016, 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 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar. Costul cheltuielilor de personal pentru cadrele didactice şi corpul
profesoral urmează a fi estimat cu o creştere în limita de 10 la sută a fondului
lunar de salarizare. Majorarea se va calcula pentru 3 luni.
2.2. Dat fiind angajamentul Guvernului de monitorizare permanentă a
numărului de personal și cheltuielilor de personal în sectorul public, la estimarea
cheltuielilor respective pe anul 2014 se va ține cont și de limitele preliminare ale
numărului de unități de personal pe anii 2014-2016, ajustate cu factorii ce prevăd
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crearea unor instituții și servicii noi la ramura „Asigurarea și asistența socială”,
care se prezintă în anexa nr.1.3 la prezentele Note.
2.3. Salariile, sporurile și plățile suplimentare (treapta de salarizare, spor
pentru vechimea în muncă, spor pentru grad/categoria de calificare etc.) pentru
funcțiile încadrate vor fi planificate reieșind din necesarul real pentru drepturile
reale ale persoanelor real angajate, ținînd cont de eventualele modificări în
structura personalului pe anii respectivi (majorarea vechimii în muncă, avansarea
în grade sau confirmarea/neconfirmarea gradelor/categoriilor etc.), iar pentru
funcțiile vacante - reieșind din indicatorii medii prevăzuți de legislația în vigoare
pentru funcțiile respective.
2.4. Pentru localitățile din zona de securitate se vor aplica majorările de
salariu prevăzute prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.82 din 25
decembrie 1992.
2.5. La estimarea cheltuielilor pentru contribuții la bugetul asigurărilor
sociale de stat se va menține tariful de 23% la cheltuielile de remunerare a muncii
la care se vor calcula aceste contribuții.
2.6. Cota primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală va fi
menținută în cuantum de 3,5% față de cheltuielile de remunerare a muncii la care
se calculează aceste prime.
3. La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor (inclusiv
cheltuieli pentru alimentaţie) se va ţine cont de tarifele curente şi de indicele de
creştere al preţurilor de consum, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict
de economie, un accent deosebit fiind pus şi pe îmbunătăţirea procedurilor de
achiziţii publice.
4. Estimările de cheltuieli ale autorităţilor APL urmează să fie strict în limita
volumului de resurse disponibile.
5. În scopul continuării ajustărilor bugetar-fiscale iniţiate pentru anii 20132014, cheltuielile bugetare urmează să fie supuse unei mai bune prioritizări, avînd
în vedere diminuarea cheltuielilor curente şi oferirea mai mult spaţiu pentru
cheltuielile capitale.
6. Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la programe de
importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără
admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare în sistemul bugetar.
7. Pentru stabilirea raporturilor financiare între bugetul de stat şi bugetele
UAT de nivelul al doilea, la baza estimării cheltuielilor medii pentru un locuitor
(fără cheltuielile efectuate din taxe locale, mijloace speciale, fonduri speciale şi
proiecte finanţate din surse externe) se va ţine cont de particularităţile generale
menţionate mai sus, precum şi de particularităţile specifice expuse în continuare.
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III.2.2. Particularități specifice
1. Cheltuielile pentru întreţinerea aparatului preşedintelui raionului,
direcţiilor și secţiilor din subordinea consiliilor raionale și aparatului
primăriilor.
La stabilirea numărului de personal în autorităţile APL (primării, aparatul
preşedintelui raionului, direcţii, secţii, alte subdiviziuni din subordinea consiliilor
raionale) pentru anul 2014 s-a luat în considerare statul de personal avizat de către
Cancelaria de Stat.
Cheltuielile medii pentru asigurarea activității unei unități de personal din
organele APL (cu excepția UTA Găgăuzia), sînt estimate în cuantum de 72833,19
lei pentru o unitate, iar pentru UTA Găgăuzia - în cuantum de 75097,47 lei pentru
o unitate.
Calculele privind estimările cheltuielilor pentru întreținerea autorităților
executive ale APL se vor prezenta Ministerului Finanțelor, conform anexelor
nr.1.4-1.5 la prezentele Note.
2. Cheltuielile pentru apărarea naţională pe anul 2014 sînt estimate, precum
urmează:
 pentru recrutare - în baza costului mediu al cheltuielilor prevăzute pentru
un recrut pe anul 2014, în mărime de 415,90 lei, şi numărul de recruţi conform
Hotărîrii Guvernului nr. 194 din 13 martie 2013 „Cu privire la rezultatele
încorporării în serviciul militar în octombrie 2012 - ianuarie 2013 şi încorporarea
în serviciul militar în aprilie-iulie 2013”;
 pentru centrele militare – în baza cheltuielilor medii pentru întreţinerea
unui colaborator al acestor structuri, în cuantum de 13450,1 lei, raportat la numărul
colaboratorilor, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu
privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale
ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (cu
modificările şi completările ulterioare).
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru activitatea administrativmilitară pentru proiectul de buget pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 se
vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexelor nr. 1.6-1.7 la prezentele
Note.
3. La estimarea cheltuielilor pentru protecția civilă și situații excepționale,
autoritățile APL urmează să țină cont de necesitatea implementării prevederilor
Programului de consolidare a serviciului salvatori și pompieri, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 14 martie 2013.
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru protecția civilă și situații
excepționale pentru proiectul de buget pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016
se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 1.8 la prezentele Note.
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4. Cheltuielile pentru „Învăţămînt” pe anul 2014 sînt estimate, precum
urmează:
 pentru instituţiile preşcolare - în baza datelor Biroului Naţional de
Statistică, privind numărul copiilor în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani, înregistraţi în
fiecare teritoriu la 1 ianuarie 2013 şi a costului mediu, posibil a fi asigurat din
partea statului, pentru întreţinerea unui copil în aceste instituţii, în cuantum de
9756,6 lei. Pentru municipiile Chișinău și Bălți a fost aplicat un coeficient de
corectare de 1,082 și, respectiv, 1,110, dat fiind faptul, că cheltuielile suportate în
aceste UAT depășesc media pe republică.
 pentru şcoli, gimnazii şi licee se implementează metoda de finanţare pe
bază de cost standard per elev, în componenţa fondului de susţinere financiară a
UAT respective, în total pe republică, fiind prevăzute transferuri categoriale şi
transferuri categoriale complementare, în sumă de 2928,8 mil.lei. Transferurile
categoriale reprezintă mijloace financiare, calculate în bază de cost standard per
elev, alocate cu titlu definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetele
raionale, în scopul finanţării instituţiilor de învăţămînt primar și secundar-general,
iar transferurile categoriale complementare sunt mijloace financiare alocate cu
titlu definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetele raionale, în
scopul prevenirii posibilei reduceri a bugetelor instituţiilor în legătură cu aplicarea
formulei şi în scopul stimulării procesului de raţionalizare a reţelei de instituţii de
învăţămînt şi de clase.
Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului
valoric pentru o instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale,
constituie 6929,0 lei şi, respectiv, 402998,0 lei.
În scopul îmbunătățirii bazei didactico-materiale, în cheltuielile acestui tip de
instituții sînt incluse 133,0 lei pentru fiecare elev din teritoriu, numărul elevilor
fiind estimat în baza datelor din 1 ianuarie 2013 ale Biroului Naţional de Statistică
privind numărul copiilor în vîrstă de la 7 până la 16 ani, înregistraţi în fiecare
UAT, majorat cu numărul elevilor claselor a X-XII, la situaţia din 1 octombrie
2012 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi diminuat cu numărul
elevilor luat în calcul pentru şcolile de tip internat.
Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 29 mai 2012 a fost aprobat
Regulamentul privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării
instituțiilor rezidențiale. Astfel, întru asigurarea serviciilor de educație incluzivă
(centre de resurse pentru educație incluzivă și cadre didactice de sprijin),
cheltuielile pentru instituțiile preșcolare sînt suplimentate cu 176,9 lei pentru
fiecare copil în vîrsta de 3-6 ani, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, iar
pentru școli, gimnazii și licee - cu 160,8 lei pentru fiecare elev, calculele fiind
efectuate în baza datelor din 1 ianuarie 2013 ale Biroului Naţional de Statistică
privind numărul copiilor în vîrstă de la 7 până la 16 ani, înregistraţi în fiecare
UAT, majorat cu numărul elevilor claselor a X-XII, la situaţia din 1 octombrie
2012 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi diminuat cu numărul
elevilor luat în calcul pentru şcolile de tip internat.
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 pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV, în calcul s-a luat
numărul elevilor claselor I-IV (inclusiv al elevilor claselor V-XII din liceul s.
Doroţcaia, raionul Dubăsari), conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind
îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din
bugetele locale” la situaţia din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto la sfîrşitul
perioadei de gestiune), numărul de 165 zile de alimentaţie şi norma de alimentaţie
din anul precedent, indexată la indicele de creştere al preţurilor de consum.
 pentru instituţiile de tip-internat – în baza numărului de copii, conform
formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi
contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 1 octombrie
2012 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi a costului mediu
pentru întreţinerea unui copil, posibil a fi asigurat din partea statului, în cuantum de
40414,0 lei - pentru gimnaziile (şcolile) internat de cultură generală şi în cuantum
de 39849,7 lei - pentru şcolile-internat cu regim special.
 pentru liceele-internat cu profil sportiv – în baza numărului de copii,
conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea,
state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” (la situaţia din 1
octombrie 2012) şi a costului mediu pentru întreţinerea unui copil, posibil a fi
asigurat din partea statului, în cuantum de 22958,4 lei.
 pentru şcolile auxiliare – în baza numărului de copii, conform
formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi
contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” (la situaţia din 1 octombrie
2012) în aceste instituţii şi a costului mediu pentru întreţinerea unui copil, posibil a
fi asigurat din partea statului, în cuantum de 30102,0 lei.
 pentru instituţiile extraşcolare – în baza datelor din 1 ianuarie 2013 ale
Biroului Naţional de Statistică privind numărul copiilor în vîrstă de la 7 pînă la 16
ani, înregistraţi în fiecare UAT, majorat cu numărul elevilor claselor a X-XII,
conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea,
state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” (la situaţia din 1
octombrie 2012) (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi a costului
mediu pentru întreţinerea unui elev în aceste instituţii, posibil a fi asigurat din
partea statului, în cuantum de 642,8 lei.
Cheltuielile pentru acest tip de instituţii includ şi cheltuielile aferente
organizării odihnei de vară.
 pentru contabilităţile centralizate, cabinetele metodice şi serviciile de
deservire administrativă – în baza numărului mediu de unităţi de personal existent
în anul 2012 la tipurile de instituţii respective şi a costului mediu pentru
întreţinerea unei unităţi în aceste instituţii, posibil a fi asigurat din partea statului,
în cuantum de 47495,4 lei.
 pentru serviciile de asistență psihopedagogică – în baza unităților de
personal, prevăzute pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite, în număr de
10 unități și a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi în aceste instituţii,
posibil a fi asigurat din partea statului, în cuantum de 94367,2 lei.
13

În scopul asigurării majorărilor salariale, conform prevederilor proiectului
hotărîrii Guvernului, ce include modificări la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13
aprilie 2006 ”Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile
bugetare”, cheltuielile medii pentru instituțiile respective sînt suplimentate cu
30977,2 lei per unitate de personal (Proiectul hotărîrii Guvernului poate fi accesat:
http://www.particip.gov.md/public/documente/139/ro_737_Proiect.hotariresalariz.serviciilor-sociale-pe-site-05.02.2013.pdf
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea şi desfăşurarea
examenelor de absolvire a şcolilor, gimnaziilor și liceelor sînt incluse mijloace în
cuantum de 5037,3 mii lei.
În scopul asigurării și desfășurării olimpiadelor raionale, cheltuielile pentru
învățămînt sînt suplimentate cu 1212,4 mii lei.
În legătură cu particularităţile specifice din planurile de învăţământ privind
studierea limbilor minorităților naționale sînt luate în calcul mijloace financiare
suplimentare în volum total de 13841,2 mii lei, dintre care pentru raioanele Briceni
-1039,6 mii lei, Cahul – 118,8 mii lei, Cantemir – 178,2 mii lei, Căușeni – 89,1 mii
lei, Drochia – 49,5 mii lei, Edineț - 594,0 mii lei, Fălești – 128,7 mii lei, Glodeni –
89,1 mii lei, Leova – 267,3 mii lei, Ocnița – 89,1 mii lei, Orhei – 89,1 mii lei,
Rîșcani – 732,7 mii lei, Taraclia – 1762,3 mii lei, municipiul Bălți – 59,4 mii lei,
municipiul Chișinău – 1118,8 mii lei și UTA Găgăuzia – 7435,5 mii lei.
În legătură cu funcţionarea claselor de instruire generală a deţinuţilor
minori în penitenciarele din 5 UAT, cheltuielile pentru învăţămînt ale acestora
includ mijloace pentru achitarea salariilor profesorilor care activează în clasele din
penitenciarele respective (municipiul Bălţi, raioanele Cahul, Hînceşti, Rezina – cu
cîte 64,7 mii lei şi municipiul Chişinău – cu 194,1 mii lei).
5. Cheltuielile pentru știință și inovare sînt estimate în baza unităţilor de
personal aprobate pe anul 2013 și a costului mediu pentru întreținerea unei unități
în aceste instituţii, posibil a fi asigurat din partea statului, în cuantum de 90400,0
lei.
6. Cheltuielile medii pentru instituţiile de cultură sînt estimate pe fiecare tip
de instituție (biblioteci, muzee, palate și case de cultură), precum urmează:
 pentru biblioteci - în baza numărului mediu de unități de personal,
conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea,
state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” pentru anul 2012 și
a costului mediu pentru întreținerea unei unități de personal, în cuantum de
37607,99 lei. Pentru municipiul Chișinău a fost aplicat un coeficient de corectare
de 1,44, dat fiind faptul, că cheltuielile suportate în această UAT depășesc media
pe republică.
 pentru muzee - în baza numărului mediu de unități de personal conform
formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi
contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” pentru anul 2012 și a
costului mediu pentru întreținerea unei unități de personal, în cuantum de 30705,0
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lei. Pentru municipiul Bălți s-a aplicat un coeficient de corectare de 1,08, dat fiind
faptul, că cheltuielile suportate în această UAT depășesc media pe republică.
 pentru palate și case de cultură - în baza numărului mediu de unități de
personal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului
pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” pentru anul
2012 și a costului mediu pentru întreținerea unei unități de personal, în cuantum de
39890,67 lei. Pentru municipiul Chișinău s-a aplicat un coeficient de corectare de
2,40, dat fiind faptul, că cheltuielile suportate în această UAT depășesc media pe
republică.
 pentru Menajeria din municipiul Chișinău - în baza numărului mediu de
unități de personal în instituția respectivă, conform formularului nr.3R-BL
„Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile
finanţate din bugetele locale” pentru anul 2012 și a costului mediu pentru
întreținerea unei unități de personal, în cuantum de 64330,48 lei.
 pentru teatrele municipale şi raionale cheltuielile au fost estimate în baza
Legii nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii
concertistice. Baza de calcul a cheltuielilor necesare constituind numărul mediu de
unităţi de personal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea
planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”
pentru anul 2012 și costul mediu pentru întreținerea unei unități de personal, în
cuantum de 23709,6 lei;
 pentru alte instituții și acțiuni culturale - în baza datelor Biroului Național
de Statistică privind numărul populației la 1 ianuarie 2013 pentru fiecare UAT și
cheltuielile medii pentru un locuitor, în cuantum de 7,81 lei;
 pentru susţinerea radiodifuzorului public regional Compania „TeleradioGăgăuzia”, în temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27
iulie 2006 pentru bugetul UTA Găgăuzia au fost estimate 2,5 mil.lei.
7. Cheltuielile pentru întreținerea instituțiilor în domeniul sportului sînt
estimate, precum urmează:
 pentru stadioane şi complexe sportive - în baza numărului mediu de
unități de personal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea
planului pe rețea, state și contingente în instituțiile finanțate din bugetele locale”
pentru anul 2012 și a costului mediu pentru întreținerea unei unități de personal, în
cuantum de 49031,03 lei.
 pentru şcolile sportive - în baza numărului mediu de unităţi de personal,
conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe rețea,
state și contingente în instituțiile finanțate din bugetele locale” pentru anul 2012 şi
a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în cuantum de
49485,02 lei. Pentru mun.Chișinău s-a aplicat un coeficient de corectare de 1,33,
dat fiind faptul, că cheltuielile medii depășesc în această UAT media pe republică.
Luînd în considerare, că conform Regulamentului aprobat de Ministerul
Tineretului şi Sportului, Școala sportivă specializată de rezerve olimpice Călăraşi,
15

antrenează membrii Lotului Republicii Moldova la Lupte Libere, s-a aplicat un
coeficient de corectare de 2,18 pentru compensarea cheltuielilor majorate ce se
impun în acest sens.
 pentru măsurile în domeniul sportului - în baza datelor Biroului Național
de Statistică privind numărul populației la 1 ianuarie 2013 și cheltuielile medii
pentru un locuitor, în cuantum de 1,73 lei.
8. Cheltuielile pentru instituțiile și activitățile pentru tineret sînt estimate,
precum urmează:
 pentru centrele de tineret - în baza numărului mediu de unităţi de
personal, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului
pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” pentru anul
2012 şi a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în cuantum de
71910,69 lei.
 pentru activităţile pentru tineret - în baza datelor Biroului Naţional de
Statistică privind numărul populaţiei la 1 ianuarie 2013 pentru fiecare UAT şi
cheltuielile medii pentru un locuitor, în cuantum de 0,82 lei.
9. Cheltuielile pentru „Asigurare şi asistenţă socială” pe anul 2014 sînt
estimate, precum urmează:
- pentru un specialist (unitate):
 serviciul de îngrijire socială la domiciliu – 35446,65 lei;
 serviciul de asistență socială comunitară – 44488,29 lei;
 serviciul de protezare şi ortopedie – 32577,71 lei;
 serviciul social de mediatori comunitari – 33745,91 lei;
- pentru un tutelat în:
 azilurile pentru bătrîni şi invalizi – 33198,28 lei;
 instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele fără adăpost – 33210,10
lei;
 serviciul de sprijin familial și reintegrare – 3200,00 lei;
 centrele de reabilitare pentru invalizi şi pensionari – 31100,21 lei;
 centrele psihosociale de reabilitare ale victimelor violenţei în familie –
32796,75 lei;
 centrele de asistenţă şi protecţie ale victimelor traficului de fiinţe umane –
28393,64 lei;
 casele de copii de tip familial – 19379,97 lei;
 serviciul de asistenţă parentală profesionistă – 26200,77 lei;
 centrele de asistenţă socială pentru copii:
- de zi – 17641,51 lei;
- de plasament – 31109,94 lei;
 serviciul social asistență personală – 29350,74 lei;
 serviciul social Echipa mobilă – 8984,60 lei
 serviciul social Casă comunitară – 45262,09 lei;
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 serviciul social Locuință protejată – 32214,03 lei.
Întru executarea art.49 alin.(1) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, sînt estimate mijloace financiare
pentru plata compensaţiilor pentru călătoria în transportul comun urban,
suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) pentru persoanele cu dizabilități
severă și accentuată. Potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor nr.17 din 11 februarie 2009 “Cu privire la ajustarea
tarifelor în transportul de călători auto pe rute regulate”, tariful pentru traficul de
călători cu autobuze de tip comun pe rutele interurbane şi suburbane (pentru un
pasager/kilometru) constituie pînă la 0,36 lei. Astfel, cuantumul compensaţiilor în
toate UAT (cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) s-a calculat în mărime de
18,0 lei/lunar. Cuantumul compensaţiilor pentru municipiile Bălţi şi Chişinău s-a
estimat în mărime de 45 lei/lunar şi, respectiv, 60 lei/lunar, ţinînd cont de tarifele
stabilite de autorităţile APL respective.
Întru executarea art.49 alin.(2) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și Hotărîrii Guvernului nr.1268 din
21 noiembrie 2007 „Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu
transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, prin care se
preconizează acordarea unei compensaţii anuale pentru compensarea cheltuielilor
de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, în
cuantum de 600 lei, pentru fiecare beneficiar.
Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire
la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” pentru plata
indemnizaţiilor pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani şi rămaşi fără îngrijire
părintească, luaţi sub tutelă (curatelă), în cuantum de 600 lei lunar, pentru fiecare
beneficiar.
Întru asigurarea cu servicii sociale a copiilor dezinstituționalizați din
instituțiile rezidențiale, în cadrul reformării sistemului rezidențial de îngrijire a
copilului, sînt luate în calcul mijloace financiare suplimentare pentru:
 asigurarea plasării în casele de copii de tip familial a 35 copii, inclusiv în
raioanele Cahul - 2, Cantemir - 3, Criuleni – 2, Drochia – 5, Fălești – 2, Florești –
6, Ialoveni – 3, Leova – 2, Nisporeni – 1, Soroca – 2, Telenești – 4 și municipiul
Bălți – 3 copii;
 asigurarea prestării serviciilor sociale în centrele de asistență socială de zi
pentru copii pentru 99 copii, inclusiv în raioanele Briceni – 3, Cahul – 2, Călărași –
2, Cimișlia – 6, Drochia – 5, Fălești – 10, Florești – 5, Leova – 16, Orhei – 15,
Strășeni – 10 și municipiul Bălți – 25 copii;
 asigurarea prestării serviciilor sociale în centrele de asistență socială de
plasament pentru copii pentru 60 copii, inclusiv în raioanele Cahul – 4, Călărași –
2, Căușeni – 1, Drochia – 6, Dubăsari – 4, Fălești – 2, Glodeni – 12, Sîngerei – 2,
Strășeni – 20, Ștefan-Vodă – 2 și municipiul Bălți – 5 copii;
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 asigurarea prestării serviciilor sociale în alte tipuri de instituții de asistență
socială pentru copii, din care raioanele Florești – 1 și Orhei – 20;
 asigurarea cu indemnizații pentru întreținerea copiilor rămași fără îngrijire
părintească a 123 copii, din care în raioanele Anenii Noi – 2, Briceni – 3, Cahul –
4, Cantemir – 2, Călărași – 2, Căușeni – 2, Criuleni – 6, Drochia – 4, Dubăsari – 2,
Fălești – 2, Florești – 15, Ialoveni – 1, Leova – 10, Ocnița – 1, Orhei – 4, Rezina –
4, Soroca – 2, Strășeni – 5, Ștefan Vodă – 2, municipiile Bălți – 15 și Chișinău –
35 copii;
 întreținerea în cadrul serviciilor de asistență parentală profesionistă a 74
copii, inclusiv în raioanele Cahul – 4, Cantemir – 2, Călărași – 5, Căușeni – 2,
Criuleni – 3, Drochia – 3, Fălești – 2, Florești – 15, Ialoveni – 2, Leova - 2,
Nisporeni – 2, Ocnița – 2, Orhei – 2, Soroca – 2, Strășeni – 5, Șoldănești – 2,
Telenești – 4, municipiile Bălți – 3 și Chișinău – 12 copii.
De asemenea, sînt luate în calcul mijloace financiare suplimentare pentru
întreținerea instituțiilor de asistență socială noi, în următoarele UAT:
 Anenii Noi - 224,6 mii lei pentru întreținerea unui serviciu Echipa
mobilă;
 Cimișlia - 274,0 mii lei pentru întreținerea unui serviciu social Respiro;
 Dubăsari - 522,4 mii lei, dintre care 271,6 mii lei pentru întreținerea unei
case comunitare, 224,6 mii lei - a unui serviciu Echipa mobilă și 26,2 mii lei
- a unui serviciu APP pentru copii cu dizabilități;
 Drochia - 293,5 mii lei pentru întreținerea unui serviciu de asistență
personală;
 Edineț - 3147,6 mii lei, dintre care 830 mii lei pentru întreținerea unui
azil pentru bătrîni și invalizi; 271,9 mii lei - a unui centru de zi pentru
persoane în etate (s. Bleșteni); 909,9 mii lei - a unui serviciu asistență
personală; 329,2 mii lei - a unui centru de zi pentru persoane în etate (s.
Viișoara); 529,2 mii lei - a unui centru de zi pentru copii; 277,4 mii leipentru majorarea cu 30 de tutelați în centrul pentru persoane în etate  Fălești - 691,9 mii lei, dintre care 193,3 mii lei pentru întreținerea unui
serviciu Locuință protejată; 224,6 mii lei - a unui serviciu Echipa mobilă și
274,0 mii lei - a unui serviciu respiro;
 Hîncești - 909,2 mii lei pentru întreținerea unui serviciu de asistență
personală;
 Rîșcani - 605,2 mii lei pentru întreținerea unui centru de reabilitare
socio- medical;
 Sîngerei - 496,2 mii lei, dintre care 271,6 mii lei - pentru întreținerea
unei case comunitare și 224,6 mii lei - a unui serviciu Echipă mobilă;
 Soroca - 909,9 mii lei pentru întreținerea unui serviciu asistență
personală;
 Telenești - 545,6 mii lei, dintre care 271,6 mii lei - pentru întreținerea
unei case comunitare și 274,0 mii lei - a unui serviciu Respiro;
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 Ungheni – 1650,6 mii lei, dintre care 271,6 mii lei - pentru întreținerea
unei case comunitare, 224,6 mii lei - a unui serviciu Echipa mobilă; 244,5
mii lei - a unui serviciu social Respiro și 909,9 mii lei - a unui serviciu de
asistență personală;
 municipiul Chișinău - 1975,4 mii lei, dintre care 1526,2 mii lei pentru
întreținerea a 2 servicii de asistență personală și 449,2 mii lei a 2 servicii
Echipa mobilă.
Totodată, la formarea relațiilor bugetului de stat cu bugetele UAT, pentru
implementarea la scară națională a modelului de ghișeu unic în prestarea serviciilor
sociale, au fost luate în calcul mijloace financiare pentru întreținerea a 32 Birouri
Comune de Informații și Servicii în volum de 681,0 mii lei.
În afară de aceasta, întru executarea art.53 alin.(9), lit. a) și c) al Legii
învățământului nr.547-XII din 27 iulie 1995, pentru anul 2014 sînt planificate
mijloace financiare pentru susținerea tinerilor cadre didactice în volum total pe
republică, de 4023,8 mii lei. Așadar, cheltuielile respective se vor reflecta la grupa
principală 10 “Asigurare și asistență socială”, grupa 11 „Instituții și servicii în
domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe”, tipul 273
„Susținerea tinerilor specialiști”.
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru ramura „Asigurare şi asistenţă
socială” se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexelor nr. 1.9-1.10 la
prezentele Note. Totodată, la proiectul bugetului UAT pe anul 2014 urmează a fi
prezentată nota informativă cu specificările respective la ramura nominalizată, iar
pentru instituţiile noi – setul întreg de documente (decizia de constituire,
regulamentul de activitate, statele tip de personal, devizul de cheltuieli cu calcule
separate pe fondul de retribuire a muncii și numărul unităților de personal necesare
suplimentar, etc.).
10. Pentru staţiunile de salvare pe apă cheltuielile medii pentru asigurarea
activității unui angajat sînt estimate în cuantum de 57927,1 lei.
11. Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002
„Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi
neutilizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise”, sînt estimate cheltuieli a cîte
200,3 mii lei pentru UAT unde sînt amplasate aceste depozite.
12. Cheltuielile pentru amenajarea teritoriilor sînt luate în considerare în
mărimea sumei prognozate a taxei pentru amenajarea teritoriilor şi alte surse
disponibile ale bugetelor UAT pentru acest scop.
13. Cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor locale nu vor fi mai mici
decît suma defalcărilor de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii
de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, estimată pentru bugetul UAT
respective.
14. La compartimentul „Alte cheltuieli”, pentru stabilirea raporturilor între
bugetul de stat şi bugetele UAT, cheltuielile medii sînt estimate, precum urmează:
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- pentru asigurarea activităţii unui angajat în serviciile de deservire a
clădirilor consiliilor raionale (municipale) şi sediilor primăriilor în cuantum de
24320,2 lei pentru o unitate;
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru personalul salarizat conform
Rețelei tarifare unice se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei
nr.1.11 la prezenta circulară.
- constituirea fondului de rezervă al autorităţilor APL în proporţie de 1% din
volumul cheltuielilor bugetelor UAT respective;
- întreţinerea gărzilor populare reieşind din 0,20 lei pentru un locuitor.
15. Propunerile de repartizare a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor
capitale pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 se vor prezenta Ministerului
Finanţelor, conform anexelor nr.1.12-1.13 la prezentele Note, în mod obligatoriu
pe suport de hîrtie şi în format electronic (Microsoft Excel) - pe adresa
viorel.mosneaga@mf.gov.md.
E de menţionat, că la întocmirea listelor obiectelor de investiţii capitale se
pune ca scop selectarea obiectivelor prioritare, concentrarea resurselor financiare
în scopul finalizării şi dării în exploatare a obiectivelor cu un grad înalt de
finalizare începute în anii precedenţi, precum şi continuarea obiectivelor cu un
grad înalt de finalizare, anterior prevăzute în programele investiţionale, aprobate de
către Parlament şi Guvern.
Propunerile referitoare la obiectivele de investiţii capitale pentru finanţare din
bugetul de stat, care nu corespund cu obiectivele prioritare şi principiile susmenţionate nu vor fi luate în consideraţie la întocmirea listei obiectivelor de
investiţii capitale.
La prezentarea listei se va anexa nota informativă de argumentare privind
includerea obiectelor în proiectul programului de investiţii capitale pe anul 2014.
16. Informaţia sintetizată privind cheltuielile medii luate în calcul la
stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele UAT pe anul 2014, se
prezintă în anexa nr.1.14 la prezentele Note.
17. Informația privind transferurile din fondul de susţinere financiară a
teritoriilor estimate în bugetul de stat pentru anii 2014-2016, pe fiecare UAT, se
prezintă în anexa nr.1.15 la prezentele Note.
18. Informația privind transferurile din fondul republican de susţinere
socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere a populaţiei pe anii 20142016, pe fiecare UAT, se prezintă în anexa nr.1.16 la prezentele Note.
III.3. Balansarea bugetelor UAT
1. Balansarea proiectelor de buget ale UAT se va efectua conform art.12 din
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
2. Încasările de mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate
publică a UAT ca sursă de finanțare, se vor prognoza în baza programelor şi listei
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întreprinderilor sau a altor obiective supuse privatizării, întocmite şi aprobate de
către autorităţile APL.
Sinteza estimărilor încasărilor mijloacelor din vînzarea și privatizarea
bunurilor proprietate publică a UAT se va prezenta conform formularului nr. 29,
anexat la prezentele Note.
3. În cazul utilizării ca surse de finanțare a împrumuturilor interne și/sau
externe pentru implementarea programelor investiționale și proiectelor finanțate
din surse externe, la balansarea proiectelor de buget se vor prevedea și surse de
rambursare ale acestora, conform termenelor prevăzute în acordurile de finanțare.
Informaţia privind împrumuturile pentru cheltuieli de capital pe termen lung,
contractate de autorităţile APL de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din
ţară şi de peste hotare şi termenul de rambursare ale acestora pe anii 2014-2016 se
va prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1.17 la prezentele Note.
III.4. Alte dispoziții
În baza estimărilor efectuate conform prevederilor subcapitolelor III.1, III.2 și
III.3 se va prezenta informația consolidată, precum urmează:
1. Informația privind estimarea numărului de unităţi de personal şi
cheltuielilor de personal pe autorităţile APL se va prezenta Ministerului Finanţelor,
conform anexelor nr.1.18-1.19 la prezenta circulară, care se vor completa pînă la
nivel de tip de instituție, iar anexa 1.18 - și pe fiecare componentă bugetară separat.
2. Informația privind estimarea bugetelor UAT pe toate componentele
bugetare pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 (conform clasificației
funcționale) se va prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexelor nr.1.20 și
1.20a la prezentele Note.
3. Informația privind estimarea bugetelor UAT pe componenta de bază, pe
anul 2014 se va prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1.21 la
prezentele Note.
4. Informația privind sinteza estimării cheltuielilor din contul taxelor locale,
mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi proiectelor finanţate din surse externe
pe anul 2014 se va prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1.22 la
prezentele Note.
5. Informaţia privind estimarea bugetelor UAT (conform clasificaţiei
economice) pe anii 2014-2016 se va prezenta Ministerului Finanţelor, conform
anexei nr.1.23 la prezentele Note.
6. Lista formularelor privind proiectul de buget pe anul 2014 şi estimările pe
anii 2015-2016 la Varianta I, se conține în anexa nr.1.24 la prezentele Note.
7. În baza recomandărilor din prezentul capitol, autorităţile APL de nivelul
al doilea urmează să elaboreze şi să comunice autorităţilor APL de nivelul întîi,
propriile estimări ale normativelor de defalcări de la veniturile generale de stat și
ale cheltuielilor medii pentru un locuitor, precum şi alte momente specifice la
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elaborarea proiectului de buget, în baza cărora se vor stabili raporturile dintre
bugetele UAT respective.
Totodată, este necesar de ținut cont de prevederile art. 10 alin. (3) al Legii
finanțelor publice locale, conform cărora unităţile administrativ-teritoriale în care
cota veniturilor, ce revin unui locuitor, depăşeşte suma cheltuielilor medii pentru
un locuitor cu 20% (v cu 20%> suma cf) transferă în fondul de susţinere financiară
a unităţilor administrativ-teritoriale (respectiv - la bugetul de stat sau bugetele
UAT de nivelul al doilea) suma veniturilor ce depăşesc cu 20% necesităţile minime
de cheltuieli ale unităţii administrativ-teritoriale respective.
IV. Particularităţile elaborării
propunerilor de buget în condiţiile Variantei II
IV.1. Venituri
IV.1.1. Particularităţi generale
1. Prognoza veniturilor bugetelor UAT pe anii 2014–2016, pe tipuri, se va
efectua conform prevederilor expuse în Capitolul III, subcapitolul III.1.,
compartimentul III.1.1., al prezentelor Note.
2. Totodată, ținînd cont de prevederile proiectului de lege pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din
28 decembrie 2012, remis la Parlament (http://www.mf.gov.md/ro/descentr/), prin
care se prevede operarea modificărilor și completărilor la Legea nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-XIII din
24 aprilie 1997, veniturile bugetelor UAT se formează, după cum urmează:
1) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu
excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) se formează din:
1.1) venituri proprii:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxa pentru patenta de întreprinzător;
c) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
d) taxele locale aplicate, în conformitate cu Codul fiscal;
e) încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor domeniului privat
al UAT;
f) alte venituri prevăzute de legislaţie;
1.2) defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, colectat în
teritoriul UAT respective:
a) pentru bugetele satelor (comunelor) şi oraşelor (municipiilor), cu
excepţia oraşelor (municipiilor) de reşedinţă de raion şi a unităţii teritoriale
autonome cu statut juridic special – 75% din volumul total colectat în teritoriul
UAT respective;
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b) pentru bugetele oraşelor (municipiilor) de reşedinţă de raion şi a unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special – 20% din volumul total colectat în
teritoriul UAT respective;
1.3) transferuri cu destinație generală;
1.4) transferuri cu destinație specială;
1.5) mijloace speciale;
1.6) fonduri speciale.
2) Veniturile bugetelor raionale se formează din:
2.1) venituri proprii:
a) taxele pentru resursele naturale;
b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
c) alte venituri prevăzute de legislaţie;
2.2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice - 25% din volumul total colectat
în teritoriul UAT respective;
b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova - 50% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective;
2.3) transferuri cu destinație generală;
2.4) transferuri cu destinație specială;
2.5) mijloace speciale;
2.6) fonduri speciale.
3) Veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic
special:
3.1) venituri proprii:
a) taxele pentru resursele naturale;
b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
c) alte venituri prevăzute de legislaţie;
3.2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 25% din volumul total colectat
în teritoriul unităţii teritoriale autonome;
b) impozitul pe venitul persoanelor juridice – 50 % din volumul total
colectat în teritoriul unităţii teritoriale autonome;
c) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe
teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special - 50% din volumul
total colectat în teritoriul unităţii teritoriale autonome;
d) accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special - 50% din volumul total colectat în
teritoriul unităţii teritoriale autonome;
e) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova - 50% din volumul total colectat în teritoriul unităţii teritoriale
autonome;”
3.3) transferuri cu destinație specială;
3.4) mijloace speciale;
3.5) fonduri speciale.
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4) Veniturile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău:
4.1) venituri proprii:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxa pentru patenta de întreprinzător;
c) taxele pentru resursele naturale;
d) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
e) taxele locale aplicate, în conformitate cu Codul fiscal;
f) alte venituri prevăzute de legislaţie;
4.2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice - 45% din volumul total colectat
în teritoriul UAT respective (cu excepţia UAT de nivelul întîi din componenţa
municipiilor);
b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova - 50% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective;
4.3) transferuri cu destinație specială;
4.4) mijloace speciale;
4.5) fonduri speciale.
Estimările impozitului pe venitul persoanelor fizice (IVPF) pe fiecare UAT se
va reflecta în formularul nr. 52 “Calculul încasărilor la buget a impozitului pe
venit ale persoanelor fizice pe anii 2014-2015 (în condițiile noi)”.
Rezultatele estimării veniturilor, în condițiile noi de finanțare ale autorităților
APL, vor fi sintetizate în formularul nr. 53 „Sinteza veniturilor formate pe teritoriu
pe anul 2014 (în condițiile noi)”.
3. Informația privind transferurile cu destinație generală de la bugetul de
stat la bugetele UAT pentru anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 se
conține în anexa nr.2.1 la prezentele Note. Sumele transferurilor cu destinație
generală de la bugetul de stat sunt calculate pe bază de formulă, distinctă
pentru UAT de nivelul întîi și nivelul al doilea, pe baza datelor din ultimul an
pentru care există execuţie bugetară definitivă (în cazul dat pentru proiectul
bugetului pe anul 2014 se ia execuția bugetară din anul 2012). Calculele
transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat la bugetele UAT pentru
anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 pot fi consultate la adresa:
http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/budget/notemetods/2014/bugetelocale/
4. În continuare, pentru informare, este expusă modalitatea de calcul a
transferurilor cu destinație generală:
4.1. Fondul de susținere financiară (FSF) reprezintă sursa transferurilor cu
destinație generală (de echilibrare) pentru UAT de nivelul întîi și nivelul al doilea,
fiind format din impozitul pe venitul persoanelor fizice, nealocat sub formă de
defalcări pentru UAT. Acesta se distribuie în două fonduri distincte:
a) fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul întîi (FEB1);
b) fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul al doilea (FEB2).
Distribuţia între cele două fonduri sus-menționate se face conform
parametrului de distribuţie Pd (Pd<100%), în modul următor:
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FEB1 = FSF×(100%-Pd)
FEB2 = FSF×Pd
unde, Pd=55%.
4.2. FEB1, destinat echilibrării bugetelor UAT de nivelul întîi, este repartizat
în funcţie de următorii indicatori: capacitatea fiscală pe locuitor (calculată ca
raport între veniturile colectate din defalcările din impozitul pe venitul persoanelor
fizice şi numărul de locuitori ai UAT), populaţia şi suprafaţa UAT, potrivit
formulei:
TEi =FEB1 × [(PS

(

×∑

(

×
×

)

) + (PS ×

)

) + (PS ×

)];

PS1CFL+PS1P+PS1S = 100%
unde:
TEi - transferul de echilibrare pentru o anumită UAT de nivelul întîi;
FEB1 - fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul întîi;
CFLi - capacitatea fiscală pe locuitor a unei anumite UAT de nivelul întîi;
CFLn - capacitatea fiscală naţională medie pe locuitor;
Pi - populaţia unei anumite UAT de nivelul întîi;
Pn - populaţia totală a UAT de nivelul întîi;
Si - suprafaţa unei anumite UAT de nivelul întîi;
Sn - suprafaţa totală a UAT de nivelul întîi;
PS1CFL - ponderea specifică a indicatorului capacitate fiscală pe locuitor;
PS1p - ponderea specifică a indicatorului populaţie;
PS1s - ponderea specifică a indicatorului suprafaţă;
Pe - parametrul supraunitar;
unde, PS1CFL = 80%; PS1p = 10%; PS1s = 10% şi Pe = 1,3.

Astfel, calculul transferurilor de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul întîi
se face invers proporţional cu capacitatea fiscală pe locuitor, numai pentru bugetele
UAT care au o capacitate fiscală pe locuitor mai mică decât pragul, calculat pe
baza capacităţii fiscale naţionale medii pe locuitor multiplicată cu un parametru
supraunitar Pe=1,3, şi direct proporţional cu populaţia şi suprafaţa UAT.
E de menționat că indicatorul capacitatea fiscală pe locuitor aproximează
situația economico-financiară a unei UAT, iar indicatorii populație și suprafață
aproximează nivelul de servicii publice la nivel local. O UAT cu o populație și/sau
suprafața mai mare va primi mai mari transferuri cu destinație generală.
 Succesiunea acțiunilor (pașii) de calcul a transferurilor cu destinație
generală (de echilibrare) pentru UAT de nivelul întîi, este următoarea:
1) Se calculează capacitatea fiscală pe locuitor pentru fiecare UAT de nivelul
întîi - CFLi, ca raport între veniturile colectate din defalcările din impozitul pe
venitul persoanelor fizice în teritoriul UAT şi numărul de locuitori ai UAT
respective;
2) Se calculează capacitatea fiscală naţională medie pe locuitor a tuturor UAT
de nivelul întîi - CFLn, ca raport între veniturile colectate din defalcările din
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impozitul pe venitul persoanelor fizice, cumulate din toate UAT de nivelul întîi şi
numărul de locuitori cumulat din toate UAT de nivelul întîi. Potrivit datelor
execuției pentru anul 2012, CFLn utilizată la calcularea transferurilor pentru anul
2014 este egală cu 107, 3 lei. Valoarea estimată a CFLn utilizată la calcularea
transferurilor pentru anul 2015 și anul 2016, este egală cu 113,6 lei, și respectiv,
124,6 lei;
3) Se calculează produsul dintre CFLn și parametrul supraunitar Pe = 1,3;
4) Pentru toate UAT de nivelul întîi se calculează expresia (diferența): (Pe ×
CFLn)- CFLi;
5) Se calculează expresia ∑ (P × CFL − CFL ), sumînd doar valorile
pozitive ale expresiei calculate mai sus (Pe x CFLn – CFLi ), astfel, nu sunt incluse
UAT de nivelul întîi, în cazul cărora expresia (Pe × CFLn – CFLi ) < 0 (este
negativă). Potrivit datelor execuției pentru anul 2012, expresia ∑ ( ×
−
) utilizată la calcularea transferurilor pentru anul 2014 este egală cu
62 565,3 lei. Valoarea estimată a expresiei ∑ ( ×
−
) utilizată la
calcularea transferurilor pe anul 2015 și anul 2016, este egală cu 66 636,7 lei, și
respectiv, 73083,2 lei;
6) Se calculează expresia:

(

)

×

∑(

×

pentru UAT de nivelul întîi, în

)

cazul cărora expresia (Pe × CFLn – CFLi ) > 0 (este pozitivă), iar în cazul UAT de
nivelul întîi, pentru care expresia (Pe × CFLn – CFLi ) < 0 (este negativă) se
atribuie automat valoarea 0 (zero);
7) Pentru toate UAT de nivelul întîi se calculează expresiile: PS
×
(
∑(

)

×
×

)

8) Se
(PS ×

; PS ×

calculează

; PS ×

;
(

expresia [(PS

×∑

)

×

(

×

) + (PS ×

)

) +

)] pentru toate UAT de nivelul întîi, deci se sumează rezultatele obținute

la pasul 7);
9) În final se determină transferul cu destinație generală pentru fiecare UAT
de nivelul întîi prin înmulțirea FEB1 cu rezultatul obținut la pasul 8), potrivit
formulei:
TEi =FEB1 × [(PS

(

×∑

(

)

×
×

) + (PS ×

)

) + (PS ×

)]

4.3. FEB2, destinat echilibrării bugetelor UAT de nivelul al doilea, este
repartizat în funcţie de următorii indicatori: populaţia şi suprafaţa UAT, potrivit
formulei:
+

TEj = FEB2 x (
2

);

2

PS P+PS S = 100%
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unde:
TEj - transferul de echilibrare pentru o anumită UAT de nivelul al doilea;
FEB2 - fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul al doilea;
Pj - populaţia unei anumite UAT de nivelul al doilea;
Pn - populaţia totală a UAT de nivelul al doilea calificate la alocare;
Sj - suprafaţa unei anumite UAT de nivelul al doilea;
Sn - suprafaţa totală a UAT de nivelul al doilea calificate la alocare;
PS2P - ponderea specifică a indicatorului populaţie;
PS2S - ponderea specifică a indicatorului suprafață;
unde, PS2P=60% şi PS2S=40%.

Calculul transferurilor cu destinație generală (de echilibrare) pentru UAT de
nivelul al doilea se face direct proporţional cu populaţia şi suprafaţa UAT, fiind
calificate la echilibrare bugetele UAT de nivelul al doilea, cu excepţia bugetelor
municipale Chişinău, Bălţi şi bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu
statut juridic special.
 Succesiunea acțiunilor (pașii) de calcul a transferurilor cu destinație
generală (de echilibrare) pentru UAT de nivelul al doilea, este următoarea:
1) Se calculează expresiile PS ×

și PS ×

pentru toate UAT de nivelul

al doilea calificate la alocare. Pn și Sn sunt determinate prin excluderea populației,
și respectiv, a suprafeței, municipiilor Chișinău și Bălți și a UTA Găgăuzia, întrucît
acestea nu sunt calificate la alocare;
2) Se calculează suma expresiilor (

×

+

×

) pentru toate UAT de

nivelul al doilea calificate la alocare;
3) În final se determină transferul cu destinație generală pentru fiecare UAT
de nivelul al doilea, calificată la alocare, prin înmulțirea FEB 2 cu rezultatul
obținut la pasul 2), potrivit formulei:
TEj = FEB2 × (

×

+

×

)

5. Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat se alocă bugetelor
UAT pentru finanţarea:
a) învăţămîntului preşcolar, primar, secundar-general, special şi
complementar (extraşcolar);
b) competenţelor delegate autorităţilor APL de Parlament, la propunerea
Guvernului.
5.1. Informația privind transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat
la bugetele UAT pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar, primar, secundargeneral, special şi complementar (extraşcolar) pentru anul 2014 și estimările pe
anii 2015-2016 se conține în anexa nr.2.2 la prezentele Note.
Descrierea cheltuielilor pentru instituțiile în cauză se prezintă la subcapitolul
IV.2., compartimentul IV.2.2.
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5.2. La etapa actuală de stabilire a raporturilor între bugetul de stat și bugetele
UAT, ca transferuri pentru finanțarea competențelor delegate autorităților APL
sunt luate în considerare:
a) transferurile pentru plățile sociale, menționate în continuare la pct. 5.2.1.;
b) transferurile pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și
la gazele naturale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1435-XV din 7
noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la
gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari şi
Căuşeni şi ai satului Varniţa din raionul Anenii Noi;
c) transferurile pentru compensarea veniturilor ratate ale bugetelor UAT, ca
urmare a aplicării Legii nr. 39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor
măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în
localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari și Hotărîrii Guvernului nr.
567 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ratate în legătură cu scutirea
deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol de la plata
impozitului funciar, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi
plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
d) transferurile din fondul republican de susţinere socială a populaţiei.
5.2.1 Informația privind transferurile cu destinație specială de la bugetul de
stat la bugetele UAT pentru plățile sociale pe anii 2014-2016, pe fiecare UAT de
nivelul al doilea, se conține în anexa nr. 2.3 la prezentele Note.
Descrierea cheltuielilor pentru plățile sociale pe anii 2014-2016 se prezintă la
subcapitolul IV.2., compartimentul IV.2.2.
5.2.2. Informația privind transferurile cu destinație specială pentru
compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale, utilizate
de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni şi ai satului Varniţa
din raionul Anenii Noi, se conține în anexa nr. 2.4 la prezentele Note.
5.2.3. Informația privind transferurile pentru acoperirea veniturilor ratate, ca
urmare a scutirii deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul RîbnițaTiraspol, se conține în anexa nr.2.4 la prezentele Note.
5.2.4. Informația privind transferurile din fondul republican de susţinere
socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere a populaţiei pe anii 20142016, pe fiecare UAT de nivelul al doilea, se conține în anexa nr.2.5 la prezentele
Note.
IV.1.2. Particularităţi specifice
Particularitățile specifice ale calculării veniturilor bugetelor UAT, pe tipuri, se
conțin în Capitolul III, subcapitolul III.1., compartimentul III.1.2., al prezentelor
Note.
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IV.2. Cheltuieli
IV.2.1. Particularităţi generale
1. Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetelor UAT pe domenii de
activitate sunt delimitate prin legislația privind administrația publică locală și
descentralizarea administrativă.
2. Cheltuielile bugetelor UAT (cu excepția celor efectuate din contul
transferurilor cu destinație specială, exceptînd transferurile indicate la pct. 5.2.3)
vor fi în dependență directă de suma veniturilor obținute de fiecare UAT, și nu de
valoarea estimată la nivel central sau de autoritățile APL de nivelul al doilea.
Colectarea mai bună a veniturilor bugetelor UAT nu influențează sumele de
echilibrare de la bugetul de stat. Fiecare autoritate APL urmează să fie direct
interesată de a colecta cît mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult,
potrivit competențelor (nevoilor) sale specifice.
3. La elaborarea proiectului de buget al UAT, la cheltuieli, pentru anul 2014
și estimărilor pe anii 2015-2016, autorităţile APL urmează să se conducă de
recomandările din subcapitolul III.2., compartimentul III.2.1., pct. 1-6, al
prezentelor Note.
IV.2.2. Particularităţi specifice
1. La elaborarea proiectului de buget al UAT pentru anul 2014 și estimărilor

pe anii 2015-2016 pentru întreţinerea aparatului preşedintelui raionului,
direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliilor raionale și
aparatului primăriilor, precum și pentru asigurarea activităţii angajaților în
serviciile de deservire a clădirilor Consiliului raional şi clădirilor primăriilor,
urmează să se țină cont de prevederile actelor legislative și normative, indicate în
anexa nr.2.6 la prezentele Note.
Totodată, la elaborarea proiectului bugetului pe anul 2014 este necesar să se
ţină cont de:
- normativele vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu (cu
excepţia legăturii telefonice guvernamentale), faxuri, telefoane mobile pentru
colaboratorii autorităţilor APL, aprobate prin decizia consiliului local respectiv în
baza regulamentelor proprii (Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22 decembrie 2005
„Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane
de serviciu, faxuri telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei
publice”, cu modificările și completările ulterioare);
- normele vizînd aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi
a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu ale autorităţilor APL de nivelul întîi şi al doilea, aprobate
prin decizia consiliului local respectiv în baza regulamentelor proprii (Hotărîrea
Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 „Privind reglementarea utilizării de
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către autorităţile administraţiei publice a autoturismelor de serviciu”, cu
modificările și completările ulterioare).
Calculele privind estimările cheltuielilor pe anul 2014 pentru întreținerea
autorităților executive ale APL se vor prezenta Ministerului Finanțelor, conform
anexelor nr.2.7-2.9 la prezentele Note.
2. La elaborarea proiectului de buget al UAT pentru anul 2014 și estimărilor
pe anii 2015-2016, alocațiile la grupa „Apărarea naţională” se vor estima ţinînd
cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 194 din 13 martie 2013 „Cu privire
la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2012 - ianuarie 2013 şi
încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2013” și a Hotărîrii Guvernului
nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor
publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi
administrative centrale” (cu modificările şi completările ulterioare).
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru activitatea administrativmilitară pentru proiectul de buget pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 se
vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexelor nr. 2.10-2.11 la prezentele
Note.
3. La estimarea cheltuielilor pentru protecția civilă și situații excepționale,
autoritățile APL urmează să țină cont de necesitatea implementării prevederilor
Programului de consolidare a serviciului salvatori și pompieri, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 14 martie 2013.
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru protecția civilă și situații
excepționale pentru proiectul de buget pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016
se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 2.12 la prezentele
Note.
4. Cheltuielile pentru ”Învăţămînt”
4.1. Calculul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la
bugetele UAT pentru acoperirea cheltuielilor din acest domeniu, a fost efectuat
precum urmează:
4.1.1. Transferurile pentru învățămîntul preșcolar au fost calculate în baza
datelor formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea,
state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 31
decembrie 2012, privind numărul mediu al copiilor de toate vîrstele din
următoarele tipuri de instituții: 51 ”Instituții preșcolare”, 104 ”Centre comunitare
de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani”, 102 ”Școli primare-grădinițe”
(segmentul preşcolar), grupele preșcolare din 52 ”Școli primare”, 337 ”Gimnazii”
și 338 ”Licee” şi a costului mediu per copil în cuantum de 11424,6 lei.
4.1.2. Transferurile pentru învățămîntul primar și secundar general includ
transferuri categoriale și transferuri categoriale complementare pentru şcoli,
gimnazii şi licee, calculate prin metoda de finanţare pe bază de cost standard per
elev. Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului
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valoric pentru o instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale,
constituie 6929,0 lei şi, respectiv, 402998,0 lei.
Totodată, pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV, în calcul
s-a luat numărul elevilor claselor I-IV (inclusiv al elevilor claselor V-XII din liceul
s. Doroţcaia, raionul Dubăsari), conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind
îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din
bugetele locale” la situaţia din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto la sfîrşitul
perioadei de gestiune), numărul de 165 zile de alimentaţie şi norma de alimentaţie
din anul precedent, indexată la indicele de creştere a preţurilor de consum.
În legătură cu particularităţile specifice din planurile de învăţământ privind
studierea limbilor minorităților naționale sînt luate în calcul mijloace financiare
suplimentare în volum total de 13841,2 mii lei, dintre care pentru raioanele Briceni
-1039,6 mii lei, Cahul – 118,8 mii lei, Cantemir – 178,2 mii lei, Căușeni – 89,1 mii
lei, Drochia – 49,5 mii lei, Edineț - 594,0 mii lei, Fălești – 128,7 mii lei, Glodeni –
89,1 mii lei, Leova – 267,3 mii lei, Ocnița – 89,1 mii lei, Orhei – 89,1 mii lei,
Rîșcani – 732,7 mii lei, Taraclia – 1762,3 mii lei, municipiul Bălți – 59,4 mii lei,
municipiul Chișinău – 1118,8 mii lei și UTA Găgăuzia – 7435,5 mii lei.
În legătură cu funcţionarea claselor de instruire generală a deţinuţilor
minori în penitenciarele din 5 UAT, transferurile includ mijloace pentru
achitarea salariilor profesorilor, care activează în clasele din penitenciarele
respective (municipiul Bălţi, raioanele Cahul, Hînceşti, Rezina – cu cîte 64,7 mii
lei şi municipiul Chişinău – cu 194,1 mii lei).
Transferurile pentru învățămîntul primar și secundar general includ și
mijloace pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a şcolilor,
gimnaziilor şi liceelor și în scopul asigurării și desfășurării olimpiadelor
raionale.
4.1.3 Transferurile pentru învățămîntul special includ mijloace pentru
finanțarea școlilor de tip internat de cultură generală și cu regim special, școlilor
auxiliare și liceelor internat cu profil sportiv.
Pentru școlile de tip internat transferurile au fost calculate în baza numărului
de copii, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului
pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia
din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto la sfîrşitul perioadei de gestiune) şi a
costului mediu per copil în cuantum de 40414,0 lei - pentru gimnaziile (şcolile)
internat de cultură generală şi în cuantum de 39849,7 lei - pentru şcolile-internat cu
regim special.
Pentru liceele internat cu profil sportiv transferurile au fost calculate în baza
numărului de copii, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea
planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”
(la situaţia din 1 octombrie 2012) şi a costului mediu per copil în cuantum de
22958,4 lei.
Pentru şcolile auxiliare transferurile au fost calculate în baza numărului de
copii, conform formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe
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reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” (la situaţia din
1 octombrie 2012) şi a costului mediu per copil în cuantum de 30101,9 lei.
4.1.4. Transferurile pentru învățămîntul extraşcolar au fost calculate în baza
datelor formularului nr.3R-BL „Raportul privind îndeplinirea planului pe reţea,
state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale” la situaţia din 31
decembrie 2012, privind numărul mediu al elevilor din următoarele tipuri de
instituții: 52 „Şcoli primare”, 53 „Şcoli medii de cultură generală”, 55 „Şcoli medii
de cultură generală serale (de schimb)”, 102 ”Școli primare-grădinițe” (segmentul
şcolii primare), 337 ”Gimnazii” și 338 ”Licee” și numărul de copii luat în calcul
pentru instituțiile de tip internat şi a costului mediu per elev în cuantum de 753,9
lei.
4.1.5. Suplimentar, pentru localitățile din zona de securitate au fost prevăzute
majorările de salariu prevăzute prin Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr.82 din 25 decembrie 1992, în volum de 6539,6 mii lei, dintre care pentru raionul
Anenii Noi – 832,6 mii lei, Căușeni – 1641,1 mii lei și Dubăsari – 4065,9 mii lei.
4.1.6. Informaţia sintetizată privind costurile medii per beneficiar, luate în
calcul la stabilirea transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la
bugetele UAT pe anii 2014-2016 pentru finanțarea învățămîntului preșcolar,
primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) se prezintă în
anexa nr. 2.13 la prezentele Note.
4.1.7. Întru asigurarea cheltuielilor calculate conforme necesităților reale ale
fiecărei instituții în parte, în primul an de probare a modalității noi de stabilire a
transferurilor cu destinație specială, Direcția generală finanțe, în limita
transferurilor stabilite pe total unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea
(anexa nr.2.2) (cu excepția transferurilor categoriale estimate pentru școli, gimnazii
și licee, ce sunt finanțate conform costului standard per elev) vor calcula și
comunica limitele de cheltuieli pe fiecare unitate administrativ-teritorială de
nivelul întîi și nivelul al doilea în parte și pentru fiecare categorie de cheltuieli
(instituții preșcolare, extrașcolare, etc.), conform anexei 2.14 la prezentele Note.
4.1.8. Totodată, avînd în vedere că, conform Legii nr. 435-XVI din 28
decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, instituțiile preșcolare și
extrașcolare (creșe, grădinițe de copii, școli de artă, de muzică) țin de domeniul
propriu de activitate al autorităților APL de nivelul întîi, iar școlile primare şi
şcolile primare-grădiniţe, gimnaziile şi liceele, instituţiile de învăţămînt secundar
profesional, şcolile-internat şi gimnaziile-internat cu regim special, alte instituţii
din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia UAT de nivelul al doilea, țin
de domeniul propriu al autorităților APL de nivelul al doilea, cheltuielile pentru
instituțiile și activitățile respective, prevăzute din contul transferurilor cu destinație
specială de la bugetul de stat, pot fi suplimentate de către autoritățile respective din
contul resurselor financiare proprii. În cazul dat, suplimentările respective vor fi
reflectate în anexa nr 2.15 la prezentele Note.
4.1.9. În cazul existenței necesarului de cheltuieli pentru întreținerea
instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, secundar general, special și
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complementar (extrașcolar), ce nu poate fi acoperit prin transferurile cu destinație
specială, calculate de autoritățile APL în anexa nr.2.14, și nici din contul resurselor
financiare proprii (anexa nr.2.15), se va completa anexa nr. 2.16 la prezentele
Note. Toate solicitările de mijloace suplimentare vor fi însoțite de o notă
informativă exhaustivă, cu descifrarea necesarului de mijloace pe direcții de
utilizare și explicații privind necesitatea alocării respectivelor mijloace.
4.2. Cheltuielile pentru întreţinerea contabilităţilor centralizate, cabinetelor
metodice, serviciilor de deservire administrativă centralizată și serviciilor de
asistenţă psihopedagogică din subordinea direcțiilor generale învățămînt, tineret și
sport, se vor estima în baza actelor normative în vigoare și se vor acoperi din
contul resurselor financiare proprii ale bugetelor UAT de nivelul al doilea.
4.3. La formularea propunerilor de buget se va ţine cont de reorganizările
instituţionale care au avut loc şi care urmează a fi întreprinse pe parcursul anului
2013, cu impact pe termen mediu.
4.4. Cheltuielile la compartimentul ”Învățămînt” se vor prezenta într-un mod
agregat conform anexei nr. 2.25 la prezentele Note, separat din contul resurselor
financiare proprii și din contul transferurilor cu destinație specială.
5. Proiectul bugetelor UAT pentru anul 2014 și a estimărilor pe anii 20152016 pe compartimentul „Ştiinţă şi inovare” va fi elaborat în conformitate cu
prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004.
6. Proiectul bugetelor UAT pentru anul 2014 și a estimărilor pe anii 20152016 pe compartimentul „Cultură, artă, sport și acțiuni pentru tineret” va fi
elaborat în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative, indicate în
anexa nr.2.17 la prezentele Note.
Calculele privind estimarea cheltuielilor pentru cultură, artă, sport și acțiuni
pentru tineret pentru proiectul de buget pe anul 2014 și estimările pe anii 20152016 se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 2.18 la prezentele
Note.
7. La elaborarea proiectului bugetelor UAT pe anul 2014 şi a estimărilor pe

anii 2015-2016 la ramura „Asigurare şi asistenţă socială” se va ține cont de
prevederile actelor legislative și normative, indicate în anexa nr.2.19 la prezentele
Note.
Cheltuielile pentru plățile sociale, care vor fi acoperite din contul
transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat nu vor fi mai mici decît
sumele indicate în anexa nr. 2.3 la prezentele Note.
Plățile sociale respective, vor fi:
1) Compensațiile pentru călătoria în transportul comun urban, suburban și
interurban (cu excepţia taximetrelor) pentru persoanele cu dizabilități severă și
accentuată – prevăzute în art.49(1) al Legii nr.60 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități din 30 martie 2012. Potrivit Ordinului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr.17 din 11 februarie 2009 “Cu
privire la ajustarea tarifelor în transportul de călători auto pe rute regulate”, tariful
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pentru traficul de călători cu autobuze de tip comun pe rutele interurbane şi
suburbane (pentru un pasager/kilometru) constituie pînă la 0,36 lei. Astfel, pentru
anul 2014 cuantumul compensaţiilor în toate UAT (cu excepţia municipiilor Bălţi
şi Chişinău) s-a calculat în mărime de 18,0 lei/lunar. Cuantumul compensaţiilor
pentru municipiile Bălţi şi Chişinău s-au estimat în mărime de 45 lei/lunar şi,
respectiv, 60 lei/lunar, ţinînd cont de tarifele stabilite de autorităţile APL
respective pentru călătoria în transportul comun;
2) Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu
dizabilități ale aparatului locomotor – stipulată în Hotărîrea Guvernului nr.1268
din 21 noiembrie 2007 „Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu
transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, prin care se
prevede acordarea unei compensaţii anuale pentru acoperirea cheltuielilor de
deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, în
cuantum de 600 lei/an pentru fiecare beneficiar;
3) Indemnizaţiile pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani şi rămaşi fără îngrijire
părintească, luaţi sub tutelă (curatelă) - plata indemnizaţiei respective constituie
600 lei lunar pentru fiecare beneficiar, în conformitate cu prevederile pct. 10 al
Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi
familiilor socialmente vulnerabile”. Condițiile de stabilire și plată a îndemnizațiilor
pentru copii adoptați sau cei aflați sub tutelă/curatelă sînt stipulate în Regulamentul
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006.
Calculele privind estimarea celorlalte cheltuieli pentru ramura „Asigurare şi
asistenţă socială” se vor prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexelor
nr.2.20-2.21 la prezentele Note. Totodată, la proiectul bugetului pe anul 2014
urmează a fi prezentată nota informativă cu specificările respective la ramura
nominalizată, iar pentru instituţiile noi – setul întreg de documente (decizia de
constituire, regulamentul de activitate, statele tip de personal, devizul de cheltuieli
cu calcule separate pe fondul de retribuire a muncii și numărul unităților de
personal necesare suplimentar, etc.).
8. În conformitate cu prevederile Codului apelor nr.1532-XII din 22 iunie
1993 și Hotărîrii nr. 737 din 11 iunie 2002 privind reglementarea funcționării
zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice, pentru stațiunile de salvare pe apă,
în bugetele UAT, unde sunt amplasate acestea, vor fi estimate cheltuieli în acest
scop.
9. Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu
privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutilizarea
pesticidelor inutilizabile şi interzise, în bugetele UAT, unde sunt amplasate aceste
depozite, vor fi estimate cheltuieli în acest scop.
10. Cheltuielile pentru amenajarea teritoriilor vor fi luate în considerare în
mărimea sumei prognozate a taxei pentru amenajarea teritoriilor şi alte surse
disponibile ale bugetelor UAT pentru acest scop.

34

11. În conformitate cu prevederile Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2
februarie 1996, cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor locale nu vor fi mai
mici decît suma defalcărilor de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la
posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, estimată pentru
bugetul UAT respective.
12. În conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanțele publice locale, autoritățile APL pot decide
constituirea unui fond de rezervă în proporţie de cel mult 2% din volumul
cheltuielilor bugetelor UAT respective.
13. Cheltuielile pentru finanțarea investițiilor capitale.
În legătură cu trecerea autorităților APL la noul sistem de finanțare și
raporturi cu bugetul de stat, obiectivele de investiții capitale de interes local,
începute în anii precedenți și nefinalizate în anul 2013, precum și obiectivele de
investiții noi, începînd cu anul 2014 se vor finanța din contul și în limita
mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetele UAT. Totodată, e de menționat
că în condițiile noului sistem se permite efectuarea transferurilor cu destinaţie
specială de la un buget al UAT la alt buget pentru finanţarea unor măsuri şi
activităţi de interes comun, inclusiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții
capitale și altor cheltuieli capitale.
De asemenea, cu referință la investițiile și reparațiile capitale, e de menționat
că pentru autoritățile APL, suplimentar la mijloacele prevăzute în bugetele proprii
pentru aceste scopuri, vor fi pasibile din contul bugetului de stat prin Fondul
național de dezvoltare regională, Fondul de Investiții Sociale, fondurile ecologice
(național și locale), Fondul de eficiență energetică, Fondul rutier, precum și din
contul Programului transfrontalier ”Romania-Ukraina-Moldova” și fondurilor
bănești atrase nemijlocit de către autoritățile APL de la donatorii atît din interiorul,
cît și din exteriorul țării.
IV.3. Balansarea bugetelor UAT
Balansarea proiectelor de buget ale UAT în condițiile variantei II se va
efectua analogic recomandărilor din subcapitolul III.3 din prezentele Note.
IV.4. Alte dispoziții
În baza estimărilor efectuate conform prevederilor subcapitolelor IV.1, IV.2 și
IV.3 se va prezenta informația consolidată, precum urmează:
1. Informația privind estimarea numărului de unităţi de personal şi
cheltuielilor de personal pe autorităţile APL se va prezenta Ministerului Finanţelor,
conform anexelor nr. 2.22-2.23 la prezentele Note, care urmează a fi completate
pînă la nivel de tip de instituție, iar anexa 2.22 - și pe fiecare componentă bugetară.
2. Sinteza estimărilor bugetelor UAT pe total componente, pe anul 2014 se va
prezenta Ministerului Finanţelor, conform anexei nr. 2.24-2.24a la prezentele
Note.
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